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části orloje (obr. 2). V této 
době je ve spisech citován 
požadavek na  „úplné zno-
vuzřízení“ hodinového stroje 
(rosický 1923, 32). následně 
se o opravě orloje jednalo ve 
40. letech 19. století. Tehdy 
se  ve  vyjádření Stavebního 
úřadu hovořilo o hodinovém 
stroji jako o   „zvláštní sta-
rožitnosti a  pravé ozdobě 
města“ (rosický 1923, 34). 
Později na počátku 60. let 
19. století tehdejší purkmistr 
Václav Vanka vyhlásil sou-
těž na opravu orloje. K žád-
né z  navrhovaných změn 
však v  této době nakonec 
nedošlo.

rozhodujícím momentem 
pro opravu byl až počin 
hodináře Jana Prokeše ze 
Sobotky, který orloj dů-
kladně prostudoval a  na 
jaře roku 1864 vysta-

vil na Staroměstské radnici svůj drobný model stroje orloje.19 Později nabídl purkmistrovi 
JUDr. Václavu Bělskému i jeho opravu. na základě toho ustanovil Bělský speciální komisi, 
která měla Prokešovy návrhy posoudit. Tím došlo k otevření diskuse o opravě.20 Komise 
pro obnovu pražského orloje byla kvůli svým četným vnitřním sporům často medializová-
na v tisku (loriš 1940, 22–41; Horský 1988, 80–92).21 První jednání komise ohledně zhod-
nocení Prokešova návrhu opravy orloje se uskutečnilo 9. června 1864.22 Prokešův návrh 
nebyl komisí přijat.23 Bělský však ustanovil pokračování působení komise a spisem ze dne 
16. června ji požádal o předložení návrhu na opravu orloje.24 Oficiální odpověď purkmistrovi 
s usnesením komise s návrhem obnovy byla sepsána Josephem Georgem Böhmem dne 
20. července 1864 (AMP 1861–1865, spis ze dne 20. 7. 1864).25 Ve zprávě se uvádí, že se 
členové komise seznámili se stavem díla a dle jejich názoru bude možné opravit orloj tak, 
že na dobu delší než 100 let nebude potřebovat žádné další opravy kromě čištění. Zároveň 
odhadli částku ve výši cca 6000 zl., za kterou bude možné opravu vykonat. V ohledu finan-
cování obnovy komise spoléhala především na finanční spoluúčast z veřejných příspěvků.26 

19 Svůj model vystavoval ve dnech 14–22. 5. 1864 (Horský 1988, 82). Karel Jaromír erBen (1867) uvádí měsíc červen.
20 V komisi figurovaly tyto osobnosti: profesor astronomie na Univerzitě Karlově a ředitel astronomické observatoře v Kle-

mentinu Joseph Georg Böhm, hodináři Augustin Želízko, Ludvík Hainz a Josef Stibral a mechanik romuald Božek. 
Böhm měl zajistit astronomické propočty a byl pověřen celkovým řízením kroků dotčené komise, Želízko měl být jeho 
podporou ve věcech astronomických. Ludvík Hainz byl pověřen vedením umělecké obnovy orloje a Čeněk Daněk, který 
byl mezi členy komise připojen později v roce 1864, měl mít dozor nad technickými pracemi na obnově. Božek z komise 
kvůli jejím vnitřním sporům vystoupil na počátku roku 1865 (Horský 1988, 82, 84). 

21 Cílem následující kapitoly není znovu podrobně líčit spory mezi členy komise, ale vymezit základní data a postup jednání 
a dále se zaměřit pouze na její odborné názory a závěry ohledně obnovy. 

22 JUDr. Václav Bělský adresoval spis č.j. 298 ze dne 1. 6. 1864 všem výše citovaným členům komise (prozatím ještě kromě 
Č. Daňka) s pozvánkou na zasedání komise na den 9. 6. 1864 (AMP 1861–1865). 

23 Spis s č.j. 347 ze dne 16. 6. 1864, adresovaný Václavem Bělským členům komise, cituje nepřijetí Prokešova návrhu na 
jednání ze dne 9. 6.: „dotčený návrh mnohé podstatné vady v sobě chová, a že by na jeho základě dokonalého upravení 
orloje docíliti se nedalo“ (AMP 1861–1865). 

24 „Zároveň však postavila komise tato na jisto, že možná jest jej za nynějších časů, kdež jmenovitě v strojnictví znameni-
tých pokroků učiněno jest, nejen dle původního zřízení upraviti, nýbrž i u větší míře zdokonaliti [...] dovoluji sobě žádati 
ony pány, kteří se v komisi svrchu řečené zúčastnili, aby za předsednictví p. c. k. univerzitního profesora Dr. Böhma ve 
zvláštní odbor sestoupili o sestavení návrhu vzhledem k upravení orloje radnice Staroměstské se uradili, a návrh ten pak 
mně předložili.“ (AMP 1861–1865, spis č.j. 347 ze dne 16. 6. 1864).

25 Spis cituje i (loriš 1940, 22).
26 „das Bedenken wegen der höheren Kosten, die eine Lösung der Aufgabe in dem bezeichneten Sinne erfordert, beseitigt 

und hinsichtlich der Aufbringung derselben auf die Theilnahme vertraut wurde, die dieses Unternehmen im Lande finden 
würde“ (BöHM 1866, 28). „pochybnosti kvůli vyšším nákladům, jež vyžaduje řešení úlohy v popsaném smyslu, byly od-
straněny, a s ohledem na shromáždění prostředků se spoléhalo na účast, jakou by takový podnik nalezl v zemi.“

Obr. 2. Praha 1-Staré Město, Sta-
roměstský orloj. nedatovaný nákres 
jižní fronty Staroměstské radnice 
s orlojem z 1. třetiny 19. století před 
obnovou. Plán královského českého 
hlavního města PrAHy. Malebně 
romantické zobrazení královského 
českého hlavního města Prahy  
v 62 obrazech nejvýznamnějších 
paláců, kostelů, soukromých budov 
a krásných partií okolí, se čtyřmi si-
tuačními plány od Karla hr. Vasque-
ze Pinase, nedatováno (1842-1845), 
navržený hrabětem Vasquezem 
Pinasem; Fr. Weiss (sc.); tisk  
Lud. Förster.  (archiv nPÚ ÚOP  
v hl. m. Praze, repro P. Havlík, 
2012).
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Závěr
Text přiblížil počáteční fázi 
diskuse a předložil výčet 
názorů komise, doložitel-
ných před opravou stroje 
orloje.54 Zároveň díky srov-
nání archivního dokumentu 
s  identifikovanými změnami 
na stroji (Horský/procHáZka  
1964) v základu nastínil do-
bové zásahy do starého 
stroje, provedené v  letech 
1864–1865. Při rozboru vzta - 
hu mezi deklarovanými po-
čátečními názory na obnovu 
a jejími skutečnými výsled-
ky je nutné brát na zřetel tři 
hlavní hlediska.

Prvním hlediskem byla pro-
blematika existenčního za-
chování hodinového stroje. 
V počátcích se diskuse za-
měřila na rozhodování mezi 
tím, zda bude hlavní (jicí) 
stroj zcela nahrazen novým 
soudobým strojem, nebo 
zda bude zachován. na-
konec bylo zvoleno druhé 
řešení. Diskutovalo se tak 
svým způsobem o hmotné 

záchraně jicího stroje, která byla upřednostněna před jeho kompletní výměnou. 

Druhým aspektem byla problematika „dokonalého provedení“ obnovy (BöHM 1866, 35). Toto 
hledisko nebylo splněno. I když byla mechanická práce později shledána výbornou, byly již ve 
své době po slavnostním odhalení stroje známé zásadní chyby v Böhmově astronomické části 
– průměr nově osazené ekliptiky byl menší, takže nedosahovala k obvodu astrolábu, a nemohla 
tudíž zobrazovat reálný pohyb Slunce a Měsíce (Horský 1988, 88), další závada byla objevena 
v otáčení měsíční koule. Obě zjištěné chyby byly ve své době opraveny.55 

Třetím hlediskem byla problematika modernizace starého stroje, která, jak vychází z rozboru, 
byla nevyhnutelným nárokem obnovy. nutnost modernizace stroje je dobře patrná z odborných 
názorů, kde se několikrát objevil požadavek na zdokonalení, vylepšení starého stroje. Šlo pře-
devším o  citované znění: „stará památka budiž uchována ve své starožitné čistotě, a přece 
způsobem, aby mohla působit zároveň jako památník současnosti“ (BöHM 1866, 28). rovněž 
Václav Bělský ve svém zadání obnovy komisi po nepřijetí návrhu na obnovu od Jana Prokeše, 
vyzdvihl požadavek stroj „nejen dle původního zřízení upraviti, nýbrž i u větší míře zdokonaliti“ 
(AMP 1861–1865, spis č.j. 347 ze dne 16. 6. 1864). Zároveň ve svém vyzvání k veřejné sbírce 
na obnovu se objevuje vedle povinnosti „plně budoucím věkům zachovat“ i termín „přiměřeně 
znovu zřídit“ (AMP 1861–1865).

V ohledu modernizace došlo v první řadě k instalaci chronometru, čímž se dospělo k prosa-
zení přesného měření času, aniž by byl starý jicí stroj vyměněn za dobově přesnější. Při jeho 
osazení byl učiněn minimální zásah do hmoty starého stroje. Oproti tomu další úpravy, z nichž 
nejzásadnější byly změny na stroji zvonicím a na čtyřiadvacetníku, již tak citlivé nebyly. Původní 

54 K plastičtějšímu vylíčení počáteční debaty se zjištěním konkrétních stanovisek jednotlivých členů komise nám bohužel 
chybí archivní podklady.

55 na ukazovací stroj byl na jaře roku 1866 instalován opravný stroj pro pohyb měsíční rafije, který byl dílem Gustava 
Schmidta, profesora na Polytechnickém ústavu v Praze a Čeňka Daňka, jak již bylo stručně citováno v rámci kapitoly 
zásahů do hodinového stroje (rosický 1923, 70; Horský 1988, 88). Zvířetník (ekliptika) byl zvětšen pomocí pozlacené 
obroučky (Horský, 1988, 88).

Obr. 9. Praha 1-Staré Město, Sta-
roměstský orloj. nákres jižní fronty 
Staroměstské radnice s orlojem 
po obnově. Litografie a tisk: Mittag 
& Wildner 1866 (převzato z BöHM 
1866; reprofoto autorka, 2012, 
úprava P. Havlík, 2012).




