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118 975311/2010 Tomato Production spol. s r. o., 

Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10 - 
Vinohrady, IČ:24717525

Projection mapping Staroměstského 
orloje srpen - říjen (realizace)

9 082 080 9 082 080 4 500 000 4 500 000

Celkem 9 082 080 9 082 080 4 500 000 4 500 000

Na přípravu projektu získali žadatelé již v loňském roce formou partnerství 1 250 000 Kč, na úvodní program v roce 2010 to bylo 700 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 840 ze dne 14. 6. 2011

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částky nad 2.000.000,- Kč
 - projekt neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU

Obsahem projektu jsou vizuální projekce přímo na budovu Staroměstské radnice, které představí divákům významné kapitoly z dějin orloje i faktografii této památky. Žadatel chce 
navázat na velký úspěch speciálních projekcí, které se odehrály 9.10. 2010, kdy Staroměstský orloj slavil své 600. narozeniny. Samotné projekce shlédlo na živo cca 20 000 lidí, na 
videoserverech podívanou shlédlo přes 1 400 000 lidí během prvních 10 dní. Akce měla také velmi kladné ohlasy v médiích. Počítačová animace představuje stavbu 
astronomických hodin od architektonického plánu, přes kamenickou práci Petra Parléře, až po umístění desky od Josefa Mánesa. Návštěvníci Staroměstského náměstí mohou díky 
optické hře nahlédnout i do útrob jedné z našich nejznámějších památek. Projekce připomíná dramatické události našich dějin – husitské války, popravu pražských pánů apod.  
Nyní žadatel chce na úspěšné úvodní  projekce navázat. V roce 2011 se má v rozmezí 7.8. - 30.10. uskutečnit 13 projekcí (konat se budou dle světelných možností každou 
půlhodinu ), předpokládaný počet je 7 projekcí denně. 




