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Město Praha se od počátku své více jak tisícileté existence rozvíjelo na obou březích řeky 
Vltavy. Řeka sehrála v životě města zásadní roli. V minulosti byla zdrojem pitné i užitkové 
vody, dopravní cestou, pohonem mlýnů, ale v době povodní i hrozivým živlem, zaplavujícím 
město, ničícím domy a ohrožujícím obyvatele. 
 
Pro život města měl zásadní význam bezpečný přechod řeky, v nejstarších dobách možný 
pouze v místech přírodních brodů. Z 10. století jsou dochovány zprávy o spojení obou břehů 
jednoduchým dřevěným mostem, ale již v druhé polovině 12. století zde byl zbudován most 
kamenný. Románský most, nazvaný podle královny Judity, sloužil městu až do roku 1342, kdy 
jej strhla jedna z hrozivých povodní. V druhé polovině 14. století byl zbudován druhý 
mohutnější gotický kamenný most, známý dnes po celém světě jako Karlův, podle jeho 
zakladatele krále a císaře Karla IV. 
 
Kamenný most dokončil obraz města na řece, společně s dominantou Pražského hradu, 
architekturou paláců a kostelů, s obrysy kopců a zákrutami břehů. Gotický most začátkem 
18. století dotvořila invence barokních sochařů, díky níž zde vznikla pozoruhodná galerie 
soch a sousoší světců. 
 
Není divu, že se kamenný most s jeho obdivuhodnou uměleckou výzdobou stal nejen doslova 
poutním místem, ale i inspirací mnoha popisných vedut, uměleckých děl i dalších 
pozoruhodných dobových dokladů. 
 
Tato kniha, nazvaná v podtitulu Obrazové svědectví historie Juditina a Karlova mostu, 
podává dosud nejúplnější publikovaný výběr dochovaných vyobrazení mostu, významných 
i méně významných, hypotetických, sporných, ale vždy pozoruhodných, a to většinou nejen 
v celku, ale i v mnoha detailech. Tato vybraná „galerie“ obrazů Prahy a pražského 
kamenného mostu je i svědectvím o historii města, o způsobech zobrazování reality, 
používaných grafických či malířských technikách, ale i o vkusu našich předků.  
 
Toto Obrazové svědectví je tedy vlastně také jakýmsi mostem, a to mostem mezi minulostí 
a současností. 
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