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vnitřními dispozicemi, avšak mobiliář, vyjma výbavy starého senátu, rovněž pomíjí. Jako celek 
byl mobiliární soubor zhodnocen pouze jedinkrát a to okrajově ve stavebním vývoji radničního 
areálu Zdeňka wirtha, který konstatuje, že uvedený mobiliář, jehož část je uložena v městském 
archivu a městském muzeu, není rozsahem velký.13 Tento závěr je natolik obecný, že jej můžeme 

kresba terasy před starým senátem Vincence morstadta z 30. let 19. stol.
13 „Tento zjev souvisí s malou konservativností denního života a všeobecného vkusu, která je typická pro naše poměry ve 

srovnání s veškerým evropským západem i severem a dochází pokárání současných mravokárců od XV. století. Nejen 
zvyky a kroj, ale i prostředí, jímž se obklopoval jak prostý měšťan, tak šlechtic nebo panovník, střídaly se bez nutné 
potřeby pod tlakem chtivého přejímání všech změn stylových nebo jen módních z celé evropy a odložené, ve své formě 
překonané svršky hynuly záhy v užívání sociálně nižších vrstev. Úplné soubory zařízení interiérů na našich zámcích, 
v radnicích a kostelích jsou vzácností, a pokud se někde objevují, jsou výsledkem sběratelské akce a dodávek antikváře 

Obr. 3. Praha 1-staré město, rad-
niční blok, Josef daniel von Huber, 
Perspektivní plán Prahy, 1740, 
(fotoarchiv NPÚ ÚoP v hl. m. Praze, 
repro P. Havlík, 2011).

Obr. 4. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. ideální před-
stava Nobileho přestavby radnice, 
po 1841. Plán královského českého 
hlavního města Prahy. malebně 
romantické zobrazení královského 
českého hlavního města Prahy v 62 
obrazech nejvýznamnějších paláců, 
kostelů, soukromých budov a krás-
ných partií okolí, se čtyřmi situač-
ními plány od karla hr. Vasqueze 
Pinase, nedatováno (1842–1845), 
navržený hrabětem Vasquezem 
Pinasem; fr. weis (sc.); tisk  
lud. förster (repro P. Havlík, 2012). 
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polychromované desky se nacházejí na stěnách a okenních špaletách. evidenční listy uvádí 
58 exemplářů, na stěnách bylo napočítáno 56 kusů. soubor pochází s největší pravdě-
podobností z doby regotizace, i když nelze vyloučit, že jádro souboru znaků vzniklo jako 
nápodoba starších desek.

k původnímu vybavení starého senátu patří dřevěné deštění všech čtyř stěn, dnes pohledově 
znehodnocené poněkud toporně působící polychromií z 19. století. deštění stylově souvisí se 
stropem, který je datován již do doby po požáru radnice roku 1399 a skládá se z trojice mohutně 
profilovaných středních trámů. Záklopy byly vyzdobeny renesanční malbou a roku 1638 byl strop 
doplněn kovovými pozlacenými řetězy (obr. 15).24 

V síni jsou dochována velká kachlová kamna z roku 1738 s erbem starého města a reliéfem ale-
gorie spravedlnosti (obr. 16). Nad kamny je instalována zlacená ozdobná mříž, sestavená ze tří 
polí, pocházejících již ze 17. století. Při osazení nad kamna byla doplněna na bočních stranách 
poli s mřížkou (obr. 17). 

Radní síň získala svou současnou neogotickou podobu během dvou úprav, následujících za 
sebou v 50. a 80. letech 19. století. Z té doby pochází jednak trojice původně plynových litino-
vých lustrů (obr. 18), v roce 1884 elektrifikovaných františkem křižíkem, který v suterénu rad-
nice postavil stroj na výrobu elektřiny na plynový pohon o síle 10 koňských sil. dá se říci, že se 
jedná o jedny z  nejstarších 
elektrifikovaných interiéro- 
vých svítidel v  Praze.  
sedací nábytek (obr. 19) 
pochází z  jiných místností. 
Neogotické židle s  vypléta-
ným sedákem a s  motivem 
trojitých jeptišek na opěrce, 
doplněné nahoře kruhovým 
erbem Prahy, pocházejí 
z  brožíkovy vzpomínkové 
síně, primátorský trůn stál 
v Primátorské síni. Zbylý ba-
rokní mobiliář, např. dvojice 
protějškových rubensov-
ských obrazů ze 17. stole-
tí s  náměty Šalamounova 
soudu a Příjezd královny 
ze sáby,25 dvojice olejo-
maleb s  výjevy sv. Juliána  
a  sv. apolonia, údajně ze 
17.  století (mikoVec 1860, 
177), či dvojice stolních ho-
din z 18.  století,26 byly pře-
vedeny do sbírek městské-
ho muzea a galerie (obr. 20).

druhý a současně poslední 
z  historických sálů staro-
městské radnice, který má 
zachované původní mobi-
liární zařízení, je zasedací 
sál obecních starších, dnes 
všeobecně známý pod jmé-
nem Brožíkův sál (obr. 21).  

24 Podle tradice řetězy původně sloužily k uzavírání ulic starého města na noc, nemají technickou funkci. 
25 Za 2. světové války byly doloženy v  zasedací místnosti č. 6 ve sprengerově křídle (grmela 1941, 19). obrazy jsou 

v depozitáři muzea hlavního města Prahy navinuty na bubny.
26 Jedny z nich vytvořil kolem roku 1760 pražský hodinářský mistr mikuláš mitterer (grmela 1941, 11-12). další 

barokní hodiny, které vytvořil malostranský hodinářský mistr Šebestián longen, se nacházely v Primátorské síni  
(grmela 1941, 18).

Obr. 15. Praha 1-staré město,  
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. detail stropu se zlacenými řetě-
zy, po 1399 a pozdější úpravy, řetěz 
před 1638 (foto autor, 2007).

Obr. 16. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. kachlová kamna, 1738 (foto 
P. Havlík, 2011).

Obr. 17. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. ozdobná mříž nad kachlovými 
kamny, 17. a 18. století (foto autor, 
2007).

Obr. 18. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. lustr, 50. léta 19. stol., elektrifi-
kovaná 1884 (foto autor, 2007).
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Plán B. Praha 1-staré město, čp. 1, staroměstská radnice. Půdorys radničního bloku – přízemí. Zaměření z roku 1927 (Útvar rozvoje města Prahy, inv. č. 44003, 
repro ladislav monzer, 2009). 
1 – demolovaná křídla po požáru v roce 1945
2 – sídlo městského archivu 
3 – současná pamětní síň 




