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Jára cimrman 





 Jára Cimrman je fiktivní ( smyšlená ) postava vytvořena 
umělci Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem 

 Jedná se o českého génia 

 Poprvé se objevil v československém rozhlasovém 
pořadu VINÁRNA U PAVOUKA jako řidič parního válce 
a sochař 

 Získal nejvyšší počet hlasů v celonárodní anketě 
NEJVĚTŠÍ ČECH 

 Po Járovi Cimrmanovi je pojmenováno i divadlo 

    v Praze, které funguje už 50 let 

 

O koho se jedná?... 



 Podle Svěráka a Šebánka se narodil ve Vídni roku 1869 

 Stal se největším českým dramatikem, básníkem, 
hudebníkem… 

 Byl jmenován čestným občanem Kaprouna 

 

Životopis 



 V roce 1900 cestoval český velikán Jára Cimrman 
z Vídně do Prahy na premiéru své hry: Němý 
Bobeš  

 Vlivem různých událostí uvízl nejprve v 
dolnorakouském Gmündu a cestoval dalším 
vlakem do J. Hradce 

 Jelikož neměl peníze, tak jel bez jízdenky a 
předstíral hluboký spánek 

 Když došlo ke kontrole jízdenek, po dlouhé snaze 
probudit ho, několikrát upadl i do mdlob. 

Vztah ke Kaprounu 



 Vlakové četě však brzy došla trpělivost,  a tak vlak na 22 
kilometru uprostřed hlubokých lesů Kaprouna zastavil 

 Po dlouhém dohadování byl  ,,slepý“ Cimrman vyloučen z 
vlaku 

 Za odjíždějícím vlakem hrozil utrženou brzdovou hadicí a 
křičel: ,,TO JE VRCHOL !!!!“  

 V roce 1930 na památku této významné události zřídila 
železniční správa zastávku v Kaprouně 

 Na zastávce je socha Járy Cimrmana, dále Cimrmanovo 
ohniště a pomníček 

 Sochu provedl nedávno zesnulý akademický sochař pan 
Drtílek 

 Socha v podobě ležícího Cimrmana, bohužel zezadu, je 
upomínkou této události 

 Od té doby je zastávka Kaproun velmi známá i na 
internetu a v turistických průvodcích… 



ZÁSTÁVKA KAPROUN 



POMNÍČEK A SOCHA  



 Nedaleko se nachází "Cimrmanovo ohniště", 
kde "Podle uhlíkové analýzy byly určeny stopy 
DNA Mistrova potu v této lokalitě. Amatérští 
cimrmanologové tak nezvratně dokázali, že na místě 
dnešního stávalo ohniště původní z období kolem 
roku 1900 (s přesností na 112 let). Zde si Mistr hřál 
své prostydlé údy poté, co se probral z mdloby po své 
detrainizaci." 

 

CIMRMANOVO OHNIŠTĚ 



Památný strom 

 



STUDÁNKA 





 Google – www.radio.cz  

 Google obrázky – www.radio.cz 

 Wikipedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Jára_Cimrman 

 Archiv obce Kunžak 
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Děkujeme za pozornost  


