
RADEGAST V BESKYDECH A V pRAzE

Pýchou pražské zoo je Údolí slonů s početným stádem slonů indických. 
Výjimečné zážitky nabízí také Pavilon hrochů s prosklenými bazény 
a unikátní Velemlokárium, ve kterém lze spatřit skutečnou raritu, 
největší obojživelníky světa – velemloky čínské. 

Mezi další poutavá místa patří například Pavilon goril s oblíbeným 
samcem Richardem a jeho rodinou, Africký dům s navazujícím 
rozlehlým výběhem, kde se společně pasou stáda velkých afrických 
býložravců, nebo pavilon Čambal, ve kterém spatříte jedny 
z nejohroženějších krokodýlů světa – gaviály. Nenechte si ujít také 
pavilon Indonéská džungle, v němž najdete výsek deštného lesa s jeho 
obyvateli, včetně orangutanů a varanů komodských. 

Zoo Praha byla zařazena na sedmé místo mezi nejlepšími zoologickými 
zahradami světa (TripAdvisor Winner 2014). 
•	Najdete	zde	pestrou	kolekci	druhů	z celého	světa.	
•	Na	58	ha	plochy	můžete	projít	12	unikátních	pavilonů	a více	než	 
	 150	expozic.	
•	Děti	potěší	herní	areál	Rezervace	Bororo,	lanovka,	tramvajka	či	 
	 vláček	i Dětská	zoo.	

NAVŠTIVTE RADEGASTA V zOO pRAHA 
O AuTOROVI
Sochu Radegasta vytvořil profesor umělecké školy v Chicagu a rodák 
z Frenštátu	pod	Radhoštěm,	Albín	Polášek	(1879–1965).	Tento	světově	
uznávaný umělec, oceňovaný především v USA, zhotovil mimo jiné i známé 
sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, stojící vedle kaple na Radhošti, a sochu 
prezidenta Wilsona před pražské hlavní nádraží. 

DVA ORIGINálY
Socha Radegasta byla pod osobním dohledem autora odlita ve slévárně 
firmy Maška v Praze (jiným známým dílem z této slévárny je např. obří 
jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově). Ze třetinového modelu tehdy vznikly 
dva	kusy.	Známější	z nich	stával	do	90.	let	na	hřebeni	Radhoště,	než	byl	
nahrazen věrnou žulovou replikou (originálu drsné klima nesvědčilo, proto 
byl	přemístěn	na	radnici	ve	Frenštátě	p.	R.).	Druhý	originál	byl	darován	Zoo	
Praha. 

zpřETRHANé pláNY
Albín	Polášek	zamýšlel	vrátit	se	na	stáří	do	rodných	Beskyd	a na	své	zahradě	
vytvořit háj původních slovanských bohů. „Pražský“ originál boha slunce, 
hojnosti a úrody, Radegasta, měl být zřejmě mezi nimi. K uskutečnění 
záměru	však	nikdy	nedošlo:	po	změně	politických	poměrů	v roce	1948	se	již	
sochař do vlasti nevrátil. 

CESTA DO zOO
Na	přelomu	50.	a 60.	let	učinili	dělníci	na	zahradě	bývalé	Maškovy	slévárny	
překvapivý nález: pod nánosem zeminy a listí objevili sochu se zvířecími rysy. 
Pravděpodobně sem byla ukryta před německými okupanty za 2. světové 
války a pak se na ni zapomnělo. Pověřený úřad usoudil, že by se tematicky 
mohla hodit do zoo – a tak se vzácná socha pohanského boha ocitla v roce 
1961	v Zoo	Praha.

RENOVACE
Mezi	lety	2014	a 2015	byla	socha	v pražské	zoo	zrestaurována	a doplněna	
o kachnu, která původně seděla na rohu hojnosti, než se ztratila. Nyní tak 
můžete Radegasta v Zoo Praha obdivovat v jeho původní kráse.

MOHuTNá SOCHA SlOVANSKéHO BOHA RADEGASTA jE jIž DlOuHá DESETIlETí 
DOMINANTOu VRCHu RADHOŠť V BESKYDECH. pRO MNOHé jE VŠAK 
přEKVApENíM, KDYž OBjEVí STEjNOu SOCHu přI NáVŠTěVě pRAžSKé zOO. 
A jEŠTě VíCE jE uDIVí zjIŠTěNí, žE RADEGAST V zOO NENí KOpIí, NýBRž 
ORIGINálEM. SOCHAř TOTIž VYTVOřIl NARáz DVA KuSY. 

RU
САМЫЙ БЫСТРЫЙ БЕГУН 
Основной девиз многих животных – это скорость. Именно 
она позволяет им выжить. С одной стороны, они убегут от 
противников, с другой – поймают много добычи. Скорость 
гепарда, в самом деле, удивительна, как и его адаптация  
к исключительной нагрузке. 
 
Полный текст нa интернeт-страницe

EN
THE FASTEST runnEr
For many animals, speed is a fundamental asset.  
It is speed that secures their survival. It allows them to succeed as 
predators, or to escape their own predators. The cheetah’s speed is 
indeed fascinating, as is the adaptation that enables it to execute its 
feats of strength and agility. 
 
The full text on the internet page

www.zoopraha.cz 
/radar/1

0014.0001

záKlADNí úDAjE 
Rok	zhotovení:	1929/1931
Materiál: umělý kámen s přísadou žulové drti a se železnou vložkou
Výška:	3,2	m
Hmotnost: 1 400 kg
Zajímavost: socha je dutá
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BOHATSTVí příRODY
Beskydy	jsou	domovem	mnoha	vzácných	druhů	zvířat	i rostlin.	I proto	
byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí, největší v České republice. 
Nesmírně cenné jsou zejména původní pralesy – jedno z mála míst 
naší země, kde žijí rysové, a jediné s populací vlků a medvědů. 

MYTICKá HORA RADHOŠť
Mezi všemi beskydskými vrcholy svým významem vyniká hora Radhošť 
– místo prastarého uctívání pohanského boha Radegasta, který zde 
měl mít své sídlo a jehož socha zde stojí. Za návštěvu stojí i malebná 
dřevěná kaple sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu, ke které lze pohodlně 
dojít příjemnou vycházkou z Pusteven. 

Beskydy	patří	k nejkrásnějším	místům	naší	země.	Jejich	přitažlivost	
spočívá v malebné a rozmanité přírodě, ale i řadě dalších lákadel. 
•	Okouzlí	vás	bohatě	zdobené	domky	na	Pustevnách,	chráněné	jako	 
 národní kulturní památka. 
•	Jak	se	dříve	žilo,	zjistíte	ve	Valašském	muzeu	v přírodě	v Rožnově	 
 pod Radhoštěm. 
•	Z rozhledny	na	Velkém	Javorníku	se	vám	naskytne	půvabný	výhled	 
	 do	krajiny	Beskyd	i Valašska.	
•	Na	Horečkách	spatříte	Skokanský	areál	Jiřího	Rašky	–	olympijského	 
 vítěze a českého lyžaře století
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