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CAFÉ NOBEL: ASTRONOMICKÁ SYMBOLIKA KARLOVA MOSTU 
 
Stavba a také výzdoba pražského Karlova mostu v sobě skrývá řadu 
astrologických, astronomických a kosmologických vztahů či odkazů. Jejich 
tajemství odkryje astronom Zdislav Šíma ve čtvrtek 8. prosince v ústecké 
kavárně Fokus kafe.  
 
Stavba mostu byla ve středověku mimořádným počinem. Karel IV. byl na svou 
dobu mimořádný panovník. Mosty ve středověku představovaly kontakt dvou 
oddělených světů; byly praktické, ale zároveň se pojily i s jistou „magií“  
a duchovnem – zvlášť na sever od Alp, kde jich stálo jen málo.  
 
O Karlově mostu se říká, že byl založen 9. července 1357, údajně v 5:31 h ráno. 
Vzniká tak pro numerology zajímavá, z obou stran stejná číselná řada – 
135797531. Bohužel, tento údaj nemá žádnou oporu v písemných pramenech. 
Pokud ale pro zmíněný den a čas spočítáme horoskop, je pro most mimořádně 
příznivý. S astronomií a kosmologií souvisí podle některých badatelů také výzdoba 
Staroměstské mostecké věže. Při pohledu z věžní brány při letním slunovratu 
navíc zapadá Slunce přímo za Svatovítskou katedrálou na Pražském hradě, 
respektive přímo za hrobem sv. Víta, kde byly uloženy ostatky tohoto světce, 
dovezené Karlem IV. 
 
RNDr. Zdislav Šíma, CSc., se v Astronomickém ústavu Akademie věd České 
republiky věnoval nejprve astrofyzice dvojhvězd a později se jeho zájmem stala 
problematika gravitačního pole pevných těles sluneční soustavy. Vyučuje 
astronomii na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od roku 1990 
se stará o chod pražského Staroměstského orloje a věnuje se rekonstrukcím 
slunečních hodin. S taji astronomie seznamuje širokou veřejnost v médiích, 
spolupracuje s rozhlasem i televizí. 
 
Přednáška začne v obvyklém čase – v 18:00 h. Místa si můžete rezervovat na 
adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další informace o Café Nobel naleznete 
na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnerem Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever 
Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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