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Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provozní a kontaktní informaceZ ptačí perspektivy

Dominantou Staroměstské radnice i celého náměstí je mohutná 
gotická věž ze 14. století. V době svého vzniku byla nejvyšší 
stavbou celé Prahy. V jejím vrcholu byl vybudován příbytek pro 
hlásného, který odtud sledoval okolí a v případě nebezpečí dal 
městu varovný signál.

Její vyhlídkový ochoz dnes nabízí nejkrásnější výhled na město – 
z ptačí perspektivy je odtud možné zhlédnout Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na desítky věží, věžiček a kupolí 
rozmanité pražské architektury.

Jako jediná ze středověkých pražských věží je radniční věž 
zcela bezbariérová – na ochoz vozí návštěvníky moderní 
prosklený výtah, za jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér 
roku 2000. 

Staroměstská radnice s věží a orlojem Staroměstská radnice v květnu 1945

Historické interiéry otevřeny denně:
Po 11.00–19.00
Út –Ne 9.00–19.00

Radniční věž otevřena denně:
Po 11.00–22.00
Út–Ne 9.00–22.00

Večerní prohlídky Staroměstské radnice:
Pá–So 20.00 

Speciální prohlídky pro děti:
Ne 14.00 

Přehlídka apoštolů pražského orloje:
denně 9.00–23.00

Text © Prague City Tourism, 2017
Foto © Prague City Tourism, Archiv hlavního města Prahy, 
Shutterstock.com

Radnice v datech

1338 – založení Staroměstské radnice
Staroměstská radnice je jednou z nejstarších radnic na světě.

14. století – výstavba radniční věže
Výška věže Staroměstské radnice je 69,5 m.

1381 – první vysvěcení radniční kaple
Kaple byla v průběhu staletí vysvěcena celkem pětkrát.

1410 – vznik pražského orloje
Staroměstský orloj je dnes nejstarším funkčním orlojem na světě.

1458 – volba Jiřího z Poděbrad českým králem
Událost zachycuje i jeden z obrazů v zasedacím sále – monumentální 
plátno dosahuje rozměrů 5×7,3 m.

1621 – poprava účastníků stavovského povstání před radnicí
Připomínkou je dnes 27 bílých křížů vsazených do dlažby náměstí.

1838–1848 – novogotická přestavba Staroměstské radnice
Radnice získala nový severovýchodní trakt z dílny architektů 
Nobileho a Sprengera.

1939 – výzdoba hlavního vestibulu
Vestibul radnice byl opatřen velkolepou mozaikovou výzdobou. 
Na příkaz okupantů musela být po dobu druhé světové války zakryta.

1945 – ostřelování radnice
V bojích pražského povstání byla útokem nacistů velká část 
radnice zničena.

Na věž bez čekání

Návštěvníci radnice si mohou kromě klasické vstupenky zakoupit 
i vstupenku mobilní. Je jediným typem vstupného, který umožňuje 
přednostní vstup na věž bez čekání ve frontě. Zaujme nižší cenou, 
výhodou mVstupenky je i bonusový obsah, který si klient jejím 
prostřednictvím může do svého telefonu stáhnout. Je k dispozici 
ve 13 jazykových verzích.

Mobilní vstupenku lze získat po načtení QR kódu nebo přímým 
nákupem na adrese prague.mobiletickets.cz.
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Staroměstská  
radnice v Praze
 
Staroměstská radnice je nejkrásnější památkou 
historického jádra Prahy. Vznikala od 14. století 
postupným vykupováním jednotlivých měšťanských 
domů a jejich spojováním do jednoho celku.  
Dnes je tvořena souborem pěti historických domů, 
které nesou prvky téměř všech slohových období. 

Radnice se nejednou významně zapsala do dějin Prahy i českého 
státu. Na půdě radnice byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, 
na jejím nádvoří popraven Jan Želivský, radikální vůdce husitů. 
Později přihlížela hromadné popravě účastníků českého stavovského 
povstání. Na konci druhé světové války čelila útoku okupantů a její 
velká část byla zcela zničena.

Za apoštoly zblízka

Již celá staletí poutá pozornost kolemjdoucích Pražanů  
i návštěvníků města slavný pražský orloj, který zdobí průčelí 
Staroměstské radnice od roku 1410. Na jižní straně radniční věže  
byl pro něj vybudován speciální kamenný přístavek, do kterého 
bylo celé mechanické ústrojí uloženo. Přestože již tenkrát 
existovaly v zahraničí orloje starší, žádný z nich nedosahoval 
takové dokonalosti a nevzbuzoval takový údiv jako orloj na Starém 
Městě pražském.

Orloj je tvořen několika částmi – kromě astronomické a kalendářní 
desky je opatřen mechanismem dvanácti apoštolů, kteří se každou 
celou hodinu objevují ve dvou malých oknech. Kaple v prvním 
patře radnice umožňuje zhlédnout přehlídku apoštolů i z vnitřní 
strany.

Při přehlídce apoštolů ožívají mechanickým pohybem i další figury  
po stranách orloje – Smrtka zvoní, obrací přesýpací hodiny 
a naznačuje vedle stojícímu Turkovi, že jeho čas vypršel. Ten 
odmítavě kroutí hlavou. Podobně se chovají i Marnivec a Lakomec.

Historické a reprezentační sály

Žádný návštěvník Prahy by neměl vynechat prohlídku radničních 
interiérů. Místnosti v patrech pocházejí z různých historických období 
a jsou dokladem pozoruhodného vývoje radničního komplexu. Dnes 
slouží především k reprezentačním účelům hlavního města Prahy.

Jádrem Staroměstské radnice je kaple Panny Marie. Byla založena 
záhy po výstavbě radniční věže a vysvěcena již roku 1381. Bohoslužby 
se zde konaly před každým zasedáním městské rady, byly slouženy 

i vězňům v radnici nebo odsouzencům na smrt, kteří odsud kráčeli 
na popraviště. Pořádaly se zde mše pro blaho panovníka, časté 
byly i pohřební obřady. Radniční kaple patří k nejvzácnějším 
stavitelským památkám na českém území. 

I Stará radní síň je významným dílem doby gotiky. Nejcennější 
místnost celé radnice se zachovala ve své původní podobě 
z počátku 15. století. Vyniká bohatě profilovaným trámovým 
stropem, vzácnou sochařskou výzdobou nebo krásně vyřezávaným 
historickým nábytkem. V minulosti byla pravidelným svědkem 
zasedání městské rady a městského soudu.

Největší síní Staroměstské radnice je Brožíkův zasedací sál.  
Zabírá celý půdorys jednoho domu a výšku dvou pater. Hlavní 
výzdobu sálu tvoří dva velkoformátové obrazy od slavného 
malíře Václava Brožíka. Jejich tématem jsou důležité momenty 
z českých dějin – znázorňují mistra Jana Husa na koncilu v roce 
1415 a volbu Jiřího z Poděbrad českým králem, událost, kterou právě 
Staroměstská radnice v roce 1458 hostila.

Středověké podzemí

Součástí prohlídkového okruhu Staroměstské radnice jsou 
i prostory, které jsou ukryté pod radničním areálem. Složitý systém 
románsko ‑gotického podzemí je starší než radnice samotná. 
Komplex středověkých sálů, chodeb a tunelů je zároveň největším 
svého druhu v Praze.

Staroměstská radnice koncem 19. století

Apoštolové Staroměstského orloje – pohled z interiéru

Primátorské křeslo ve Staré radní síni

Gotická kaple v prvním patře Staroměstské radnice

Románsko ‑gotické podzemí pod radnicíBrožíkův zasedací sál
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