TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy otevře 8. 6. 2016
v Podskalské celnici na Výtoni
novou stálou expozici

Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Podskalská celnice na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy otevře veřejnosti 8. 6. 2016 v Podskalské celnici na Výtoni
novou stálou expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Expozice v Podskalské celnici,
unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne
návštěvníkovi možnost seznámit se s historií Podskalí a původním účelem stavby ‒ jednalo
se totiž o místo, kde se vybíralo clo ze dřeva připlaveného do Prahy.

Podskalská celnice představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné
pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy
musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců,
obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ je naštěstí plasticky
zachycen na velkém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník bude moci
seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky.
Expozice je zaměřena i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu
tradiční voroplavby či rozvoj lodní dopravy může návštěvník sledovat opět prostřednictvím
dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky. Dále se mu
naskytne možnost si díky mechanicko-elektronickému simulátoru vyzkoušet plavbu
legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů
do Prahy. Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel
jsou v expozici opět umístěny modely lodí i voru.
Programy pro školy v rámci stálé expozice:
Program pro školy budou spuštěny v září společně se začátkem nového školního roku. Na
programy bude nutné se předem objednat v rezervačním systému. Program povede Mgr. Ivana
Pernicová, pernicova@muzeumprahy.cz.
Jak jsem „ploul“ na voru
Věk: 5–9 let
Délka programu: 45 minut
Interaktivní program, kde si děti zahrají na voraře, dozví se vše potřebné o vorařském řemesle
a o těžkém životě vorařů.

Řemesla v Podskalí
Věk: 5–9 let
Délka programu: 60 min.
Řemeslníky v Podskalí vždy živila řeka Vltava. Děti se dozví, o jaká řemesla se jedná, čím jsou
specifická a proč některá z nich již dnes neexistují. V hravém programu si zahrají na
řemeslníky, a poznají tak život „Podskaláků“.
Loď vyplouvá!
Věk: 7–10 let
Délka programu: 60 min.
První český parník Bohemia vyplul poprvé v r. 1841. Žáci uvidí, jaké další parníky brázdily
v té době řeku Vltavu a jak se dále paroplavba rozvíjela, jakou plnila roli v pražské osobní ale
i nákladní dopravě a jaký byl život „pražských šífařů“.
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