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PŘEHLED VÝZKUMU K OBNOVĚ HODINOVÉHO STROJE 
STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE V PRAZE V LETECH 1864–1865

HAnA Černá

Příspěvek shrnuje prostřednictvím analýzy archivních a literárních dokladů ideová hlediska počáteční diskuse o zachování středověkého 
hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze. Tato rozprava proběhla v rámci ustanovené komise pro obnovu orloje v roce 1864. 

THe reSeArCH On THe CLOCK enGIne OF THe PrAGUe OLD TOWn ASTrOnOMICAL CLOCK PUrSUeD FOr ITS renOVATIOn In 1864–1865

This article analyses the archive and literature reviewing the ideology of the primary discussion concerning the preservation of the medie-
val clock engine of the Prague Old Town astronomical clock. This discussion was held within the commission established for the reno-
vation of the astronomical clock in 1864. 
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Úvod

V roce 2010 byla provedena revize Staroměstského orloje.1 Výsledky byly následně prezento-
vány na konferenci v listopadu 2011.2 Přednesený příspěvek připomněl stav polychromie soch 
apoštolů,3 obnovu pohybu křídel kohouta4 a  poukázal na stále aktuální problém vandalismu 
u vnějších soch.5 Hodinovému stroji se v poslední době dostává náležité péče.6 V publikovaném 
textu je dále rozpracováno historické téma obnovy hodinového stroje v letech 1864–1865 (obr. 1), 
které bylo v konferenčním příspěvku zmíněno v základním rozsahu. Výsledkem opravy bylo ve 
své době zachování středověkého stroje, který byl místo výměny za nový stroj pouze doplněn 
o přesný chronometr. Příspěvek si klade za cíl analyzovat archivní a literární podklady a na jejich 
základě prověřit a rekonstruovat počáteční diskusi o zachování středověkého hodinového stroje 
při jeho obnově v 60. letech 19. století.7

1 nPÚ ÚOP v hl. m. Praze prováděl v letech 2005–2011 revizi evidence a stavu movitých kulturních památek v Praze 
v rámci plnění vědeckého úkolu Ministerstva kultury České republiky, jehož plný název zní: Odborné poznávání, vědecké 
hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, 
výzkum metod presentace kulturních hodnot památkového fondu. II. Odborné hodnocení a dokumentování movitého 
kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového fondu. Hlavní garant: PhDr. Jaromír Míčka. Systematická od-
borná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Řešitel: 
PhDr. Pavel Konečný. Výzkumný záměr č. MK07503233302. V jeho rámci provedla autorka článku revizi součástí praž-
ského Staroměstského orloje v roce 2010. 

2 národní památkový ústav uspořádal ve dnech 10. a 11. listopadu 2011 v Praze celostátní konferenci k ukončení čtyř 
institucionálně financovaných výzkumných záměrů. Dne 11. 11. zde zazněl příspěvek Josefa Hájka Obnova identifikace 
na Staroměstské radnici v Praze a Hany Černé Staroměstský orloj, reidentifikace movitých kulturních památek.  Druhá 
část je zde předložena a téma je dále rozpracováno. 

3 Polychromované a částečně zlacené dřevěné skulptury apoštolů, signované mistrovskou značkou Vojtěcha Suchardy, 
který je zhotovil po velkém požáru v roce 1945 (Horský 1988, 116), byly demontovány a kompletně zrestaurovány v roce 
1987–1988. Další oprava v roce 1994 proběhla in situ a je zatím posledním restaurátorským zásahem na sochách (Míšová 
Čílová/Mücková Jurásková 1988; Zápis z jednání o opravě orloje Staroměstské radnice č.j. 1019 ze dne 16. 3. 1994, nPÚ 
ústřední pracoviště).

4 Současná figura kohouta, která nahradila původní sochu z roku 1882 (loriš 1940, 60; Teige/Herain 1908, 188), pochází 
z doby po roce 1945 (Horský 1988, 102, 116). V dubnu roku 2011 došlo nejnověji k obnově původního mechanismu 
zdvihání křídel a kývání hlavy kohouta, při níž byl akademickým sochařem a  současným orlojníkem Petrem Skálou 
zhotoven nový důmyslný strojek, jenž díky zkrácení a upravení páky, která prochází tělem kohouta, a pomocí vačky 
a kladky, vykonává dvojí zamávání křídel a zakývání hlavou. Obnova vychází z citací z literatury (rosický 1923, 80), které 
dokládají, že kohout původně křídly i hlavou mával, což poválečný mechanismus měchu s nevhodnými dvojzvratnými 
pákami neumožnil (skála 2010). 

5 Sochařská výzdoba po stranách ciferníků, u níž se jedná o cenné kopie především ze 40. a 70. let 20. století (Horský 
1988, 114), byla kompletně zrestaurována v roce 2005 a v dalších letech dochází k pravidelné údržbě soch kvůli jejich 
vystavení v náročných podmínkách režimu v exteriéru. I přes tuto kvalifikovanou péči však dodnes stále dochází k čet-
ným poškozením, především soch, umístěných v nižší sféře, a to bohužel jako výsledek vandalské činnosti (MaTěJíČek/
sMeTánková 2005; tíž 2010).

6 naposledy byl hodinový stroj orloje zrestaurován Otakarem Zámečníkem, bývalým orlojníkem, v  roce 2005 (ZáMeČník 
2005). Od roku 2009 se stal novým orlojníkem akad. soch. Petr Skála. Celkově o orloj pečuje firma L. Hainz s. r. o.

7 Téma oprav orloje v 19. a 20. století shrnul ve svém článku nedávno Václav Heisler (1999). V předkládané studii je upřed-
nostněno detailní zpracování tématu počáteční debaty ohledně chronometru v rámci generální obnovy 60. let 19. století, 
které dosud samostatně zpracováno nebylo.




