
Po stopách slavných 
Mnoho zajímavých a také slavných osobností již navštívilo 
Staroměstskou radnici před Vámi. Byli mezi nimi například 
Lech Wałęsa, polský politik a disident, později prezident 
Polska, následník britské koruny princ Charles s princeznou 
Dianou, slavná francouzská herečka Annie Girardot či americký 
herec Tom Cruise, italský tenorista Andrea Bocelli aj.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Staroměstská radnice otevřena denně:
Po   11.00 – 18.00
Út  – Ne   9.00 – 18.00

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

Noční Prohlídky Staroměstské radnice:
Pá, So  20.30 

Speciální prohlídky pro děti:
Ne   14.00 

Staroměstský orloj:
denně   9.00 – 23.00

Staroměstská 
radnice v Praze
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Staroměstská 
radnice v Praze
 

Staroměstská radnice – symbol samosprávy 
města – je nekrásnější památkou historického 
jádra Prahy. Vznikala od 14. století postupným 
sjednocováním jednotlivých měšťanských domů  
a nejednou se významně zapsala do historie  
Prahy i českého státu. 

Na půdě radnice byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad,  
na jejím nádvoří popraven Jan Želivský, radikální vůdce husitů. 
Později, po bitvě na Bílé hoře, byli ze zdejšího vězení odváděni 
přímo na popraviště účastníci stavovského odboje. Dvacet sedm 
z nich také nalezlo na Staroměstském náměstí smrt. I válečné 
osudy radnici poznamenaly. Při Pražském povstání na konci  
2. světové války shořela část radnice a byl těžce poškozen  
slavný pražský orloj.

Z ptačí perspektivy
Dominantou náměstí je 69,5 metru vysoká věž. Odtud, z ptačí 
perspektivy, Vás čeká úžasný výhled na celé město! Široká 
Pařížská třída se zajímavými eklektickými domy, Židovské 
Město se synagogami či hřbitovem, majestátní Pražský hrad 
s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, desítky věží, věžiček 
a kupolí, rozmanité pražské architektury. Opravdu nejkrásnější 
pohled na Prahu.

Středověké podzemí
Středověká Praha Vám poodkryje své brány v podzemí 
Staroměstské radnice. Jak vypadaly interiéry domů Starého 
Města pražského, jejich studny či portály ve 12. a 13. století?  
Kde bylo radniční vězení, v němž strávili poslední  
chvíle svého života čeští páni potrestaní za vzpouru při 
Stavovském povstání? 

Za apoštoly zblízka
Žádný návštěvník Prahy si nechce nechat ujít pohled na slavný 
staroměstský orloj. Vy však můžete vidět apoštoly jako na dlani. 
Dřevěné figurky a jejich typické atributy, jak je vytvořil sochař  
Vojtěch Sucharda, i část mechanismu orloje spolu s interiérem 
krásné gotické kaple.

Staroměstský orloj
Pražský orloj se zobrazeným pohybem planet i dvanácti  
apoštoly je nedílnou součástí Staroměstské radnice. Orloj byl 
vytvořen již v roce 1410 a několikrát mu hrozilo zničení  
či odvezení do šrotu. Kromě 12 apoštolů jej zdobí pohyblivé  
figurky Kostlivce, Marnivce, Lakomce a Turka (symbol Rozkoše). 
Každý si tady najde také své měsíční znamení. 

Reprezentační sály Staroměstské radnice
Také v současnosti je Staroměstská radnice centrem  
města. Tady pražský primátor přijímá významné osobnosti  
i vzácné návštěvy. Nejkrásnější je renesanční Stará radní síň 
s malovaným kazetovým stropem, pozoruhodné jsou i další 
interiéry  zdobené monumentálními obrazy či plastikami.

Pohled na Staroměstské náměstí z věže radnice Apoštolové ze staroměstského orloje – pohled z interiéru kaple

Románské podzemí Staroměstské radnice Detail staroměstského orlojeStaroměstské náměstí s radniční věží a kostelem Panny Marie před Týnem
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