Почесна варта Празького Граду відзначає 100 років існування

Почесна варта Празького Граду (чеськ. Hradní stráž) - особливий підрозділ Збройних сил
Чеської Республіки, який несе вартову службу в фортеці Празький Град. Щодня, рівно
опівдні, відбувається урочиста церемонія зміни Почесної варти, яка приваблює велику
кількість туристів.

Чеські телеканали будуть вести пряму трансляцію урочистої церемонії з нагоди ювілею
варти Празького Граду. У заході візьме участь президент країни. Крім підрозділів варти,
тут будуть присутні гості з Почесної варти президента Словаччини, члени
військово-історичного клубу в формах Першої Республіки та інш.

Історія підрозділу почалася в грудні 1918 року, коли спеціальним наказом була утворена
так звана Гвардійська Сотня Празького Граду. У період Першої Чехословацької
республіки (1918-1938) гвардійці, колишні солдати Чехословацьких легіонів, носили
форму легіонерів з Франції, Італії та Росії.Після встановлення в країні комуністичної
влади (1948 рік), гвардійці втратили колишні функції, а підрозділ перетворили в Почесну
варту Празького Граду, за яким зберегли виключно символічну роль. Новий розквіт для
варти настав в епоху Вацлава Гавела, після Оксамитової революції 1989 року. В
теперішній час підрозділ Почесної варти налічує 653 особи (610 військових і 43 цивільних
службовців). До його основних завдань належать зовнішня охорона території фортеці
Празький Град (офіційна резиденція президента ЧР), організація і проведення
урочистих військових церемоній, зокрема під час офіційних візитів представників інших
держав і прийомів важливих дипломатичних місій президентом. У парадних цілях
військові озброєні гвинтівкою з багнетом і носять особливу уніформу, дизайн якої був
створений в 1990 році Теодором Піштеком. Пости Почесної варти знаходяться у трьох
воріт фортеці Празький Град:західні ворота, більш відомі як Ворота титанів; східні
ворота (у Чорній вежі); північні ворота (до них веде Порохової міст). Зміна Почесної варти
на постах проходить з інтервалом в одну годину.Щодня, рівно опівдні, відбувається
головна церемонія - урочиста зміна роти Почесної варти. Дія розгортається на території
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Першого внутрішнього двору фортеці під звуки оркестру Почесної варти (музиканти
з'являються в сусідніх вікнах другого поверху) і супроводжується підняттям прапора.
Церемонія завжди збирає величезну кількість глядачів.
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