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Movité paMátky na StaroMěStSké radnici v praze

Josef HáJek

Úvodem je pojednáno o vzniku a zpracování prvotního seznamu a evidence movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu,  
územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze. První fáze vzniku spadá do let 1964–1974, kdy byl proveden týmem externích 
odborníků vedeným emanuelem Pochem. Tento seznam byl průběžně rozšiřován a v současné době je v něm pro území hlavního města 
evidováno téměř 26000 movitých kulturních památek. To je zdaleka nejvíce, nejen v rámci jednotlivých územních pracovišť NPÚ, i v rámci 
celé České republiky. Zpracování výzkumného úkolu obnova identifikace movitých památek (pracovně nazvaná Reidentifikace), které 
spadá do let 2005–2011, je první revizí movitého památkového fondu od doby prvotního soupisu. součástí zpracování byla provedena 
reidentifikace všech movitých kulturních památek v objektu staroměstské radnice v Praze. studie přináší základní informace o tomto  
mobiliárním souboru, zasazuje ho do historických souvislostí, přináší základní typologické členění a zhodnocuje jeho současný stav.

PoRTable aRTefacTs fRom THe old TowN Hall iN PRague

initially the origins of the register and evidence of portable cultural artefacts is presented, recorded by the regional office of the National 
Heritage institute in Prague. This continuously updated register was commenced in 1964–1974 by a team of external specialists, led by 
emanuel Poche. currently there are more than 25,000 listed portable cultural artefacts in Prague, which is the highest number in the czech 
Republic. in 2005–2011 a research project to review the identification of these artefacts resulted in the first revision of this collection since 
the primary register. This project included artefacts from the old Town hall in Prague. This study presents the basic information of the 
assemblage set in its historic context, its basic typology and an evaluation of its current state.

Klíčová slova — Praha-staré město – staroměstská radnice – movité kulturní památky – mobiliární soubor – nábytek – městská heraldika – akvizice – série 

portrétů pražských primátorů – historické modely – pamětní desky – květnové povstání

Key words — Prague old Town – The old Town hall – portable cultural artefacts – portable – furniture – town heraldry – acquisition – portrait series of the 

Prague mayors – historic models – memorial plaques – The may rebellion

Úvod
Fond movitých kulturních památek na územním pracovišti v Praze
Vědecko-výzkumný úkol č. 203 (obnova identifikace movitých kulturních památek)1 měl od počátku 
řešitelského období poměrně jednoznačné zadání, totiž revidovat identifikační údaje obsažené na 
evidenčních listech movitých kulturních památek (obr. 1). Na těchto listech jsou jednotlivě evido-
vány památkově chráněné předměty, zapsané do rejstříků. kartotéka evidenčních listů a rejstříky 
dnes tvoří součást Ústředního seznamu kulturních památek. Prvotní identifikaci movitých památek 
na území hlavního města Prahy provedl v  letech 1965–1969 tým externích odborníků, historiků 
umění, vedený emanuelem Pochem pro tehdejší Pražské středisko státní památkové péče a ochra-
ny přírody.2 Členy pracovního týmu a autory odborných textů na evidenčních listech byly alžběta 
birnbaumová (Poche 1969, 107), Taťána bulionová, milada lejsková matyášová (Čižinská 2006, 456), 
Jarmila Podzemská, Viktorie wachsmannová, kratší dobu spolupracovali Jan dvořák, karel Hetteš, 
ludvík Hlaváček, Josef kouba, Hana Vaněčková, Helena wagnerová a pracovnice uměleckoprů-
myslového muzea Jarmila blažková, libuše urešová, Jiřina Vydrová a milena Zeminová.3 movité 
památky v obcích, které byly připojeny k hlavnímu městu Praze v letech 1968 a 1974, zpracovávali 
pracovníci krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody středních Čech v letech 
1967–1974 alena Horynová, V. choustka, Jiří Nováček a eva svobodová. Vlastní zpracování vy-
cházelo z  metodického pokynu č. 1/1964, který vytvořil a 24.  února 1964 vydal tehdejší státní 
ústav památkové péče a ochrany přírody v  Praze (čj. 517/1964-i/1). metodický pokyn vycházel 
z § 7 zákona č. 22/1958 sb. o kulturních památkách4 a § 6 vyhlášky ministerstva školství a kultury 

1 Úplný název výzkumného úkolu zní: odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kul-
turního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot památko-
vého fondu. ii. odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového 
fondu. Hlavní garant: Phdr. Jaromír míčka. 91203. systematická odborná obnova identifikace movitého památkového 
fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Řešitel: Phdr. Pavel konečný. Řešitelské období probíhalo 
v letech 2004–2011. Výzkumný záměr č. mk07503233302.

2 Po čtvrté změně názvu, dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚoP 
v hl. m. Praze).

3 Výčet všech členů týmu emanuela Pocheho sestavila Helena Čižinská (2011) dle evidenčních listů a výkazů terénní práce. 
doplnil autor tohoto příspěvku.

4 Zákon č. 22 ze 17. dubna 1958 o kulturních památkách definuje památku jako kulturní statek, resp. soubor kulturních 
statků a věcí, i když některé nejsou památkami (v pochybnostech o tom, zda něco je, či není kulturní památkou, bylo 
rozhodnutí ponecháno výkonnému orgánu krajského národního výboru na základě posudku státního ústavu památkové 
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č. 116/1959 o evidenci kulturních památek, k založení a jednotnému vedení státního seznamu mo-
vitých kulturních památek. Z řady závazných pokynů, zmiňovaných v metodice, chceme upozornit 
na velice důležitou pasáž, týkající se přesnějšího typologického určení movité kulturní památky. 
„movité památky představují ve svém úhrnu jak v kategorii druhů, tak početně nejrozsáhlejší oblast 
našeho památkového bohatství. Přitom mezi ně z důvodu přehlednější evidence a snazšího určová-
ní zahrnujeme i ty, které by některými svými znaky mohly vyvolat pochybnosti, zda mezi ně právem 
náležejí (např. nepřenosné oltáře, architektonické sanktuáře, kamenné křtitelnice, kamna apod.)“ 
Z toho vyplývá, že mezi těmito památkami nalezneme například venkovní vstupní vrata a dveře, ko-
vové okenní mříže, záklopové stropy, zábradlí vnější i vnitřní, kostelní oltáře, náhrobníky, vestavěné 
skříně apod. Pokyn však současně výslovně upozorňuje na skutečnost, že movité památky nede-
finuje z hlediska věcného, ale z hlediska interní památkářské evidence.5 odhlédneme-li od debaty, 
věnované tématu, co je movitá kulturní památka a co už je součást nemovité památky, která se 
v posledních letech stala šlágrem interních jednání odborných pracovišť Národního památkového 
ústavu,6 bylo řešitelem V a V č. 203 zadáno provádět reidentifikaci všech movitých památek, které 
mají evidenční list.

Pracovní tým externistů, který pro Pražský památkový ústav zpracovával evidenční listy mo-
vitých památek, prováděl poměrně přísný výběr. Týkalo se to zvláště předmětů, nacházející 
se v  církevních objektech, protože dle písemně nekodifikovaného, leč dodržovaného politic-
kého doporučení „shora“ nemělo být památek příliš mnoho. V  terénu získané údaje se ručně 

péče a ochrany přírody). kulturní statek (a tedy kulturní památka ve smyslu tohoto zákona) měl být „dokladem histo-
rického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované 
historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám 
a událostem dějin a kultury.“ Takto definované kulturní památky měly být evidovány ve státních seznamech památek 
(přičemž chráněny byly i památky do těchto seznamů nezapsané), které vedl výkonný orgán krajského národního výboru. 
státní seznamy byly dvojího druhu - seznam nemovitých a movitých památek. „do státního seznamu movitých památek 
se zapisují významné movité památky na území kraje, pokud nejsou osobním majetkem nebo nejsou uloženy v museích, 
galeriích nebo jiných ústavech.“

5 možnost ponechání takovýchto konkrétních rozhodnutí, týkající se evidence a vedení seznamů, umožňoval památkovému 
ústavu § 2. odst. 3 tehdy platného zákona č. 22/1958 sb. o kulturních památkách.

6 Z posledních příspěvků na uvedené téma jmenujme např. výklad Víta honyse (2010). diskuze není dodnes ukončená, její 
účastníci dospívají mnohdy k protichůdným výsledkům, což má bezprostředně za následek postupné znepřehledňování 
vlastní evidence. Rozdílnost názorů je však většinou dána nadřazováním nejrůznějších hledisek (např. právních, umělec-
ko-historických, architektonických ad.), souvisejících většinou se studijní formací a odborným zaměřením jednotlivých 
diskutérů. Zapomíná se přitom na podstatnou skutečnost, že metodický pokyn pojal rejstřík movitých památek jako in-
terní památkářský seznam, který měl sloužit především k evidenci nemovitých a movitých památek. důležitost přehledné 
evidence je zásadní především v případě movitých kulturních památek, neboť se jedná o početně nejrozsáhlejší část 
našeho kulturního dědictví. V perspektivě dnešního pohledu musíme konstatovat, že se z tohoto hlediska jednoznačně 
osvědčil a tento „evidenční kontext“ by měl být zohledňován v budoucích diskusích nad platným rejstříkem movitých 
kulturních památek.

Obr. 1. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. ukázka 
evidenčního listu movité kulturní pa-
mátky, ludvík Hlaváček, 1971 (foto 
archiv NPÚ ÚoP v hl. m. Praze, 
repro autor, 2012).
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zapisovaly do jednoduchých dotazníků, obsahově korespondujících se strukturou budoucího 
evidenčního listu (obr. 2 a, b). každý externí odborník svou práci přesně časově i místně vykazo-
val. Tyto výkazy, dodnes zčásti dochované, nám podle potřeby umožňují přesně rekonstruovat 
postup soupisových prací.7 sepsané předměty byly dodatečně v letech 1970–1971 fotografo-
vány (přičemž některé již tehdy nebyly dohledány) a poté byly tehdejším Národním výborem 
hl. m. Prahy v letech 1972–1974 „prohlašovány za významnou movitou památku“.8 Závěrečnou 
fází bylo vytvoření vlastních evidenčních listů kulturních památek. listy byly strojově editovány 
písařkami, které přepisovaly rukopisné dotazníky ve třech paré. První dvě paré na tvrdé papí-
ry byly určeny do kartoték Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v hl. m. Praze a ústředního pracoviště (tzv. karty), zbylé třetí paré na slabý průklepový papír 
byl uložen v  dokumentaci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště  
v hl. m. Praze (tzv. duplikáty). každé paré obsahuje pozitivy fotografií.

Tvorba tohoto prvotního seznamu movitých kulturních památek tedy trvala plných deset let. 
externisté však nebyli vpuštěni do všech objektů (např. budov velvyslanectví, diplomatických 
sborů, ministerstva vnitra a armády) a někteří z nich, přivolaní až v poslední fázi úkolu k pořízení 
specializovaných soupisů, např. liturgických parament a precioz, nestačili mnohdy svou práci 
dokončit. i přes tyto potíže bylo nakonec v Praze prohlášeno úctyhodných devět tisíc movitých 
památek.9 Takto vzniklý seznam byl prvním soupisem svého druhu v dějinách Prahy.

další etapa programového rozšíření seznamu movitých památek se uskutečnila v letech 1982–
1987. Toto rozšíření o cca 1600 předmětů zpracovali pracovníci státního a Pražského ústavu 

7 V areálu staroměstské radnice byl soupis proveden v roce 1971 ludvíkem Hlaváčkem.
8 V otázce zápisu (jak udává památkový zákon z roku 1958) a prohlášení (věci se „prohlašují“ za kulturní památky až podle 

dodnes platného památkového zákona č. 20/1987) je Praha zcela specifická, protože formulář Rozhodnutí kulturní 
správy Národního výboru hlavního města Prahy byl nadepsán „Prohlášení předmětu za významnou movitou kulturní 
památku – rozhodnutí“, takže v doslovném smyslu byly movité památky v Praze od počátku prohlašovány.

9 do roku 1974 bylo zaregistrováno celkem 9002 r. č., v  rámci připojených obcí k Praze v  roce 1974 bylo převedeno 
138 položek, do konce roku 1987 bylo zaregistrováno celkem 9954 položek movitých kulturních památek, či souborů 
(rejstříkových čísel). Rejstříky se vedly do zrušení ke konci roku 2002, kdy bylo evidováno 10950 rejstříkových čísel 
movitých památek nebo jejich souborů.

Obr. 2 A. ukázka rukopisné předlo-
hy pro evidenční list movité kulturní 
památky milady lejskové 
matyášové z roku 1964 (uloženo 
referát evidence movitých kulturních 
památek, NPÚ ÚoP v hl. m. Praze, 
repro autor, 2012).

Obr. 2 B. ukázka výkazu práce 
externí pracovnice pro soupis 
movitých kulturních památek milady 
lejskové matiášové z roku 1966, 
uloženo referát evidence movitých 
kulturních památek, NPÚ ÚoP  
v hl. m. Praze, repro autor, 2012).
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památkové péče a ochrany přírody Jana Horneková, amálie krutinová, květa křížová a Pavel 
Vlček. od 1. 1. 1988 na seznam movitých památek přibývají pouze jednotlivé položky postupně 
prohlašovaných kulturních památek nebo jejich souborů.

Reidentifikace početného movitého památkového fondu v Praze, zahrnující ke konci října 2011 
celkem 25699 položek,10 nikdy neproběhla, proto je vědecký úkol č. 203 první revizí početného 
souboru předmětů po téměř 40 letech. Tato skutečnost je o to tíživější, že mezitím došlo ke zlo-
movým historickým událostem, které se zásadně promítly do počtu i stavu památkového fondu. 
V Praze měl nejzásadnější vliv zánik velkých socialistických institucí a organizací, majících ve své 
správě ohromné množství movitých i nemovitých kulturních památek, především okresní podnik 
bytového hospodářství, Restaurace a jídelny a řada dalších. Nezanedbatelný vliv měla restruktura-
lizace centrálních vládních a správních úřadů a institucí, sídlících na území hlavního města. médii 
živě diskutovaná otázka majetkových restitucí se v tomto kontextu jeví být problémem menším, 
poněvadž jejich provádění vždy probíhalo lege artis, tedy ve spolupráci s památkáři.

Památkový dohled nad staroměstskou radnicí, vyhlášenou za národní kulturní památku, vykoná-
vá Národní památkový ústav, ústřední pracoviště. dohled nad movitými památkami vykonává ve 
své většině totéž pracoviště, i když evidenční povinnost movitých památek zůstává v působnosti 
územního odborného pracoviště v hl. m. Praze.

Postup a charakteristika zpracování reidentifikace
Realizace úkolu č. 203 na staroměstské radnici proběhla v  několika fázích. autor zpracoval 
památkově chráněný mobiliář, nacházející se ve zpřístupněných  historických sálech druhého 
patra i v dalších částech areálu. Hana Černá reidentifikační práci dokončila revizí stavu orloje, 
o níž je zmínka v samostatné studii (Černá 2012). Revize stavu radničního souboru byla spojena 
s popisem stávajícího stavu, pořízením podrobné dokumentace textové i obrazové, v  závěru 
pak s dohledáváním nenalezených předmětů. Následovala hodnotící část, během níž se data 
zpracovala jednak do revizních karet, ukládaných do databáze art-guard a současně do přede-
psaných formulářů karet v programu ms word, které se tiskly ke stávajícím evidenčním listům 
movitých památek. během zpracování bylo nutno prostudovat dostupnou literaturu k tematice, 
včetně dokladů archivních, ikonografických a řady dalších. Podobně jako v jiných obdobně zpra-
covávaných objektech i zde na staroměstské radnici se osvědčilo pojímat soubor movitostí jako 
jeden celek. V praxi to znamenalo při soupisech nepřehlížet i nechráněné historické předměty, 
protože soubor movitých památek vždy vytváří víceméně celek svého druhu, bez ohledu na po-
četní obsáhlost i typologickou různorodost. Téměř v každém revidovaném objektu byly objevo-
vány předměty nezapsané, či nezdokumentované, které logicky patří do již chráněného souboru.

Mobiliář Staroměstské radnice v odborné literatuře
staroměstská radnice v Praze patří k nejvýznamnějším památkovým areálům v České republice. 
Požívá nejvyšší možné památkové ochrany, neboť je od roku 1962 národní kulturní památkou.11 
Nachází se rovněž v nejexponovanější poloze Pražské památkové rezervace i památce uNesco 
„Praha, historické jádro města“ (obr. 3). Její význam byl v odborné literatuře nesčetněkrát vyzdvi-
hován, jak pro historii státu (kupř. dějiště volby Jiřího z Poděbrad českým králem v roce 1458, 
staroměstská exekuce v roce 1621, květnové povstání roku 1945 a většina politických událos-
tí z historie Prahy), tak z  hlediska architektonického, umělecko-historického, správního nebo 
funkčního (jedná se o nejstarší radnici v českých zemích). Naprostá většina dosavadní odborné 
literatury se však soustředila na nemovitost, mobiliární zařízení zdaleka nepoutalo takovou po-
zornost. stavebně historický vývoj radnice byl definován městskými archiváři Josefem Teigem, 
Janem Herainem a zvláště Václavem Vojtíškem, jejichž historické vývojové schéma v zásadě 
převzala veškerá pozdější literatura (herain/Teige 1908; VojTíšek 1929; týž 1936; týž 1938a; týž 
1938b). studie Jiřího Čarka (1973), spojená s analýzou ikonografických dokladů,12 se zabývá 

10 Nejedná se o počet rejstříkových čísel, ale o počet jednotlivých movitých památek. mnohé rozsáhlé soubory byly 
prohlašovány jako celky, získaly proto jediné rejstříkové číslo a vlastní movité památky byly evidovány jako položková 
čísla. Například mobiliární fond Pražského hradu je zapsaný pod jedním rejstříkovým číslem a obsahuje 7391 položku.

11 Národní kulturní památkou byla vyhlášena usnesením vlády ČsR č. 251/1962 ze dne 30. 3. 1962, Nařízením vlády ČR 
č. 404/1992 sb. ze dne 29. 6. 1992 o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
(k usnesení vlády ČsR č. 25/62 ze dne 30. 3. 1962) a Nařízením vlády č. 171/1998 sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení 
některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů. 

12 Jedná se především o soubor 21 akvarelových a kreslených pohledů do interiéru staroměstské radnice od magistrátního 
rady Josefa schütze (1775–1851) z roku 1834, pohledy na schodiště od františka Čermáka a samuela Prouta a unikátní 
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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). 



studie

36

Hájek / Movité památky na Staroměstské radnici v Praze

ROČNÍK XXVII I  /  2012 /  č.  1

vztáhnout na jakýkoliv historický mobiliární fond, ke specifikaci mobiliárního zařízení staroměst-
ské radnice tedy nepřinesl nic podstatného. 

V  další literatuře týkající se radnice, především v  průvodcích postupně vydávaných od 80. let 
19. století, je zcela záměrně pojednáváno o vybraných jednotlivých kusech.14 Radnice byla totiž 
zpřístupněna již od 50. let 19. století a patří tak k nejstarším veřejnosti zpřístupněným památko-
vým objektům v Praze. cizinci ji začali hojně navštěvovat zvláště po rozruchu, který způsobila její 
přestavba. Pozoruhodné okolnosti postupné funkční přeměny radnice na veřejnosti zpřístupněný 
objekt dovoluje rekonstruovat dobová literatura. staroměstské radnice se dotkla změna funkč-
ního využití od doby josefinského sloučení původně čtyř samostatných magistrátních úřadů dne 
12. 2. 1784. Toto spojení vyvolalo potřebu přestavby staré radnice, kterou v letech 1784–1787 pro-
vedl komorní stavitel matěj Hummel, během níž byla přepatrována významná vrcholně gotická za-
sedací síň ve východním křídle.15 kapacita takto utilitárně přestavěné radnice přestala dostačovat 
v roce 1827, kdy státní orgány rozhodly o spojení rakovnického a pražského kriminálního soudu. 
Ten měl spolu s trestnicí sídlit právě ve staroměstské radnici, a proto byly ke stávajícímu areálu 
postupně v letech 1830 a 1834 přikupovány další domy, přiléhající k východnímu křídlu radnice. 
Jednalo se zvl. o Šmerhov (býv. čp. 938), dům u Zlaté koruny (býv. čp. 937), dům proti kostelu sv. 
mikuláše (býv. čp. 24), jejichž nájemníkům byla dána čtvrtletní výpověď a bezprostředně poté se 
přikročilo k jejich postupné demolici. Na místě těchto domů i východního radničního křídla začala 
být od roku 1837 realizována novostavba, kterou vyprojektoval dvorní architekt Pietro Nobile. Ta 
však již od počátku budila nelibost radních i veřejnosti. V roce 1838 tehdejší pražský purkmistr Petr 
sporschil vyslovil velké politování nad skutečností, že má být zbořena památná radniční kaple, 
a proto zaslal pamětní spis císaři ferdinandovi. Panovník vlastnoručním listem z 24. 2. 1838 při-
kázal, aby byly zachovány všechny starožitné památky, zvláště orloj, kaple s arkýřem a  věžičkou, 
portál vlevo od orloje a síň senátu. Téhož roku byla zrušena trestnice v Praze a přestěhována do 
Rakovníka, nicméně novostavba východního křídla, nyní určená výhradně pro potřeby radnice, 
byla zahájena 10. 8. 1839. V zimě roku 1840 pokročila až po střechu a teprve po dalších protest-
ních akcích došlo k definitivnímu zastavení prací na příkaz císaře 20. 3. 1841. Podnět k zastavení 
přestavby radnice vzešel od členů společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách a společ-
nosti vlasteneckého muzea v Praze, kteří 13. 6. 1841 společně podali přímo císaři pamětní spis, 
předložili skici staré zbourané radnice a pohled na nově zbudovanou část dle Nobileho plánů 
a  připojili kritické komentáře (obr. 4).16 doufali, že zůstane zachováno alespoň jižní křídlo s uni-
kátním orlojem a s politováním konstatovali, že bylo mezitím zbořeno znamenité pozdně gotické 
schodiště. současně pokračovala výstavba nových traktů radnice proti kostelu sv. mikuláše podle 
Nobileho projektu. Na jaře 1844 přicestoval do Prahy z důvodu projektované stavby nádraží státní 
dráhy dvorní stavební rada Paul sprenger, který si při té příležitosti prohlédl proslavenou přestavbu 
staroměstské radnice a projevil ochotu vypracovat nový návrh na úpravu plánů novostavby, která 
byla tou dobou pozastavena. architektonická úprava spočívala v jiném řešení balkonu a dekoru. 
Provedení této úpravy bylo svěřeno pražskému rodákovi Hermanu bergmannovi, který svého času 
studoval na technice v Praze a ve Vídni na akademii výtvarných umění. Práce na úpravě východ-
ního křídla radnice proběhly v letech 1846–1848. Po dokončení stavby bylo vytvořeno mobiliární 
zařízení východního křídla v novogotickém stylu podle návrhu kameníka Josefa krannera. 

celá debata a následná úprava Nobileho plánů nechvalně proslavila staroměstskou radnici po celé 
monarchii, pro městskou radu byla záležitost o to více bolestná, že veškeré dodatečné a mimořádně 
vysoké stavební náklady na úpravu zatížily městský rozpočet. Po politických změnách roku 1848 

XiX. a XX. století a ne organickým článkem vývojovým. Proto nehledejme ani na staroměstské radnici stylových zařízení 
a spokojme se jednotlivými předměty. Prací R. kuchynky byl nedlouho před jeho smrtí (1924) sestaven podrobný jich 
inventář.“ (WirTh 1938, 67–68). Zmíněný kuchynkův rukopisný inventář tiskem bohužel nikdy nevyšel a podle dostupných 
informací patrně nepřečkal ničivý požár radnice v  roce 1945 (dle sdělení ředitele městského archivu Phdr. Václava 
ledvinky se v archivu podobný soupis nenachází).

14 Popis radniční kaple a primátorské síně vydal u příležitosti obnovení kaple a zpřístupnění radnice veřejnosti za purkmistra 
Vanky městský archivář karel Jaromír erben (1857a, 1857b). Popis staroměstské radnice chovaný v rukopisu vyšel ve 
druhém díle dějepisu města Prahy (Tomek 1892, 137).  První tiskem vydaný průvodce po radnici od Josefa emlera byl 
vydán v roce 1883 se třemi fotografiemi, druhé vydání 1893. další průvodce vyšel v roce 1902 autorsky neurčený (sine 
1902). během 1.  republiky vydal stručné průvodce archivář Václav VojTíšek postupně ve třech vydáních (1923, 1929, 
1936). Poslední z průvodců, zachycující stav mobiliáře radnice před katastrofou, byl připraven Janem grmelou (1941).

15 Věrnou podobu radnice před Hummelovou přestavbou neobyčejně detailně zachycuje kvalitní obraz ludvíka kohla, 
která se nachází v galerii v Řezně (šnídl 2012).

16 odborné kruhy ji označili, a dlužno říci, že dosti výstižně, jako „kostel přestavěný na skladiště“. Na pozadí tohoto sporu 
byla nejenom estetika, ale i vztah k  samotné staré radnici, jejímu významu v  historii, ztotožňovaný v  tomto smyslu 
i s Pražským hradem.
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byl zvolen „německý“ purkmistr Václav Vanka, který využil skutečnosti, že povědomí o radnici se 
rozšířilo do celé monarchie a rozhodl se zpřístupnit historické sály široké veřejnosti po provedení 
restaurování jižního křídla. Počátkem 50. let 19. stol. bylo přikročeno k  restaurování jižního křídla 
radnice pod vedením stavebního správce Jana schöbla.17 Především v  letech 1852–1854 vzniklo 
nové schodiště podle projektu Jana bělského (obr. 5), které nahradilo Nobilem zbytečně odstra-
něné schodiště pozdně gotické. Poté se mělo přistoupit k restaurování starého senátu, rovněž byly 
schöblem projektovány a provedeny některé stavební úpravy na fasádě jižního křídla, což mělo za 
následek novinářský útok, že bylo vandalsky poškozeno jižní průčelí. Nechvalně se o zásazích vy-
slovila i c. k. centrální komise a poté byl odborný dohled svěřen bernhardu grueberovi. Jsme zde 
svědky historicky raných diskusí mezi odbornou veřejností a správou města, jakých v podobném duchu 
město v budoucnu zažije celou řadu.18 Úpravy jižního křídla radnice probíhaly do roku 1857 (obr. 6).

Z popudu purkmistra Vanky opravil Jan schöbl kapli i starou radní síň. mezi oběma prostorami 
se nacházela obecní síň, v níž měl vzniknout kabinet starožitností, připomínající slavné dějiny 
Prahy a staroměstské radnice (obr. 7). Přípisem z 21. 6. 1856 nařídil purkmistr magistrátnímu ra-
dovi Rokosovi, aby se jako inspektor všech pražských cechů snažil získat staré cechovní památ-
ky, aby navštívil cechovní místnosti a vybral, co by se hodilo pro kabinet starožitností na radnici. 
Pokud by nebylo možné předměty získat darem, či koupí, měl je zapůjčit. magistrátní rada Josef 
Rokos tedy vydal provolání k cechům, které otiskly Pražské noviny prvně 25. 6. 1856 a později 
ještě dvakrát. Úspěšnost však byla velmi malá, víme totiž pouze o dvou přihláškách. První z nich 
zaslala Terezie machková, vdova po malíři antonínu machkovi, která byla ochotná zapůjčit po 
svém manželovi řadu portrétů a podobizen českých knížat a králů i s manželkami až po ferdi-
nanda dobrotivého. městská rada v zasedání 5. 7. 1856 nabídku machkové přijala a dala obrazy 
z  jejího bytu v čp. 1835/ii přenést na bezplatnou výstavu v obecní síni staroměstské radnice. 
Nemáme zprávy o tom, zda a kdy byly obrazy vráceny, či zda byly rozprodány.19

17 V roce 1784 vznikl stavební úřad, který vedl veškerou stavební činnost obecnou i soukromou v Praze. Vedením tohoto 
úřadu byli pověřeni stavební správci felix Pervolf (v úřadu 1784–1819), melichar dückelmann (1819–1846), Jan schöbl 
(od 1846), františek finger (herain/Teige 1908, 52, 91).

18 Zásahy stavebního rady schöbla bránil městský radní a pražský měšťan Judr. karel Jindřich fischer „Je s podivem, jak 
se mohou lidé jako hrabě františek Thun, řiditel malířské akademie kristian Ruben, a profesor Jan erazim Vocel takto 
o jednání městského stavebního úřadu vysloviti, když všichni dohromady ještě nikdy nepostavili ani schody ke kurníku. 
Hrabě Thun je pouze diletantem v umění, o kristianu Rubenovi resp. malířské činnosti jeho veřejnost neví téměř ničeho, 
a o Vocelovi, pouhém starožitníku, lze jen předpokládati, že zná pouze, co jest staré.“ (herain/Teige 1908, 112–113).

19 druhou přihlášku podal c. k. zemský soud v Praze, oddělení pro věci civilní, který obci nabídl černou koženou torbu 
na patrony se stříbrným kováním, ozdobenou poštovskou trubkou. Torba byla v soudním uschování od 24. 10. 1812 
za příčinou prohlášení odúmrtě bývalého vojevůdce Jeronýma hraběte colloredo-mansfelda. Podle zprávy chtěl soud 
odevzdat obci pražské torbu za odhadní cenu, ale ta ji přípisem ze dne 22. 9. 1856 nepřijala, neboť se předmět netýkal 
dějin pražských (herain/Teige 1908, 126–127).

Obr. 5. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. schodiště 
mezi 1. a 2. patrem (foto autor, 
2007).

Obr. 6. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. Nárysy fasád 
radnice z roku 1927 (Útvar rozvoje 
města Prahy, inv. č. 44003, repro  
l. monzer, 2009).
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unikátním počinem v historii mobiliáře radnice byla výstava „staroměstská radnice a její památky 
1338–1938“, uspořádaná u příležitosti 600. výročí vzniku radnice ve spolupráci Rady hlavního 
města s městským archivem. Výstava byla zpřístupněna mezi 26. červnem a 30. zářím 1938 v pro-
storách druhého patra clam-gallasova paláce na starém městě pražském. katalog, který vyšel 
tiskem bohužel bez fotografického doprovodu, sestavil hlavní kurátor výstavy městský archivář 
Václav VojTíšek (1938a). Jistým způsobem tak doplňuje nezvěstný kuchynkův rukopisný inventář. 

Na výstavě byly vystaveny 
i některé kusy z  mobiliáře, 
jako byly sochy ze starého 
senátu, či modely z  obecní 
síně a primátorské portréty. 
Vystaven byl i barokní kru-
cifix z 1. poloviny 18. stole-
tí, který byl tehdy zapůjčen 
z městského muzea.

i přesto, že movitosti v  lite-
ratuře nikdy nebyly mono-
graficky pojednány, ty kusy, 
které se dodnes nacházející 
na radnici a jsou zapsané 
jako movité kulturní památ-
ky, výmluvně podtrhují prvo-
řadý význam staroměstské 
radnice po celé období její 
existence od 14. do 20. sto-
letí. dnes je chráněný sou-
bor v počtu 83 rejstříkových 
čísel Ústředního seznamu, 
při rozpočítání na jednot-
livé předměty dospějeme 
k  počtu 344 kusů. má-li se 
soubor charakterizovat, je 

nutno konstatovat, že se nejedná o mobiliární soubor v pravém smyslu slova, jaký evidujeme na 
našich hradech, zámcích, či církevních objektech. Jedná se spíše o víceméně heterogenní sbírku  
movitostí (v některých případech i součástí nemovitosti), kterou lze rozdělit do tří skupin:

Obr. 7. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. obecní síň 
(foto P. Havlík, 2011).

Obr. 8. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. Radní síň, 
po 1841, doprovodné litografie listů 
mapy Prahy, po 1841, fr. weiße, hr. 
Vasquez, tisk ludwig forster (repro 
P. Havlík, 2012).
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1) mobiliární vybavení zasedacích a kancelářských prostor, které většinou sloužily až do 20. sto-
letí svému původnímu účelu;

2) soubor předmětů, vzniklý vědomou akviziční činností, úzce související s tím, že byl objekt pří-
stupný veřejnosti. do stejné skupiny můžeme zařadit nejrůznější upomínkové předměty a dary, 
které zde byly postupně vystavovány; 

3) součásti nemovitosti, jak je definuje metodický pokyn státního památkového ústavu z roku 
1964 (např. soubor záklopových stropů, vstupní vrata) a soubor pamětních desek.

Mobiliář kancelářských prostor a historických sálů (1. skupina, plán A)
do první skupiny předmětů můžeme zařadit mobiliární vybavení dvou historických sálů. V prv-
ní řadě unikátně dochované zařízení středověké radní síně, či tzv. starého senátu (obr. 8). 
Tato místnost je datovaná do doby po polovině 15. století, novější literatura se přiklání k době  
Václava iV. Je pozoruhodné, že tato starobylá radní síň v podstatě sloužila původnímu účelu až 
do roku 1960. Nejprve se zde odbývala jednání užší městské rady, naposledy zasedání Rady 
Národního výboru hlavního města Prahy. od uvedeného roku byla zapojena do prohlídkové trasy 
a pouze občasně sloužila reprezentačním účelům (obr. 9). 

Z doby po požáru radnice po roce 1399 je dochovaná socha bolestného krista (obr. 10), osaze-
ná na východní stěně místnosti na konzole v podobě okřídlené hlavy anděla s nápisovou páskou 
z doby kolem roku 1470. socha byla restaurována v letech 2006–2007. další sochařská výzdoba 
je mladší a pochází z období 16–17. století (pozdně gotická madona, obr. 11; socha sv. Václava, 
raně barokní sochy sv. Jana křtitele a sv. ludmily). Všechny tyto sochy spočívají na renesanč-
ních konzolách s andílčími hlavičkami.

Na stěnách radní síně je ikonograficky jedinečná řada znakových desek, kontinuálně do-
kládající vývoj erbu města Prahy (před spojením měst pouze erb starého města). V nad-
praží dvou dřevěných profilovaných sedlových portálků s dveřmi20 jsou erby s  nejstarší 
podobou městského znaku.21 Pozdně gotická polychromovaná vyřezávaná deska dokládá 
podobu erbu z doby po 1. rozšíření erbu Prahy císařem friedrichem iii. v roce 1475 a po 
potvrzení králem Vladislavem 1477 (obr. 12). barokní znaková deska zachycuje podobu 

20 Jejich bohaté kování nese znaky úprav Josefa mockera z 80. let 19. stol.
21 dnes bohužel v  mylných heraldických barvách, neboť hradba má být pokryta heraldickým stříbrem, nikoliv zlatem. 

Tato chyba vznikla patrně již v  baroku a byla v  roce 1938 opravena. Jelikož jsou desky opět v  chybných barvách, 
předpokládáme, že dnešní barevnost vychází z nepochopené sondáže barevných vrstev - chybnou barevnost kritizoval 
již v 1. polovině 20. století archivář Vojtíšek a teprve ve 30. letech byla opravena. každopádně současná podoba erbů 
vykazuje základní heraldickou neznalost.

Obr. 9. Praha 1-staré město, čp. 1, 
staroměstská radnice. Radní síň 
(foto P. Havlík, 2011).
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po druhém rozšíření erbu císařem ferdinandem iii. roku 1649 (obr. 13).22 Poslední památ-
kově chráněnou znakovou desku, zobrazující erb Velké Prahy, vytvořil profesor umělec-
ko-průmyslové školy Štěpán Zálešák roku 1928 (obr. 14).23 další významnou heraldickou 
památkou, nacházející se v radní síni, je erbovní galerie pražských cechů. Nevelké dřevěné 

22 erb byl polepšen jako odměna za uhájení starého města před švédskou invazí, deska sama však pochází patrně až ze 
sklonku 17. století.

23 Znak navrhl městský archivář Václav Vojtíšek a malířsky jej provedl v roce 1926 františek kysela. Znak byl schválen 
městským zastupitelstvem 1. července 1926 a ministerstvem vnitra 16. června 1927. kyselova malba byla podkladem 
pro Zálešákovu řezbu.

Obr. 10. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. bolestný kristus, po 1399, kon-
zola 70. léta 15. stol. (foto P. Havlík, 
2011).

Obr. 11. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. madona, 1. pol. 16. stol. (foto 
P. Havlík, 2011).

Obr. 13. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. erbovní deska s podobou měst-
ského znaku z roku 1649, konec 
17. stol. (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 12. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. erbovní deska s podobou měst-
ského znaku z roku 1477, 70. léta 
15. stol. (foto autor, 2007).

Obr. 14. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. erbovní deska s podobou měst-
ského znaku z roku 1926, Štěpán 
Zálešák, 1928 (foto autor, 2007).
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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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Tento sál sloužil k  jednání 
městských zastupitelů a byl 
postaven v letech 1879–1880 
podle projektu architekta  
bedřicha münzbergera sta-
vitelem antonínem baumem 
ve 2.  patře gotického do-
mu, sousedícího s  domem  
u  kohouta (býv. čp.  2/i). 
starší restaurátorské úpra-
vy na radnici, prováděné 
pod vedením bernharda  
gruebera v  duchu neogo-
tiky, byly čas od času kri-
tizovány, např. františkem 
Palackým jako „estetická 

Obr. 19. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, radní 
síň. sedací nábytek, trůn a židle, 
50.–70. léta 19. století (foto autor, 
2007).

Obr. 20. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Radní 
síň s mobiliárním zařízením ve stavu 
koncem 30. let 19. století, vlevo roz-
měrné rubensovské malby Příjezd 
královny ze sáby a Šalamounův 
soud, mezi okny svinuté historické 
prapory z třicetileté války, Rudolf 
alt, 30. léta 19. století (repro  
z VojTíšek 1927, 77; úprava  
P. Havlík, 2012).

Obr. 21. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
brožíkův sál, současný stav (foto 
P. Havlík, 2011).

Obr. 22. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, bro-
žíkův sál. odsouzení mistra Jana 
Husa v kostnici, Václav brožík, 
1883 (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 23. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
brožíkův sál. elektrické osvětlení 
františka křižíka během výstavy 
brožíkova obrazu, 1884–1885 (foto 
archiv NPÚ ÚP, č. neg. f5933).
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lež“. Pro výstavbu nového sálu byla proto zvolena tehdy módní neorenesance, což prosadil na 
zasedáních městské rady vynikající řečník františek ladislav Rieger. a zatímco na vnější fasá-
dě se tato realizace projevuje poměrně střízlivě,27 působí na nás baumovo vnitřní dekorování 
sálu v podobě přebujelého nástropního a nástěnného štukového dekoru mimořádně těžkopád-
ně. stejně tak tomu bylo i se soustruhovaným sedacím nábytkem pro sto členů obecní rady 
i s  jednacími stoly pro dva radní. Na pozadí sálu byla zřízena galerie pro obecenstvo, poně-
vadž jednání byla od 60. let 19. stol. přístupná veřejnosti. Na západní stěnu sálu byl umístěn 
slavný obraz odsouzení Jana Husa na kostnickém koncilu (obr. 22),28 namalovaný roku 1883 
tehdy dvaatřicetiletým Václavem brožíkem pro Pařížskou národní výstavu. obraz byl na radnici 
nejprve zapůjčen a vystaven veřejnosti krátkodobě v průběhu dvou zimních období v letech  
1884–1886 (sál byl při této příležitosti dočasně elektrifikován františkem křižíkem, obr. 23),  
později byl zakoupen a natrvalo umístěn do síně (blažíČkoVá horoVá 2003, 243–244). 
staroměstská  radnice totiž ve druhé polovině 19. stol. plnila zástupnou roli sídla hla-
vy neexistujícího samostatného českého státu a městská rada tuto myšlenku demon-
strovala výběrem vystavených uměleckých děl. Ze stejného důvodu byla do radní síně ob-
jednána u  sochaře Tomáše seidana busta Jiřího z  Poděbrad (obr. 24) s  nápisem „Praha 
zvolenci národu 1873“, jež měla vyjadřovat tichý protest proti rozhodnutí císaře františka 
Josefa i., který v  tomto roce odvolal slib dát se korunovat českým králem. se stejným ob-
sahovým podtextem nechal pražský primátor s  řadou dalších významných osobností roku 

1898, tedy v době, kdy celá monarchie slavila 50. jubileum císařova nástupu k moci, objednat  
u Václava brožíka do zasedacího sálu protějškový obraz Zvolení Jiřího z Poděbrad českým 
králem29 (blažíČkoVá horoVá 2003, 278; obr. 25). 

Již od počátku se objevily stížnosti, že je v sále špatná akustika a proto se hledala nejrůznější 
řešení jak sál upravit, případně zcela přestavět. Jelikož se později začalo uvažovat o zakoupení 
celého domovního bloku od domu u minuty čp. 3/i směrem k malému rynku, přičemž na mís-
tě řady středověkých domů měla vzniknout novostavba, připojená k radnici, byly připravované 
úpravy zasedacího sálu odsunuty do pozadí. Nakonec byla novostavba úřední budovy realizo-
vána v letech 1909–1911 v podobě samostatně stojící Nové radnice čp. 2/i, a tím se stal opět 
aktuální starší plán přestavby sálu.

27 V tom spočívá asi její hlavní hodnota. Není patrně náhoda, že okna připomínají okna Vladislavského sálu na Pražském 
hradě.

28 obraz je kromě Ústředního seznamu kulturních památek evidován ve sbírkách galerie hlavního města Prahy,  
inv. č. m-156.

29 obraz je kromě Ústředního seznamu kulturních památek evidován ve sbírkách galerie hlavního města Prahy,  
inv. č. m-155.

Obr. 24. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, Jiříkův 
sál. busta Jiřího z Poděbrad, Tomáš 
seidan, 1873 (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 25. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, bro-
žíkův sál. Zvolení Jiřího z Poděbrad 
českým králem na staroměstské 
radnici 2. března 1458, Václav  
brožík, 1898 (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 26. A, B. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, bro-
žíkův sál. detaily secesní výzdoby, 
Josef chochol, 1910 (foto autor, 
2007).
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Touto přestavbou byl pově-
řen roku 1910 inženýr a  ar-
chitekt Josef chochol, poz-
ději proslavený představitel 
českého architektonického 
kubismu. Teprve před rokem 
ukončil studium na vídeň-
ské akademii u  prof. otto  
wagnera, který ho označil za 
„nezdárného a  trochu podi-
vínského žáka“ (VlČek 2004, 
259). V Praze začal pracovat 
v  ateliéru osvalda Polívky, 
a byl to patrně Polívka, kdo 
mladého architekta doporu-

čil městské radě k úpravě sálu, neboť on sám byl v té době plně disponován stavbou Nové rad-
nice. Je třeba konstatovat, že se chochol se svým prvním větším úkolem vypořádal mimořádně 
zdařile, neboť vytvořil v Praze první zcela moderně vypravený veřejný sálový prostor. ušlechtilou 
secesní nástěnnou a nástropní štukovou ornamentiku tvarově zásadně redukoval a   současně 
zjemnil zlacenými detaily, prostor sálu opticky prosvětlil a zpřehlednil (obr. 26). strop sálu pokryl 

svítidly v pravidelných vzdá-
lenostech, prostřídanými 
štukovými zlacenými roze-
tami v  podobě květu s  pěti 
okvětními lístky. svítidla 
jsou velmi prostá, skládají se 
z  mosazné profilované zá-
kladny kruhového průměru 
a stínidla z čirého skla. Pod 
galerií jsou svítidla subtilnější 
a  vyšší, kulová stínidla jsou 
z opakního skla. V kontrastu 
k  převládající bílé barvě na-
vrhl nový, dodnes kompletně 
dochovaný nábytek z černě 
lakovaného dřeva, povrcho-
vě upravený do vysokého 
lesku a doplněný nenápad-

nými intarzovanými linkami a funkčními detaily ze žluté leštěné mosazi. Židle byly potaženy kvalitní 
kůží, na některých se původní potah dodnes dochoval. Zasedací předsednický pult (obr. 27 a, b) 
na vyvýšeném podiu v jižní části sálu byl napevno spojen se stolky pro přísedící, opticky je tato 
část sálu zdůrazněna i tmavším nátěrem zdí. střední primátorský stolek má dodnes dochovaný tla-
čítkový pult na přivolání obsluhy (obr. 28). i zde nábytek postrádá jakýkoliv ornament, pouze vršek 
opěrky primátorského trůnu byl ozdoben oválným intarzovaným erbem města Prahy. s nábytkem 
barevně ladí obklady špalet starších oken i dveří, které jsou, podobně jako parapetní obložení 
bočních stěn, doplněny nezdobenými mosaznými mřížkami větrání. i tato obložení, stejně jako 
vstupní dveře sálu, jsou ozdobena zlacenými vyřezávanými pásy. Vnější rámy okenních špalet jsou 
doplněny reliéfním pásem z kruhových rozetových květů v barvě pozadí. Tento tvaroslovný prvek 
je, dalo by se říci, jedinou historizující ornamentální citací a není vyloučeno, že se architekt inspiro-
val tvaroslovím slavného renesančního okna na jižní fasádě radnice. secesní kryty topení (obr. 29) 
ze žluté mosazi v podobě zavěšených mosazných plechových řetězů navrhl arch. chochol nejen 
do tohoto sálu, ale i do radní síně, stylisticky obdobné nalezneme např. v interiéru hotelu evropa 
na Václavském náměstí. sál byl značně poškozen během požáru 8. května 1945, původní podlaha 
zůstala zachována pouze v prostoru předsednického pultu. Nábytek i obrazy byly zachráněny.30

30 V  sále byla v  době 1. republiky instalována sèvreská váza, dnes vystavená v  předsálí. dále se zde nacházely dary 
sokolské obce Praze ze třetího a šestého sletu 1895 a 1912, sokolská standarta a suchardova slavnostní plaketa, 
bronzový odlitek diany od georgese bareaua, věnovaný Praze francouzskými gymnazisty, umístěný dnes v Pánském 
salonu Primátorské rezidence a mramorová deska s  medailemi, které dostávali legionáři za statečné činy v  itálii 

Obr. 27. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice,  
brožíkův sál. sedací nábytek.  
A) Židle, nový čaloun. B) Předsed-
nický pult, Josef chochol, 1910 
(foto autor, 2007).

Obr. 28. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
brožíkův sál. obslužný panel na 
předsednickém pultu, 1910 (foto 
autor, 2007).

Obr. 29. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, bro-
žíkův sál. kryty topení, 1910 (foto 
autor, 2007).
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Movité předměty, soustředěné sbírkotvornou činností (2. skupina)
druhou skupinou movitých památek v objektu staroměstské radnice tvoří předměty, které byly 
soustředěny zásluhou cílevědomé akviziční činnosti.31 

Nejstarší akvizici v objektu radnice máme v pramenech doloženu do doby úřadování Václava 
Vanky (1848–1861). Purkmistr i členové městské rady jistým způsobem reagovali na předcháze-
jící neblahé zkušenosti, které měli jejich političtí předchůdci spojeny s novostavbou východního 
radničního křídla. cizinci, navštěvující v Praze především královský hrad a židovský hřbitov, za-
čali hojně navštěvovat i radnici se starobylým orlojem, zvláště pod dojmem skandálu, který způ-
sobil spor o dostavbu. Vanka tohoto zájmu využil a v průběhu 50. let 19. století veřejnosti zpří-
stupnil historické sály jižního křídla radnice, přičemž se jim snažil vrátit původní lesk. V 50. letech 
19. století nechal obnovit radniční kapli (obr. 30) v 1. patře nárožní věže, která od svého zrušení 
roku 1783 sloužila jako skladiště. bylo sem znovu instalováno původní zařízení, především oltář 
Panny marie, do té doby odložený ve skladišti. do kaple byla instalována dvě nová neogotická 
klekátka s obrazy čtyř evangelistů v čele a šest lavic, vytvořených aloisem Veithem a instalo-
vaných do předsíně kaple. Přenesen byl i soubor bohoslužebného náčiní, přičemž se zjistilo, 
že některé kusy se již mezitím ztratily. obnovenou kapli slavnostně vysvětil kardinál bedřich 
schwarzenberg 16. 8. 1857. u této příležitosti vydala městská rada grafický list s vyobrazením 
interiéru kaple.32 Popis kaple od archiváře erbena vyšel rovněž téhož roku. To jsou jediné známé 
informace o podobě tohoto radničního oltáře. mariánský oltář měl dle něho pocházet z  roku 
1757, tedy z  doby obnovy mobiliáře po pruském poškození, kdy kapli zasáhla dělová koule  
(erben 1857, 8–9). grafický list představuje barokní, či rokokový oltář, zobrazení ovšem není na-
tolik zřetelné, aby bylo možno rozhodnout, zda je oltář opravdu rokokový. oltářní obraz s horními 
vykrojenými rohy představoval patrně výjev svaté rodiny. Nahoře uprostřed byl obraz půlkru-
hově prodloužen. Tvar obrazu sledoval i bohatě vyřezávaný rám s nástavcem, ozdobený boč-
ními akantovými křídly. Po stranách jsou rozeznatelní dva andělé, přidržující oltářní retabulum. 
V nástavci retabula byl patrně kruhový obraz, ozdobený po stranách drobnými soškami andílků. 
akantové rozviliny jsou zobrazeny i pod obrazem. lze-li spoléhat na přesnost, či alespoň přibliž-
nost kresebného a grafického záznamu, můžeme předpokládat, že původní mariánský oltář by 
mohl být vrcholně barokní z první poloviny 18. století, jak dokládají především mohutné akan-
tové rozviliny, které se v době rokoka již neužívaly. i zbylá sochařská výzdoba kaple je bohužel 
značně nezřetelná. V  postranních baldachýnech vidíme dvojici neznámých světeckých soch, 

– dar italsko-české ligy v Římě městu Praze roku 1920. Ve dvacátých letech zde byla vystavena bronzová plaketa na 
mramorovém podkladu, kterou věnoval Pevski zbor ljubljanske glasbene matice roku 1928. u předsednického pultu 
bylo poprsí Tomáše garrigua masaryka od mařatky (VojTíšek 1929, 16). V roce 1930 byl darován elektrickými podniky 
a zavěšen do této místnosti obraz antonína lhoty Návštěva kardinálů u m. Jeronýma Pražského ve vězení v kostnici 
z roku 1873 (VojTíšek 1936, 28), dnes v galerii hlavního města Prahy pod inv. č. m-2082. byl zde vystaven i model 
Palackého pomníku pod emauzy od Josefa mařatky.

31 Z jistého úhlu pohledu by se do této kategorie daly zařadit i obě velké malované historie z brožíkova sálu i busta krále 
Jiřího z Poděbrad, ale vzhledem k tomu, že jsou obsahově i funkčně pevně spojeny s vybavením sálů, byly ponechány 
v 1. skupině.

32 litografie 26 x 35,5 cm, nápis „die altstädter Rathhauskapelle zu Prag am 16. august 1857 eingeweiht. kaple v radnici 
starého města pražského, posvěcená dne 16. srpna 1857“. dle své kresby převedl do litografie akademický malíř Josef 
svoboda, tisk f. Šír (VojTíšek 1938a, 84, č. kat. 290). 

Obr. 30. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice.  
Radniční kaple, současný stav  
(foto P. Havlík, 2011).

Obr. 31. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Radniční kaple, stav po mocke-
rově úpravě, po 1888 (foto archiv 
NPÚ ÚP, č. neg. N24214).
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nedosahujících ani poloviny výšky výklenků.33 Na východní stěně napravo vidíme další dvě svě-
tecké sochy na společné konzole, v nichž můžeme spatřovat sv. Jana křtitele a sv. Jana Nepo-
muckého. Na hranolové menze spočívá souprava oltářních svícnů a místo predely uprostřed je 
patrný obraz s nezřetelnou polopostavou. Před obrázkem je mešní tabulka, nepochybně stejná, 
která je literaturou datovaná do 17. století.

interiér kaple však v  podobě, zachycené na svobodově grafickém listu, bohužel dlouho 
nezůstal, neboť byl v první polovině 80. let 19. století opětovně důkladně restaurován. ko-
lem roku 1880 byly se znepokojením zpozorovány stále se zvětšující trhliny ve zdivu věže 
a  zvláště kaple. Přizvaní znalci konstatovali, že mnoho polorozpadlých kamenných kvádrů 
je nutno urychleně vyměnit. Tato poměrně rozsáhlá výměna obvodového zdiva byla prove-
dena technikou džbárování.34 obnovu kaple a všech zbylých historických sálů radnice vedl 
Josef mocker podle tehdy platných vědeckých památkářských zásad. on navrhl, aby byl 
barokní oltář nahrazen jiným, jaký se lépe hodí k architektuře kaple ze 14. století. Nástěnné 
malby opravil a domaloval Petr maixner, po jeho smrti františek sequens. barokní marián-
ský oltář byl v  prosinci 1884 nabídnut městskému muzeu, které jej odmítlo přijmout, a od 
té doby o něm nemáme žádné zprávy.35 Nový neogotický oltář vznikal v  letech 1885–1887 
podle mockerova návrhu, architekturu a oltářní archu provedl řezbář Josef Hrubeš, sochy  
eduard Veselý (obr. 31), malby dle mockerova návrhu vytvořil františek sequens a nové bo-
hoslužebné náčiní Josef Tengler (soubor šesti mosazných svícnů, lampa na věčné světlo 
a korpus krista na kříži). Regotizace kaple byla dokončena roku 1888. do dnešních dnů se  
z mockerovské regotizace v kapli dochovaly dva nenápadné detaily – mešní zvonek a kro-
penka (obr.  32  a,  b). během reidentifikace byly objeveny významné zbytky mockerovy  

neogotické oltářní archy 
v  radničním skladišti, kde 
byla uskladněna patrně od 
válečných let (obr. 33). stej-
ně tak se na radniční půdě 
nacházejí obě neogotická 
klekátka z  první obnovy 
kaple v roce 1857. 

i přes ztrátu barokního ol-
táře, který se stal obětí  
mockerovy úpravy, můžeme 
dodnes pozorovat dva zcela 
odlišné přístupy, uplatně-
né na staroměstské radnici 
v  rozmezí zhruba dvace-
ti let, bernharda gruebera 
a  Josefa mockera. Přístup 
prvního podléhá pozdně 
romantickému cítění, kte-
ré mu nebrání osazovat do 
historických objektů místně 
neautentické prvky. Ty, po-
kud se dochovaly dodnes, 
zůstávají na radnici poněkud 
cizorodým prvkem, ať už 
se jedná o východní portál 
v prvním podlaží chodby ze 
schodiště, čtyřkřídlé okno 
místnosti, kam zmíněný por-
tál vede, známý „oslí hřbet“, 
kterým grueber okrášlil 

33 Na rozdíl od pozdějších neogotických soch sv. Josefa a sv. ludmily, které téměř celý výklenek vyplňovaly.
34 Podpírání zdiva a výměny jednotlivých kvádrů.
35 Původní paramenta byla nabídnuta a předána farnosti matky boží před Týnem. Tam se však žádná historická paramenta 

nedochovala.

Obr. 32. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
radniční kaple. A) mešní zvonek. 
B) kropenka při vstupu z obecní 
síně ze sliveneckého mramoru, 
1885–1888 (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 33. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Neogotická archa oltáře z radniční 
kaple, 1885-1887 (foto autor, 2007).

Obr. 34. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Hrob neznámého vojína, zřízený 
1. 7. 1922 v radniční kapli (repro 
z VojTíšek 1938, 25; upravil  
P. Havlík, 2012).
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existující gotický záklenek 
oblouku nad zbořeným 
schodištěm mezi vstup-
ním vestibulem a prostorou 
s  dnešní vrátnicí v  přízemí, 
trojice tudorských oblouků 
při nástupu ke schodišti, pří-
padně dvojice vikýřů se štíty 
na jižní fasádě. mocker na-
proti tomu aplikoval daleko 
přísnější vědecké postupy, 
i když se ani on neubránil 
novotvarům v případě mobi-
liárního vybavení a nástěnné 
výmalby v kapli, zde ovšem 
s  odůvodněním vědecky 
doložené stylové jednoty. dle grmeloVa průvodce (1941, 17) se v kapli až do 40. let 20. století 
nacházela tabulka o obnově v roce 1481, deska o opravě v roce 1856 a tabulka s pořadem bo-
hoslužeb z roku 1679. V kapli byl 1. 6. 1922 zřízen hrob neznámého vojína (obr. 34).

mezi obnovenou kaplí a radní síní se nachází obecní síň, která od středověku sloužila k zasedání 
obecních starších. Purkmistr Vanka zpřístupnil veřejnosti i tuto místnost a zamýšlel zde zřídit  
kabinet starožitností, jak o tom bylo pojednáno výše v textu tohoto příspěvku. 

V obecní síni se nacházela topograficky cenná sbírka historických modelů staroměstské radnice.  
Na historické fotografii (obr. 35) vidíme model orloje, vytvořený hodinářem Janem Prokešem ze 
sobotky v roce 1864, jehož mimořádně pozitivní ohlas mezi návštěvníky radnice způsobil, že 
byla obnovena myšlenka opravit orloj následujícího roku. dále se zde nacházel pozoruhodný 
dřevěný model východního radničního křídla v podobě před demolicí roku 1838, vytvořený ma-
gistrátním sekretářem antonem wankou v roce 1836.36 model se však neobjevuje na fotografii 
františka ekerta z počátku 80. let 19. století, naopak zde vidíme kachlová kamna a nástěnné 
malby, které vytvořil Josef Navrátil. ferdinand břetislav mikovec viděl v obecní síni ještě před 
rokem 1838 model interiéru velké reprezentační síně východního křídla i se zaklenutím (mikoVec 
1860, 177), kolem roku 1900 byl však již nezvěstný. kromě několika historických zbraní z měst-
ské zbrojnice zde byly vystaveny staré barokní prapory z doby třicetileté války. V roce 1880 byl 
pod rákosovým podhledem objeven a odhalen původní středověký záklopový strop s renesanč-
ními malbami. Historické prameny dokládají, že roku 1652 byl strop nově ozdoben malbami, 
věnovanými oslavě uhájení Prahy před Švédy v roce 1648.37 strop, obnovený Petrem maixnerem 

36 model byl v roce 1938 opraven fr. schwalbem (VojTíšek 1938a, 24, č. kat. 25).
37 Na jednotlivých záklopech byli vyobrazeni zemští patroni – zleva sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Prokop, Panna maria, sv. Josef, 

následovalo pole s císařskou orlicí a monogramem fiii., sv. Václav, sv. ludmila a sv. ivan. druhá polovina stropu zůstala 
ve své pozdně renesanční podobě. světecké postavy byly zobrazeny stojící na oblacích v podživotní velikosti, druhou 
polovinu délky záklopů vyplňují různě tvarovaná oblaka, kompozičně navazující přes jednotlivé záklopy a doplněná 
andílčími hlavičkami, sluncem, měsícem a božím okem. druhá polovina stropu, oddělená středovým trámem, zůstala 

Obr. 35. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
obecní síň v době 1. republiky 
(repro z VojTíšek 1927, 87; upravil 
P. Havlík, 2012).

Obr. 36. A, B. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, obecní 
síň. figurální malby na záklopovém 
stropu, úprava 1652 (foto archiv 
NPÚ ÚP, č. neg. f51329, f51330).
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v  letech 1881–1882 bohužel shořel v květnu 1945 a známe ho pouze z historických fotografií 
(obr. 36). Ze dvou ohořelých trámů tohoto stropu byl vytvořen vzpomínkový latinský kříž, který je 
dnes instalován v pamětní síni v přízemí věže (obr. 37). Zanikl i soubor cechovních erbů patrně 
z počátku 17. století, které byly objeveny počátkem osmdesátých let 19. století v místnosti nad 
kaplí ve věži, odkud byly malby Petrem maixnerem přeneseny do obecní síně a připevněny ke 
zdi. Ze starého senátu byl do obecní síně přístup přes dřevěnou pavláčku, pod níž se nacházelo 
malé vězení, zvané Špinka. i tato pavláčka zanikla koncem války, stejně jako kamenná deska 
s erbem Nového města pražského v podobě po roce 1649, zavěšená nad portálem do kaple. 
dnes je na jejím místě jiná erbovní deska. Před požárem (grmela 1941, 16) se zde nacházel mo-
del sochy studenta z třicetileté války od Josefa maxe (originál je na nádvoří klementina) a několik 
historických zbraní.

Jedinečnou památkou je série portrétů pražských purkmistrů, starostů a primátorů. Primátorská 
série přečkala nepříznivá období dodnes, byť v neúplnosti. Původně se nacházela v prostorách 
libeňského zámečku, odkud byla v roce 1857 přenesena purkmistrem Vankou do staroměstské 

radnice a roku 1879 vystavena ve zvláštní tzv. Primátorské síni ve východním křídle (obr. 38). 
série mimořádně kvalitních olejomaleb je dnes evidována ve sbírkách galerie hlavního města 
Prahy. Z období mezi lety 1606–1787 eviduje emler (1893, 25–28) celkem 12 portrétů primátorů: 

1. Jan kirchmayer z Rechvic (v úřadu 1606–1622),38 
2. mikuláš františek Turek ze Šturmfeldu a Rosentalu (1643–1672),39

3. karel felix schuster z goldburgu (1672–1677),40 
4. matěj macht z löwenmachtu (1677–1680),41 
5. Jan severin dirix z bruku a Rottenberku (1680–1684),42

6. Jan Jiří Reissmann z Risenberka (též z Reisenberka, 1684–1694),43 
7. Jan bedřich sachs (1694–1698),44 

zdobená pozdně renesanční, či raně barokní malbou s postavami andělů držících erby, prapory, trofej, zbraně a brnění. 
Výjevy byly doplněny stylizovanou ornamentikou.

38 Neznámý malíř, po 1611, 98,6 x 80 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1589. Pořadová čísla neudávají 
pořadí primátorů, ale obrazů v sérii.

39 Neznámý malíř, po 1643, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1578.
40 Neznámý malíř, po 1672, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1583.
41 Neznámý malíř, po 1678, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1579.
42 Neznámý malíř, po 1680, 103 x 82 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1586.
43 Neznámý malíř, po 1684, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1575.
44 Neznámý malíř, dříve připsáno Petru brandlovi, po 1694, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy,  

inv. č. m-1577

Obr. 37. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
pamětní síň v přízemí věže. kříž 
z ohořelých trámů stropu obecní 
síně a pamětní deska padlým 
obráncům staroměstské radnice 
(foto P. Havlík, 2011).

Obr. 38. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Primátorská síň, zanikla 1945 (repro 
z VojTíšek 1927, 89; upravil  
P. Havlík, 2012).
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8. Jan maxmilián Čečelický z Rosenwaldu (1698–1699),45 
9. Jan bohuslav Vořikovský z kunratic (1700–1723),46 
10. Jan kašpar Prandt (1723–1742),47 
11. Jan Václav Vejvoda ze Šlomberku (1742–1757),48 
12. Jan Václav friedrich z friedenberka (1757–1783).49

V letech 1784–1848 vedlo městskou radu sedm purkmistrů, z tohoto období se dochovalo pět 
portrétů: 

13. Judr. bernard augustin Zahořanský z Vorlíka (1784–1788),50 
14. ondřej steiner (1788–1799 a 1804–1810),51 
15. Jan Jindřich Neuber (1800–1804),52 
16. Petr sporschil (též spořil, 1826–1838),53 
17. Josef mülller (1839–1848).54 

od roku 1848 byli voleni opět purkmistři: 

18. Judr. antonín strobach (9. 4. 1848–10. 5. 1848),55

19. Judr. Václav Vanka (též Vaňka, 1848–1861),56 
20. františek Václav Pštross (1861–1863),57 
21. Judr. Václav bělský (1863–1868),58 
22. Judr. karel leopold klaudy (1868–1869),59 
23. františek dittrich (1870–1873),60 
24. Josef Huleš (1873–1876),61

25. emilián skramlík (1876–1882),62 
26. Judr. Tomáš Černý (1882–1885),63 
27. ferdinand Vališ (1885–1887),64 
28. Judr. Jindřich Šolc (1887–1893),65 
29. Čeněk gregor (1893–1896),66 
30. Jan Podlipný (1897–1900),67 
31. Judr. Vladimír srb (1900–1906),68 
32. Judr. karel groš (1906–1918),69 
(33.) Josef Rotnágl (náměstek primátora),70 
33. Judr. Přemysl Šámal (1918–1919),71 
34. Judr. karel baxa (1919–1923 jako starosta a 1923–1937 jako primátor).72 

V obecní síni staroměstské radnice se dnes nacházejí čtyři obrazy č. 8., 11. (obr. 39), 14. a 15. V bu-
dově Nové radnice v zasedací síni je osm portrétů č. 3., 5., 6., 7., 9., 10., 13., 17. Jelikož jsou portréty 

45 Neznámý malíř, po 1698, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1576.
46 Neznámý malíř, po 1700, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1584
47 Neznámý malíř, po 1723, 103 x 82 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1585.
48 Neznámý malíř, po 1745, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1582.
49 Neznámý malíř, po 1757, 97,7 x 79,5 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1587.
50 Neznámý malíř, po 1784, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1588.
51 Neznámý malíř, dříve připsáno antonínu machkovi, po 1790, 99 x 80 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, 

inv. č. m-1580.
52 Neznámý malíř, po 1800, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1581.
53 Neznámý malíř, po 1826, 98,3 x 79,8 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1590.
54 Neznámý malíř, vlevo dole nečitelná signatura, po 1839, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, 

inv. č. m-1591.
55 antonín lhota, 1848, 114x92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1562.
56 Jan adolf brandejs – připsáno, po 1848, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1561.
57 Jan adolf brandejs – připsáno, po 1861, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1560.
58 Jan adolf brandejs, signováno a datováno 1867, 110 x 82 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1570.
59 antonín könig, nesignováno, 1876, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1566.
60 antonín könig, značeno a datováno na rubu 1876, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1557.
61 františek Ženíšek, signováno a datováno 1884, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1559.
62 Jan skramlík, signováno a datováno 1884, 104 x 83,5 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1568.
63 františek Ženíšek, signováno a datováno 1886, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1569.
64 františek Ženíšek, neznačeno, po 1885, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1564.
65 františek Ženíšek, signováno a datováno 1891, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1572.
66 Václav brožík, signováno a datováno 1894, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1563.
67 Vojtěch Hynais, signováno a datováno 1897, 114 x 92 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1567.
68 Václav sochor, signováno, doloženo 1905, 103 x 91,8 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1571.
69 max Švabinský, signováno a datováno 1908, 102,8 x 82,5 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1565.
70 Viktor stretti, signováno a datováno 1917, 120 x 96 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. 2607.
71 Vlaho bukovac, signováno a datováno 1921, 106,8 x 82,6 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1558.
72 Viktor stretti, signováno a datováno 1930, 107 x 85 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-1573.

Obr. 39. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, obecní 
síň. Portrét pražského primátora 
Jana Václava Vejvody ze Šlomber-
ku, olej na plátně, po 1745 
(foto autor, 2007).
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evidovány ve sbírkách gale-
rie hlavního města Prahy, ne-
byly předmětem reidentifika-
ce movitých památek a v této 
studii jsou zmíněny pouze 
v  souvislosti s  historickým 
mobiliářem radnice.

Z dalších maleb, které 
vise ly na staroměstské 
rad nici, víme o sérii po-
do bi zen habsburských pa-
nov níků, kon krétně karla Vi.,  
marie Terezie, Josefa ii.,  
leopolda ii. a františka i. 
(mikoVec 1860, 177).

Vedle brožíkova sálu a staré radní síně se nachází předsálí Brožíkova sálu (obr. 40), vzniklé 
koncem 80. let 19. století v místech středověké terasy, zachycené na unikátní kresbě Vincence 
morstadta (Čarek 1973, 81–82; obr. 41). Zde jsou k vidění další dary. Patří k nim zvláště velká 
sèvreská váza (obr. 42), dar města Paříže Praze z roku 1901 na soudobém secesním soklu. Na 
stěnách visí dvojice lunetových obrazů Václava brožíka. Jedná se o studie pro nástěnné mal-
by do Panteonu Národního muzea v Praze z roku 1898 (obr. 43 a, b).73 Tyto obrazy pocházejí 
z majetku Václava Špačka, rytíře ze starburgu, majitele panství kokořín, který jako obdivovatel 
brožíkova díla zakoupil celou jeho pozůstalost od Hermíny brožíkové, roz. sedelmeyerové a ná-
sledovně ji věnoval hlavnímu městu Praze. Na staroměstské radnici tak díky němu vznikla již po 
roce 1901 Brožíkova vzpomínková síň, zřízená v příčném traktu Nobileho novostavby (traktu 
mezi nádvořími) a zaniklá během požáru 1945. Z této síně se, kromě těchto dvou lunet, zachova-
la řada dalších brožíkových obrazů, především skic, většinou natrvalo přemístěných do městské 
galerie. Část obrazů byla přenesena do galerie hlavního města již před rokem 1941, na radnici 
zůstal pouze obraz Pražská defenestrace (grmela 1941, 18–19).74

k brožíkovu sálu přiléhá tzv. Jiříkův sál (obr. 44), nacházející se v domě u kohouta. sou-
časná úprava tohoto sálu spadá do raných poválečných let (hlaVsa 1956, 28). Z movitých 
památek se zde nachází část chocholovy sedací soupravy z  brožíkova sálu, zde ovšem 
nově čalouněná modrým sametem (obr. 45). Na stěně visí rozměrná rytina karla liebschera  
Veduty Prahy z Hladové zdi z 1. desetiletí 20. století (obr. 46), na bohatě vyřezávaném rámu 
z  roku 1906 je secesní ornamentika z  tepaného a prosekávaného plechu, doplněná znaky 
pražských měst, signovaná J. R. Šimůnkem z Prahy. mezi okny našla své definitivní místo75 již 
zmíněná mramorová busta krále Jiřího z Poděbrad, sochařem Tomášem seidanem signována 
a datována vlevo na postamentu. 

do této skupiny movitých památek lze přiřadit i soubor pamětních desek (baláČek/Černá/Čižinská/
hájek 2009). Jako movité památky je však chráněna pouze vybraná část tohoto souboru. Pamět-
ní desky jednoznačně podtrhují význam staroměstské radnice jako dějiště zlomových dějinných 
událostí. V brožíkově sále pod galerií uprostřed je osazena pamětní deska z doby po roce 1945 
na paměť obětí nacistické okupace z řad členů obecního zastupitelstva.76 Na místě této desky se 
původně nacházel obraz, který patrně zanikl v roce 1945. Ve vstupní chodbě u schodiště je deska, 
věnovaná padlým obráncům staroměstské radnice ve dnech 5.–9. května 1945.77 Z téže prostory 

73 Václav brožík, Založení univerzity pražské karlem iV. v roce 1348, 1896–1898, olej/plátno, 154 x 300 cm, sbírky galerie 
hlavního města Prahy, inv. č. m-149. Týž, Jan amos komenský předkládá městské radě v amsterodamu svá didaktická 
díla, 1896–1898, olej/plátno, 154 x 300 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-150.

74 Václav brožík, defenestrace pražská 23. května 1618 (svržení místodržících z oken Pražského hradu), 1889, olej/plátno, 
392 x 540 cm, sbírky galerie hlavního města Prahy, inv. č. m-154. galerie hlavního města Prahy v současnosti eviduje 
celkem 179 brožíkových děl.

75 sál je označován dle busty.
76 dřevěná černě lakovaná šířková nápisová deska patrně z  původního obložení sálu s rytým zlaceným majuskulním 

nápisem, po obvodu je rovný plastický rámec. deska je zasazena do architektonického orámování nad vyvýšenou 
tribunou v severní části zasedacího sálu. Rozměry v. 122 cm, š. 260 cm.

77 bronzová šířková deska s plastickým opracováním povrchu v podobě nepravidelných profilů různě patinovaných, 
na čtyřech místech je vyveden plastický majuskulní nápis. Rozměry: v. 32,5 cm, š. 228 cm, hl. 12,5 cm. deska byla 
vytvořená Rudolfem svobodou a odhalena 5. května 1970.

Obr. 40. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Před-
sálí brožíkova sálu, současný stav 
(foto P. Havlík, 2011).

Obr. 41. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Terasa 
na místě dnešního předsálí brožíko-
va sálu, Vincenc morstadt, 30. léta 
19. století (repro z Čarek 1973, 81; 
úprava P. Havlík, 2011).

Obr. 42. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, před-
sálí brožíkova sálu. sèvreská váza, 
dar města Paříže Praze, 1902 (foto 
P. Havlík, 2011).
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pochází pamětní deska primátora Václava Vacka, která je dnes odstraněna.78 Na přízemí východní 
fasády věže jsou osazeny tři pamětní desky, zapsané jako movité památky: Jana Želivského,79 
bojů o průsmyk dukla v roce 1944 s prstí z bojiště80 a poprava 27 českých stavů,81 na jižní fasádě 
přízemí věže je deska osvobození Prahy 9. května 1945 pod vedením maršála ivana s. koněva 
s nápisem v češtině a ruštině.82

78 bronzová výšková deska s majuskulním nápisem „PRimáToR / dR. VáclaV Vacek / ZaslouŽil se / o HlaVNÍ 
mĚsTo / PRaHu“. Po obvodu je plastický rámeček. Rozměry v. 63 cm, š. 50 cm.  desku vytvořil antonín kalvoda a byla 
odhalena 3. května 1955, sejmuta byla v 70. letech a přenesená na fasádu Nové radnice, odstraněna po roce 1989.

79 Původně mnich premonstrátského kláštera v Želivě si postupně vybudoval postavení lidového vůdce. dne 30. 7. 1419 
vedl průvod, který vyvrcholil první pražskou defenestrací na Novoměstské radnici, která byla bezprostředním podnětem 
k vypuknutí husitské revoluce. Na základě jednání vedeném Jakoubkem ze stříbra byl zatčen a popraven na staroměstské 
radnici. desku vytvořil karel lidický, který jí signoval vpravo na „k. lidickÝ“, deska byla osazena 12. 4. 1950.

80 obdélná výšková deska s kruhovým úchytem na věnce, kryje schránku s prstí z dukelského bojiště, zasazenou do pilíře 
radničního arkýře. Po obvodu desky je plastický rámeček s konzolkou uprostřed horní a dolní strany. V dolní části je 
kulatý hák na věnce. Rozměry: v. 71 cm, š. 60 cm. osazeno před rokem 1955.

81 mohutná výšková nápisová obdélná pamětní deska s plastickým nápisem několika velikostí, jednotlivá slova v horním 
odstavci jsou oddělená středovými tečkami. Po obvodu je plastický rámec. V rozích jsou kruhové hlavice příchytných 
hřebů, podložených čtverci, po stranách jsou další dvě trojice příchytných hřebů se stejnými hlavicemi, ale bez 
podložení. Rozměry: v. 264 cm, š. 155 cm. osazená v prosinci roku 1911. deska byla sňatá v červenci 1916 a znovu 
osazena 5. července 1917. V letech 1938–1945 byla deska ukrytá. Vpravo dole u rámu signatura litecké dílny „PRaŽská 
meTalluRgie dŘÍVe k. beNdelmaYeR V PRaZe“. místo s dlažbou pochází v současné podobě z roku 1917, kdy 
bylo obnoveno dlaždičskou fi rmou anny Vejrostkové; místo popravčí tribuny je označeno křížky v dlažbě náměstí.

82 obdélná šířková textová bronzová nápisová deska. Po obvodu je rovný rámec, v rozích vystupují čtyři kruhové hlavice 
příchytných vrutů. V horní polovině je český plasticky vyvedený text, v dolní je text ruský. odděluje je plastická pěticípá 
hvězda, umístěná uprostřed desky. Pozadí pole s nápisem je tmavě patinované, nápis, vruty, hvězda a rám patinované 
světleji. Rozměry: v. 110 cm, š. 160 cm.  deska, odhalená 8. 5. 1946, vznikla patrně podle architektonického návrhu Jana 
beneše, vpravo dole na rámu signatura litecké dílny „lil fRaNTa aNÝŽ“.

Obr. 43 A. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Zalo-
žení univerzity pražské karlem iV. 
v olej na plátně, 1896–1898 
(foto P. Havlík, 2011). 

Obr. 43 B. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Jan amos komenský předkládá 
městské radě v amsterodamu svá 
didaktická díla, Václav brožík, 
olej na plátně, 1896–1898 
(foto P. Havlík, 2011). 
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další pamětní desky se již 
na seznam movitých pamá-
tek nedostaly. Ve vstupním 
vestibulu je to deska, věno-
vaná historii radnice.83 V pří-
zemí věže vedle pamětního 
kříže, sestaveného z  oho-
řelých trámů stropu obecní 
síně, je osazena bronzová 
deska se jmény občanů, 
padlých při obraně staro-
městské radnice v  květnu 
1945.84 Na torzo sprenge-
rova křídla v  přízemí byla 

osazena bronzová pamětní deska na paměť bojovníků Pražského povstání s  plastikou 
českého lva, na orloji to je deska s  historií radnice.85 Řada desek se nachází na jižním rad-
ničním křídle. Vedle slavného renesančního okna s  nápisem „PRaga caPuT RegNi“ na 
domě staré radní síně jsou oslavné nápisy na Prahu pražských měšťanů z roku 1614 martina 
cuthena a Julia scaligera. V  přízemí téhož domu ve slepých oknech jsou bronzové desky, 
upomínající na akt zapsání historického jádra Prahy do seznamu světového kulturního dě-
dictví uNesco v roce 1992.86 deska na sousedním bývalém domě mikše kožišníka upomíná 
na přestavbu z roku 1879,87 pod ní je bronzová deska s erbem Prahy, signovaná vpravo dole 
„aNToNÍN máRa 1930“. Na zadní fasádě jižního křídla je pamětní deska roku 1945 padlého 
vrchního policejního strážmistra Josefa Paříka.88

Z  literatury máme doloženu další řadu pamětních desek, které se nedochovaly. Nejstar-
ší je dřevěná deska z  radniční kaple z  roku 1381 (Teige 1910, 9, č. 13),89 v  téže místnosti se 

83 mohutná obdélná nápisová deska ze sliveneckého mramoru, přichycena šesti masivními bronzovými skobami. Nápis 
majuskulní rytý žlutě patinovaný, po obvodu rytá linka. autor textu desky, osazené v roce 1910, byl Václav Vojtíšek. 
během války musela být sejmuta (alšova mozaika byla zabílena), po roce 1945 byla vrácena a doplněna o poslední 
odstavec, připomínající události nacistické nadvlády a druhé světové války.

84 Výšková bronzová obdélná pamětní deska se jmény padlých obhájců staroměstské radnice. Rozměry: v. 77 cm, š. 35 cm. 
85 Původní deska byla odhalena 5. 5. 1970 a restaurována 1979. současná deska byla odhalená u příležitosti 50. výročí 

květnového povstání v Praze v květnu 1995. Výšková bronzová obdélná deska, nahoře doplněná plastikou, v dolní 
polovině plastický nápis. Plastická výzdoba přechází z hlubokého reliéfu do volné plastiky, představuje oblouk, jakoby 
vytvořený zleva z lidské kosti a zprava z nepravidelné draperie, z níž na vrcholu oblouku vystupuje heraldický český 
lev. Rozměry: v. 200 cm, š. 176 cm. deska, předcházející současné od sochaře Rudolfa Jiřího svobody, měla nápis 
„5.–9.  kVĚTeN 1945 Na PamĚŤ obRáNcŮ sTaRomĚsTskÉ RadNice kTeŘÍ PoloŽili ŽiVoTY V boJi PRoTi 
NacisTickÝm okuPaNTŮm“. signováno vlevo dole „HeNdRYcH-ŠToRm / lil dVoŘák“.

86 dvojice protějškových výškových bronzových nápisových desek, obsahuje plastický text v češtině (levá deska) 
a  zkráceně v dalších jazycích – v angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině a němčině (pravá deska). Nahoře je 
reliéfní erb Prahy. Vlevo zboku dole signatura „HeNdRYcH-ŠToRm“. 

87 kamenná deska ve štukovém profi lovaném rámci s nápisem „aN(No) dom(iNi) mdccclXXiX“, dole a nahoře opatřená 
profi lovanou římsou.

88 deska ze světlého mramoru, ryté majuskulní písmo je vybarveno černou barvou. Pod deskou skoba na věnec. Rozměry 
v. 45 cm, š. 45 cm.

89 deska obsahovala dlouhý latinský nápis, přepsaný v  místopisu, upomíná na konsekraci radniční kaple, zasvěcené 
českým patronům sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu, Zikmundovi a ludmile.

Obr. 44. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Jiříkův 
sál, současný stav (foto P. Havlík, 
2011).

Obr. 46. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Ve-
duta Prahy, karel liebscher, 1906 
(foto P. Havlík, 2011).

Obr. 45. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, Jiříkův 
sál. Židle z brožíkova sálu, nově 
přečalouněné, Josef chochol, 1910, 
úprava 2. polovina 20. století (foto 
autor, 2007).
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nacházely další dvě desky, připomínající obnovu kaple v letech 1481 a 1857 (grmela 1941, 17).90 
Na východní fasádě věže byly před rokem 1945 osazeny dvě bronzové desky, jedna s prsť-
mi z  bojišť, kterých se účastnili českoslovenští legionáři,91 druhá deska s  prstí pocházela 
z  jedné z  nejkrvavějších bitev první světové války u  Verdunu.92 uvnitř vstupního portiku za-
niklého východního křídla dvě protilehlé desky připomínaly dobu výstavby této části rad-
nice.93 Na jižní fasádě byla v  roce 1857 osazena pamětní deska k  poctě císaře františka  
Josefa i. (Teige/herain 1908, 128, 131).94 Již zmíněná deska primátora Vacka, zapsaná jako mo-
vitá památka, byla odstraněna neznámo kdy. sneseny byly i čtyři informativní desky od Julia  
lankáše, osazené v roce 1975 na torzu sprengerova křídla. dnes je deska již odstraněna, stejně 
jako unikátní dřevěná deska ing. emanuela Heinemanna (obr. 47),95 která byla původně umístěna 
nad schodištěm do tzv. cizineckého oddělení staré pražské kanalizace, přístupným portálem 
v přístavbě orloje.

Zbylé movité památky, které tvoří součást nemovitosti (3. skupina)
Poslední skupinou jsou movité památky, které tvoří součást objektu. Na místě velkolepého 
vnitřního pozdně gotického schodiště, zbytečně zdemolovaného ve 40. letech 19. století,96 
bylo roku 1854 postaveno schodiště nové, vyprojektované Janem bělským v duchu velmi 
nevýrazného pozdního klasicismu.97 Patrně proto bylo zásluhou tehdejšího městského sta-
vebního správce Jana schöbla uměle přizdobeno řadou detailů, pocházejících z jiných objek-
tů, kterými tehdy ještě historická Praha dostatečně oplývala. V prvním a druhém patře byly 
instalovány tři vrcholně barokní mříže (obr. 48), přenesené ze staroměstského dominikánské-
ho kláštera čp. 234, kde původně uzavíraly některé z tamních vnitřních chodeb. Na podestě 
druhého patra schodiště na západní straně se vcházelo na terasu před středověkou radní 
síní, a proto byl tento vstup roku 1854 oživen reprezentativním pozdně renesančním portálem 
(obr. 49), pocházejícím z objektu staroměstské celnice čp. 193 na křižovnickém náměstí.98 
Portál ze sliveneckého mramoru je tvořen edikulou, členěnou plochými bosy pod architrávem 
a bočními polosloupy, vyztuženými prstenci. Povrchová úprava kamene velmi efektně střídá 

90 Text pamětní desky z roku 1857 vydal erben (1857, 11).
91 bronzová pamětní deska zakrývala schránku s prsťmi z hlavních bojišť, jichž se účastnily československé legie v 

době 1. světové války. deska měla nápis „Zde JesT uloŽeNa / PRsŤ Z boJiŠTĚ / u ZboRoVa, / V dobRudŽi, /  
u bacHmaČe, / u TeRRoNu, / Na sibiŘi a Na / doss alTo“. osazena během první republiky na jižní fasádu radniční 
věže v přízemí vpravo na opěrném pilíři, sejmuta po druhé světové válce.

92 bronzová pamětní deska zakrývala schránku s prstí z bojiště u Verdunu, s nápisem “Pod TouTo deskou / uscHoVáNa 
JesT / PRsŤ Z boJiŠTĚ / VeRduNskÉHo / VĚNoVaNá / PoselsTVu obce PRaŽskÉ / obcÍ VeRduNskou / dNe 
25. dubNa R. 1921. / Na PamĚŤ sPoleČNÝcH / boJŮ a VÍTĚZsTVÍ / Za sVobodu VlasTi“. francouzi věnovaná 
prsť z tohoto krvavého bojiště měla symbolicky připomínat vojenskou spolupráci československých zahraničních legií 
ve francii. osazena během první republiky na jižní fasádu radniční věže v přízemí vpravo na opěrném pilíři, sejmuta po 
druhé světové válce.

93 desky s českými erby a nápisy „Započato v létech 1839“ a „dokončeno v létech svobody 1848“. Zanikly v roce 1945.
94 deska s latinským nápisem „a. d. mdccclVii / serenissimo Principe francisco Josepho i. caesare augusto populis 

austriae imperante senex hanc aedes renovata est“ byla osazena po dokončení restauračních pracích staroměstské 
radnice vedených architektem bernardem grueberem v roce 1857. byla osazená na jižní fasádě bývalého mikšova domu 
až ro doku 1879, kdy byla sejmuta a patrně již nebyla nikdy obnovena.

95 dřevěná obdélná šířková nápisová deska, sesazená ze tří truhlářsky spojených prken. Nápis je plastický, majuskulní, 
několika velikostí, po obvodu má dřevěný rámeček. V rozích jsou ozdobné kosočtverečky. Na rubu jsou dvě spojovací 
příčky, nahoře opatřené kovovými plíšky, za něž se deska zavěšovala. Přední strana desky je lakovaná bezbarvým 
lakem. deska je v současnosti deponovaná ve skladu Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. v Žatecké 2 (uvažuje 
se o převedení do veřejné expozice). Rozměry: v. 64,5 cm, š. 114 cm, obvodový rámeček š. 3,5 cm. ing. emanuel 
Heinemann byl absolventem pražské techniky, od roku 1887 pracoval pro pražskou obec. Podle jeho projektu vznikala 
od roku 1896 na svou dobu velice pokročilá a dodnes dochovaná síť pražské kanalizace. Na projektu zpočátku pracoval 
pod vedením w. H. lindleye a po jeho odchodu z Prahy roku 1900 jeho realizaci převzal sám a vedl ho až do své 
předčasné smrti (pochován na olšanech). Heinemann je autorem jedné z nejdůležitějších součástí kanalizačního systému, 
tzv. staroměstské shybky, která pokračuje štolou pod Vltavou a letenskou plání do bubenečské čističky. Údaj o úmrtí 
na desce je nepřesný. V roce 2009 byla deska sejmuta a dočasně deponována v budově Pražské vodohospodářské 
společnosti.

96 demolice schodiště byla zbytečná a můžeme jí přičíst na vrub Nobileho horlivosti. samotná městská rada totiž byla pak 
několik let nucena používat venkovní provizorní dřevěné schodiště, které rychle podléhalo zkáze a muselo být neustále 
opravováno. o výjimečné hodnotě zbořeného schodiště se můžeme pouze dohadovat na základě dochovaných prvků, 
obdélných kružbových panelací ze zábradlí a sedlového portálku, které byly druhotně osazeny do vstupního vestibulu. 

97 V přízemí se dochovala prosklená stěna s dveřmi.
98 staroměstská celnice (dům mostního úřadu) byl městskou obcí nákladně vystavěn v době nedlouho po roce 1600. Jeho 

renesanční podobu s trojicí střešních renesančních štítů zachycuje sadelerův prospekt z roku 1606. dům byl prodán 
z obecního majetku ve 40. letech 19. století obchodníku Vavřinci bawingerovi, který jej takřka ihned radikálně přestavěl 
v nevýrazném pozdně klasicistním slohu. Naštěstí dala městská obec před prodejem portál z domu sejmout a ponechala 
si jej s úmyslem pro případ prodeje. k prodeji portálu nedošlo a tak po 15 letech uložení v obecní kůlně byl přenesen do 
radnice, aby okrášlil vstup do historických sálů. 

Obr. 47. Pamětní deska  
ing. emanuela Heinemanna, pochá-
zející z tzv. cizineckého vstupu pod 
orlojem (foto P. Havlík, 2009).

Obr. 48. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
schodiště 1. patro. Vpravo patrná 
jedna z barokních osazených mříží, 
vzadu neogotický portál, navržený 
bernhardem gueberem  
(foto P. Havlík, 2011).
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zpracování do matu i lesku a celek představuje v Praze ojedinělý projev nizozemské renesan-
ce.99 langweilův model Prahy dokládá jednak původní umístění portálu na fasádě, a součas-
ně skutečnost, že byla reliéfní výzdoba100 přenesena společně s portálem. do tohoto portálu 
byly druhotně vsazeny intarzované dveře (obr. 50), datované 1619, pocházející z chodby prv-
ního patra malostranské radnice čp. 35/iii. centrální dvojice postav spravedlnosti a síly svým 
zpracováním odpovídají kánonu pozdně rudolfínského období. mistrovsky provedená intarzie 
s rozvilinami, groteskami a maskarony je plná optických hříček a klamů, vnímavějšího diváka 
doslova vybízí k podrobnému zkoumání, při němž lze objevit i ukrytou miniaturní signaturu 
truhlářského mistra NH, literaturou dosud nepovšimnutou (obr. 51). V Praze se do současnos-
ti dochovalo pouze několik kusů renesančních intarzovaných dveří (dveře Hradních kanceláří, 
dveře přemístěné z bývalého Trčkova paláce do novostavby Valdštejnského paláce a dveře 
z lobkovického paláce dnes umístěné na zámku v Třeboni). Na protilehlé straně téže podesty 
se nacházel vstup do reprezentačních místností primátora a jeho rady (prezidium), a proto 
zde byla v roce 1879 umístěná kopie protilehlého renesančního portálu i intarzovaných dveří, 
odlišená kartuší i sochařskou výzdobou z dílny bernharda otto seelinga.101 

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že na státním zámku ve Žlebech se nachá-
zí několik movitostí, které údajně pocházejí ze staroměstské radnice v Praze. Jedná se o se-
dací soupravu čtyř křesel s výpletem a reliéfní výzdobou na opěrkách102 a intarzované dveře  
(Pospíšilová 1981).103 otázky, kdy se tyto předměty dostaly do žlebských sbírek auerspergů 
a zda doopravdy pocházejí ze staroměstské radnice, prozatím nejsou vyřešeny.104

další ukázkou stejného typu movité památky jsou vrata hlavního vstupu (obr. 52) do staro-
městské radnice. Z původně dvou hlavních vstupních portálů se dodnes dochoval pouze jižní, 

99 Jan muk a Jiřina muková zjistili, že portál vznikl podle předlohy, publikované v knize daniela mayera architectura. Vom 
ausstheylung der fünff seulen [...], frankfurt am main 1612, fol. 119 (muk/mukoVá 1991). bohužel jej však nesprávně 
datovali spojením s intarzovanými dveřmi.

100 Jedná se o reliéf, v němž nelze spatřovat nikoho jiného, než ludvíka Jagellonského; dále pozdně gotickou desku s er-
bem města Prahy a dvě klasicistní alegorické polopostavy spravedlnosti a Pravdy na vrcholech rozeklaného frontonu.

101 Po zničení portálu v roce 1945 byl portál obnoven žáky hořické školy.
102 Reliéfy mají motivy lovů na jelena, medvěda, kočkovitou šelmu a reliéf na čtvrtém křesle zobrazuje apoštoly sv. Petra 

a Pavla, datované do 16. stol., sbírky státního zámku Žleby, inv. č. Zl 2543-2546. 
103 dveře výplňové s oboustrannou bohatou vícebarevnou intarzií s motivy fantaskních interiérů, květinových emblémů, 

přelom 16. a 17. století, sbírky státního zámku Žleby, inv. č. Zl 10782.
104 Za poskytnuté informací autor laskavě děkuje paní Jaroslavě Vanátové ze správy sZ Žleby.

Obr. 49. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, scho-
diště 2. patro. Renesanční portál ze 
zbořené celnice, vedoucí dnes do 
předsálí brožíkova sálu, 1. desetiletí 
17. století (foto P. Havlík, 2011).

Obr. 50. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, 
předsálí brožíkova sálu. intarzované 
dveře, truhlářský mistr NH, 1619 
(foto autor, 2007).

Obr. 51. A, B. Praha 1-staré 
město, čp. 1, staroměstská radnice, 
předsálí brožíkova sálu. signatura 
intarzovaných dveří, truhlářský mistr 
NH, 1619 (foto autor, 2007).
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umístěný na západ od orloje. Zatímco portál byl zpracován ve vegetabilním stylu vladislavské 
pozdní gotiky, uzavřen byl mohutnými dubovými dvoukřídlými vraty s datací 1652. stylové opra-
cování řezbářské výzdoby pletencových pásů vychází z pozdně renesančních tradic, řezbářské 
provedení lvích maskaronů na křídlech odkazuje k pozdně gotickému formálnímu cítění, jejich 
funkce je nejenom dekorativní, ale i apotrophaická. fantaskní maskarony v nadsvětlíkové části105 
zase odkazují k manýrismu. Při bližším zkoumání zjistíme, že radniční vrata vykazují nápadné 
nedokonalosti a chyby, zvláště literaturou opomíjené obrácené torzo letopočtu na levém křídle 
dole (obr. 53 a, b), nebo symetricky nepřesná vedení pletencových pásů a dalších ozdobných 
dekorací. To jednoznačně prokazuje dodatečný a významný zásah do památky. samotná vra-
ta jsou nápadně podobná několika vzácně in situ dochovaným pozdně renesančním vratům 
a dveřím v pražských ulicích – vratům z roku 1615 na domě čp. 465/i v melantrichově ulici na 
starém městě zdobenými pletencem, dveřím s letopočtem 1616 u sousedícího domu čp. 464/i 
a zvláště středním vratům Valdštejnského paláce čp. 17/iii na malé straně, zdobeným rovněž 
pletencovými pásy i lvími maskarony ze 30. let 17. století. lze se proto domnívat, že vrata by 
ve skutečnosti mohla pocházet již z 2. desetiletí 17. století (1616) a letopočet 1652 by tak mohl 
představovat až datum celkové opravy a znovuosazení do portálu v prvních mírových letech po 
ukončení třicetileté války. Poválečnou opravu radnice k roku 1652 máme doloženou v interiéru, 
kdy byl nově pomalován záklopový strop obecní síně.

Požár roku 1945
Radnice byla vážně poškozena během požáru 8. května 1945. Vyhořelo tehdy celé východní 
křídlo, jehož trosky byly posléze strženy. k  největším škodám požáru patří zánik velké části 
městského archivu, který byl umístěn v přízemí. Zanikla tehdy i sbírka skleněných negativů stát-
ního památkového úřadu, která zde byla deponována. k málo známým skutečnostem patří ta, 
že kromě shořelého historizujícího mobiliáře z doby kolem roku 1880, jehož podobu dokládají 
fotografie Jindřicha eckerta, zaniklo i několik mladších mobiliárních souborů. Ty se nacházely 
ve druhém patře východního křídla v reprezentačních prostorách primátorské úřadovny (prezi-
dia). byla zničena nevelká, leč prakticky uspořádaná secesní primátorská pracovna (obr. 54), 
navržená Janem kotěrou roku 1911. stejně tak zanikly i některé prvorepublikové interiéry, pro-
vedené Pavlem Janákem, k nimž patří zvláště prezidiální čekárna (obr. 55)106 z roku 1919, anebo 

105 Původně pevný nadsvětlík byl v roce 1938 rozříznut a lze jej otvírat.
106 Pavel Janák se věnoval staroměstské radnici téměř celý život. Již jako student třetího ročníku ČVuT se v roce 1909 

přihlásil do soutěže na úpravu radnice, a při úpravách jižního křídla staroměstské radnice je doložen od druhého de-
setiletí až do 50. let 20. století (herbenoVá 1984; VlČek 2004, 273–274; hnídkoVá 2009). Vstup do svatební síně z podesty 
schodiště v prvním patře vytvořil Pavel Janák v roce 1923, pod dohledem archeologů sanoval a zpřístupnil i rozsáhlé 
suterénní prostory v letech 1935–1936, upravoval dům u kohouta v letech 1936–1937 apod. Z  doby první republiky 
se dochovala úprava přízemí s  řadou nenápadných, avšak vkusných detailů, většinou ztvárněných ve sliveneckém 
mramoru. V přízemí jižního křídla se z jeho úprav dochovala dlažba, stěna s fontánou v infocentru u pokladen, úprava 
schodišťových nástupů dvou zapuštěných suterénů pod schodištěm, obložení stěn vestibulu, osazení čtyř přízedních 
lavic atd. schodišťová hala je zdobena myslbekovou bronzovou plastikou lumír a Píseň, osazenou na soklu ze slivenec-
kého mramoru. Jedná se o bronzový odlitek jedné ze čtyř plastik, které zdobily Palackého most až do náletu za druhé 
světové války. další dva myslbekovy bronzové odlitky Janák zakomponoval do vnitřní výbavy již zmiňované prezidiál-
ní čekárny. stejnému architektovi můžeme připsat i dvě dochované dřevěné interiérové vestavby – vrátnici v přízemí 
a místnost pro telefonisty v Jiříkově sále. architekt se účastnil i poválečné obnovy radnice. Ještě v 50. letech, nedlouho 
před svou smrtí, vytvořil plán na obnovu stropu infocentra s použitím dřevěných záklopů s kulatými trámy. Pavel Janák 
je tak vedle zmíněných bernharda guebera a Josefa mockera dalším výrazným architektem, který na radnici mohl uplat-
nit své památkářské zásady. Úspěšné realizaci prospěla i obdivuhodná kontinuita práce, trvající přes čtyři desítky let  
a v Janákově případě navíc spojená s tvůrčím invenčním architektonickým přístupem. důstojná skromnost, architek-
tonická a technologická kvalita provedení a obdivuhodná památkářská pokora, která charakterizují působení Pavla 

Obr. 52. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Hlavní 
vstupní vrata, celek, asi 1616, úpra-
va 1652 (foto autor, 2007).

Obr. 53. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice, hlavní 
vstupní vrata. A) detail nadsvětlíku. 
B) detail s částí letopočtu, 1616 (?), 
úprava 1652 (foto autor, 2007).
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ve válečném roce 1940 upravený primátorský salonek (obr. 56) podle projektu Jana grusse,  
s krbem od sochaře Jana laudy. Nenahraditelnou kulturní ztrátou je zánik velké části přebohaté-
ho městského archivu, který byl umístěn v řadě místností v přízemí a prvním patře dvou Nobileho 
křídel – východního a vnitřního příčného.

Požár z roku 1945 značně poškodil i středověké jižní křídlo. V kapli byl zničen arkýř, vyhořela 
věž107 a obecní síň. starobylá radní síň s gotickým stropem a deštěním neshořela jenom díky 
kovaným dveřím, které oddělují obě místnosti. Naopak se požár šířil přes seelingův portál na 
schodiště a začal hořet secesní brožíkův sál. Ten se však podařilo z velké části zachránit. dům 
u kohouta s Jiříkovým sálem ve 2. patře byl již větších škod ušetřen. bylo velké štěstí, že mobi-
liář radnice nesdílel stejně nešťastný osud jako drahocenný městský archiv, neboť byl ještě před 
vypuknutím požáru z radnice částečně evakuován (plán B). 

Jakmile to umožnily okolnosti, začala být bezprostředně po skončení války plánována obno-
va vyhořelé radnice. Z vyhořelého sprengerova křídla byla ponechána pouze část obvodové 

zdi,108 za níž byla vestavěna 
novostavba o šířce jedné 
okenní osy. dnes jsou zde 
kanceláře a veřejnosti ne-
přístupné provozní prostory. 
Jižní křídlo bylo restauro-
váno a do historických sálů 
se vrátil původní mobiliář. 
Jednou z  prvních pováleč-
ných obnov na radnici bylo 
opětovné odhalení slavné-
ho cyklu nástěnné a ná-
stropní figurální mozaiky ve 
vstupním vestibulu v letech 

Janáka na staroměstské radnici, jednoznačně dovoluje zařadit tyto úpravy mezi prvořadé příklady české památkové 
praxe, spolu se známější obnovou Černínského paláce na Hradčanech nebo působení na Pražském hradě.

107 Radniční zvon z roku 1313, pocházející z břevnovského benediktinského kláštera, byl až do zničení během požáru nej-
starším zvonem v Praze (kybaloVá/lunga/Vácha 2005, 274). Vnitřek věže byl obnoven v 50. letech 20. století betonovou 
vestavbou.

108 obvodové zdi východního křídla radnice byly bohužel strženy v roce 1948, o stržení se rozhodlo již dříve. série šesti 
panovnických soch z  průčelí od Josefa maxe z  roku 1845 (spytihněv ii., Přemysl otakar ii., karel iV., ferdinand 
iii., františek i. a ferdinand dobrotivý) byly před stržením sneseny a předány do lapidária Národního muzea. Čtyři 
z nich stojí od roku 1986 na terase Revmatologického ústavu na pražském albertově, zbylí dva králové (františek i.  
a ferdinand V.) pro větší poškození zůstali v depozitáři.

Obr. 54. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Pri-
mátorská pracovna, zaniklý interiér 
z východního radničního křídla, Jan 
kotěra, 1911 (repro z VojTíšek 1927, 
93; úprava P. Havlík, 2012).

Obr. 55. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. 
Prezidiální čekárna, zaniklý interiér 
z východního křídla radnice, Pavel 
Janák, 1919 (repro z grmela 1941, 
21; úprava P. Havlík, 2012).

Obr. 56. Praha 1-staré město, 
čp. 1, staroměstská radnice. Pri-
mátorský salonek, Jan grus, 1940 
(repro z grmela 1941, 22; úprava 
P. Havlík, 2012).
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1947–1948.109 do roku 1948 byl opraven brožíkův i Jiříkův sál (VojTíšek 1948, 20). Z nově osa-
zených interiérových uměleckých děl je třeba jmenovat dvě kvalitativně i technologicky prvořadé 
celoskleněné stěny-plastiky od autorské dvojice stanislava libenského a Jaroslavy brychtové, 
vytvořené technikou taveného a broušeného skla.110 mohutná 8,2 m vysoká a 7,3 m široká stěna 
s motivem holubice míru zdobí dnešní prostor před schodištěm. Vznikla v  letech 1980–1990 ve 
spolupráci autorské dvojice s architektem milanem Pavlíkem a inženýrem Zdeňkem Patrmanem. 
V přízemí domu mikše kožišníka v klenutém gotickém průjezdu byla instalována další skleněná 
plastika z roku 1979 s československým erbem a symboly míru. stěna zdobila pietní místo, kde 
byl původně umístěn kříž z ohořelých trámů.111

Závěr
movité kulturní památky, zvláště pokud jsou dochovány uvnitř nemovitých památek – a nejinak 
tomu je i v případě staroměstské radnice – výstižně konkretizují duchovní a umělecké obsahy. 
dávají architektuře lidské měřítko a sdílejí s nemovitostmi společný osud. staroměstská radnice 
je v současné podobě torzem, přesto natolik monumentálním, že budí nejen respekt a úctu, ale 
je zdrojem řady stále objevovaných souvislostí a skutečností. Radnice jako prvořadý historický 
objekt je dodnes výmluvnou ukázkou nejrůznějších přístupů, změn funkčního užívání i památ-
kářské praxe.

obnova identifikace movitých památek v objektu staroměstské radnice přinesla řadu nových 
zjištění, týkajících se nejen jednotlivých movitých památek, ale i mobiliárního vybavení jako cel-
ku. co se týká stavu, nezjistila žádné úbytky ke stavu v době, kdy byl pořízen soupis movitých 
památek. Naopak byly některé položky doplněny a zpřesněny. Pod dojmem velkých kulturních 
ztrát nás o to více potěšil objev části mobiliárního vybavení radniční kaple v radničním skladu. 
Jelikož pominula doba, kdy ideologie zabraňovala vládnoucí moci v obnově církevních památek, 
doufáme, že interiér kaple bude v budoucnu obnoven do své poslední historické podoby z první 
poloviny 80. let 19. století.

Výsledky reidentifikace v  objektu staroměstské radnice byly prezentovány v  rámci celostát-
ní konference k  ukončení čtyř institucionálních výzkumných záměrů NPÚ řešených v  letech  
2005–2011 (prezentace výsledků) během druhého dne konference.112 Výstup z této konference 
nebyl dosud vydán, takže je tato studie první publikovanou a podstatně rozšířenou tiskovou verzí 
uvedené prezentace.

Seznam movitých kulturních památek Staroměstské radnice

NÁZEV PŘEDMĚTU č. ÚSKP

socha: busta krále Jiřího z Poděbrad 73543/31-010683
obraz: Pohled na Prahu (v rámu se znaky pražských měst) 75844/31-010684
stolky dvojmístné (38 kusů) 74190/31-010685
stolky trojmístné (16 kusů) 69816/31-010686
židle (107 kusů) 76739/31-010687
křeslo 80175/31-010688
křeslo (3 kusy) 82666/31-010689
podium 81353/31-010689
obložení stěn brožíkovy síně 031-010690
dveře brožíkovy síně (čtvery, s kováním) 031-010691
osvětlovací tělesa v brožíkově síni (24 kusy) 79578/31-010692
kryt radiátorů 031-010693
obraz: Hus před koncilem 79693/31-010694

109 Historie tohoto cyklu sahá do roku 1902, kdy byla výzdoba svěřena mikoláši alšovi u příležitosti jeho padesátiletého 
jubilea. kartony pak na stěnu vestibulu převedl karel Špillar v letech 1906–1909. malby však zanedlouho začaly pod-
léhat zkáze vlivem vlhkosti a památce hrozil zánik. V roce 1935 navrhl architekt Jan Tumpach městské radě, že malby 
převede do trvalejší techniky – barevné mozaiky. mozaiky pak provedl podle původních kartonů akad. malíř stanislav 
ullmann v letech 1937–1939. mozaika s motivy z české historie měla být v roce 1942 otlučena podle návrhu náměstka 
primátora Hanse Pfitznera, nicméně podařilo se dosáhnout toho, že byla pouze omítnuta a přetřena. Přežila i požár 
v květnu 1945 i přesto, že klenbou prosákla voda a zřítilo se na ní zdivo.

110 autor za poskytnuté informace srdečně děkuje milanu Hlavešovi z uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
111 Podle sdělení pracovníků správy objektu sem zatékalo a tak byla pietní místnost zřízena v přízemí věže.
112 Přednášky na závěrečné konferenci VaV, Praha, 10.–11. 11. 2011: obnova identifikace na staroměstské radnici v Pra-

ze (Josef Hájek) a staroměstský orloj, reidentifikace movitých kulturních památek (Hana Černá).
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obraz: Volba Jiřího z Poděbrad králem 83930/31-010695
dveře intarzované 031-010696
obraz: komenský mezi učenci v amsterodamu 79458/31-010697
obraz: karel iV. zakládá pražskou univerzitu 76247/31-010698
váza 74752/31-010699
pamětní deska členů bývalého obecního zastupitelstva 031-010700
strop horní světnice s šesti řetězy 031-010701
socha: madona s Ježíškem 77896/31-010702
socha: sv. Jan křtitel 76728/31-010703
socha: sv. Václav 70957/31-010704
socha: sv. ludmila 76218/31-010705
konzoly (čtyři kusy) 76556/31-010706
socha: kristus (na konzole) 67975/31-010707
znak města Prahy 79187/31-010708
znak starého města pražského 76047/31-010709
znak města Prahy 77732/31-010710
znaky cechovní (58 kusů) 84392/31-010711
dveře 031-010712
obložení stěn 031-010713
kamna 031-010714
mříž nad kamny 031-010715
lustry pětiramenné (tři kusy) 72666/31-010716
vitraje (čtyři kusy) 010717
sedací souprava: dvě křesla a 12 židlí 81188/31-010718
kryty radiátorů 031-010719
strop Jiříkovy síně 031-010720
lustr ověskový, čtyřiadvacetiramenný 74593/31-010721
strop takzvané kuchyně 031-010722
strop Rytířského sálu 031-010723
strop Rytířského sálu 031-010724
mříže (čtyři kusy) 031-010725
reliéf na paměť obětem útoku na staroměstské radnici 83965/31-010726
pamětní deska primátora Vacka 031-010727
pamětní deska se jmény popravených 21. června 1621 031-010728
pamětní deska Jana Želivského 031-010729
pamětní deska i. s. koněva 031-010730
pamětní deska kryjící schránu s prstí z dukelského bojiště 031-010731
vrata hlavního portálu do radnice 031-010732
hodinový stroj orloje 031-010733
sochy: dvanáct apoštolů 031-010734
sochy vnější výzdoby orloje (osm kusů) 031-010735
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beweglicHe deNkmäleR im alTsTädTeR RaTHaus iN PRag

Zum geleit wird die entstehung und ausarbeitung der primären liste und der evidenz der beweglichen 
kulturdenkmäler in der regionalen denkmalinstitutsarbeitsstätte in der Hauptstadt Prag behandelt. die 
entstehung der liste in der ersten Phase (ihr bildungsprozess wird bis heute weitergeführt) fällt in die 
Jahre 1964-1974 als werk des Teams von fachleuten-externisten unter leitung von emanuel Poche. 
in der gegenwart werden in Prag mehr als 25000 bewegliche kulturdenkmäler registriert, die höchste 
Zahl in Tschechien. die Verwirklichung der forschungsaufgabe „erneuerung der identifikation beweg-
licher kulturdenkmäler“ (unter arbeitstitel „Reidentifizierung“ bekannt) in der Periode 2005-2011 stellt 
die erste Revision des beweglichen denkmalfonds seit der primären liste dar. als Teilaufgabe der be-
arbeitung wurde die Reidentifizierung aller beweglichen kulturdenkmäler im gebäude des altstädter  
Rathauses in Prag angegangen. die studie bringt grundinformationen von diesem ensemble von mo-
bilien herbei, fasst es in den historischen Zusammenhang ein, bietet die grundlegende typologische 
gliederung dar und wertet seinen gegenwärtigen Zustand aus. 

ZUSAMMENFASSUNg

Schlüsselworte — Prag-altstadt – altstädter Rathaus – bewegliche kulturdenkmäler –ensemble von mobilien – 

möbel – stadtheraldik – Neuerwerbung – serie der bildnisse der Prager bürgermeister – historische modelle –  

gedenktafeln – maierhebung 

die Verwirklichung der forschungsaufgabe „erneuerung der identifizierung beweglicher kulturdenkmäler“ 
(mit dem arbeitstitel Reidentifizierung) erfolgte im altstädter Rathaus in den Jahren 2010-2011. Josef Hájek  
arbeitete die Reidentifizierung der mobiliareinrichtung aus, die forschungsaufgabe im Rathausobjekt schloss 
Hana Černá mit der bearbeitung der astronomischen uhr ab, deren schlüsse sie in einer spezialstudie dar-
legt. die studie wertete die entwicklung des Rathausmobiliars in historischen Zusammenhängen aus und 
brachte die grundlegende typologische Verteilung herbei. das erhaltene material lässt sich in drei grund-
kategorien verteilen: 1) mobiliarausstattung der überwiegend bis zum 20. Jahrhundert ihrem ursprünglichen 
Zweck dienenden sitzungs- und büroräume; 2) ensemble der gegenstände, das durch die beabsichtigte 
sammlungsbildende Tätigkeit im engen Zusammenhang damit entstand, dass die gebäude öffentlich zu-
gänglich waren. in dieselbe gruppe lassen sich auch verschiedene gegenstände wie andenken oder ge-
schenke einordnen, die im Rathaus nach und nach ausgestellt waren; 3) Teile der unbeweglichkeit, wie sie 
von der methodischen direktive des staatlichen instituts für denkmalpflege und Naturschutz aus dem J. 1964  
(z. b. ensemble von einschubdecken, eingangstüren) und das ensemble der gedenktafeln. die Reidentifi-
zierung fand die registrierten gegenstände in der nahezu kompletten Zahl und im sehr guten Zustand. sie 
entdeckte darüber hinaus weitere wichtige bestandteile vom ursprünglichen mobiliar, wie z. b. Teil der aus-
stattung der Rathauskapelle, die nicht in der liste beinhaltet sind und im schlechten Zustand im Rathaus-
lager sich befinden. die studie behandelt auch die mobiliarausstattung mehrerer verschwundener Räume, 
vor allem im östlichen seit mai 1945 ausgebrannten flügel von sprenger. das mobiliar stellt untrennbaren 
bestandteil des denkmals und wichtigen beleg der entwicklung des Rathauses seit seiner entstehung im 
14.  Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert dar. 

Abb. 1. Prag 1-altstadt, Nr. konskr. 1, altstädter Rathaus. evidenzkarte des beweglichen kulturdenkmals, 
ludvík Hlaváček, 1971 (foto archiv NPÚ ÚoP HmP [Regionale facharbeitsstätte des Nationalen denkmal-
instituts in der Hauptstadt Prag], Reproduktion des autors 2012). 
Abb. 2A. Handschriftliche Vorlage für die evidenzkarte des beweglichen kulturdenkmals von milada  
lejsková matyášová, 1964 (deponiert im Referat der evidenz der beweglichen kulturdenkmäler NPÚ ÚoP  
in der Hauptstadt Prag, Reproduktion des autors, 2012). 
Abb. 2B. arbeitsbericht der externistin für das Verzeichnis der beweglichen kulturdenkmäler milada  
lejsková matyášová, 1966 (deponiert im Referat der evidenz der beweglichen kulturdenkmäler NPÚ ÚoP  
in der Hauptstadt Prag, Reproduktion des autors, 2012).
Abb. 3. Prag 1-altstadt, Rathausblock, Joseph daniel von Huber, Perspectiv-Plan von Prag, 1740 (Repro-
duktion NPÚ ÚoP HmP, foto Přemysl Havlík, 2012). 
Abb. 4. Prag 1-altstadt, Nr. 1, altstädter Rathaus. Rathausumbauentwurf, idealvorstellung von P. Nobile, 
nach 1841, begleitende lithographien der blätter vom Plan der königl. böhm. Hauptstadt PRag. malerisch-
romantische darstellung der königl. böhm. Hauptstadt Prag in 62 ansichten der vorzüglichsten Paläste, kir-
chen, Privat-gebäude und schönen Vuen der umgebung, mit vier situations-Plänen von carl graf Vasquez 
Pinas, o. J. (1842–1845), entw. vom grafen Vasquez de Pinas; fr. weiss (sc.); druck lud. förster (Repro 
P.  Havlík, 2012). 
Abb. 5. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Treppe zwischen dem 1. und 2. obergeschoss (foto des 
autors, 2007). 
Abb. 6. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. aufrisse der Rathausfassaden, 1927 (stadtentwicklungs-
amt der Hauptstadt Prag, inv.-Nr. 44003, Repro ladislav monzer, 2009). 
Abb. 7. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. sitzungssaal (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 8. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Ratssaal, nach 1841, begleitende lithographien der blätter 
vom Plan der königl. böhm. Hauptstadt PRag (Repro P. Havlík, 2012). 
Abb. 9. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Ratssaal (foto P. Havlík, 2011). 
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Abb. 10. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. schmerzensmann, nach 1399, konsole 1470er 
Jahre (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 11. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. madonna, 1. Hälfte d. 16. Jahrhunderts (foto 
P. Havlík, 2011). 
Abb. 12. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. stadtwappenplatte, wappengestalt  
zum J. 1477, 1470er Jahre (foto des autors, 2007). 
Abb. 13. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. stadtwappenplatte, wappengestalt  
zum J. 1649, ende des 17. Jahrhunderts (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 14. Prag 1-altstadt, Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. stadtwappenplatte, wappengestalt 1926,  
Štěpán Zálešák, 1928 (foto des autors, 2007). 
Abb. 15. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. detail der decke mit vergoldeten ketten, nach 
1399 und spätere eingriffe, kette vor 1638 (foto J. Hájek, 2007). 
Abb. 16. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. kachelofen, 1738 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 17. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. Ziergitter über dem kachelofen, 17. und  
18.  Jahrhundert (foto des autors, 2007). 
Abb. 18. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. leuchter, 1850er Jahre, elektrifiziert 1884 (foto 
des autors, 2007). 
Abb. 19. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Ratssaal. sitzmöbel, Thron und stuhl, 50er bis 70er Jahre 
des 19. Jahrhunderts (foto des autors, 2007). 
Abb. 20. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Ratssaal mit möbeleinrichtung, Zustand ende der 1830er 
Jahre, links große gemälde im Rubens-stil anreise der königin von saba und salomons gericht, zwischen 
den fenstern zusammengewickelte historische banner aus dem dreißigjährigen krieg, Rudolf v. alt, 1830er 
Jahre (Reprofoto aus: VojTíšek 1927, s. 77, 
druckaufbereitung P. Havlík, 2012). 
Abb. 21. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. brožík-saal, gegenwärtiger Zustand (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 22. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. Verurteilung m. Johannes Hus in konstanz, 
Václav brožík 1883 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 23. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. elektrische illumination von františek křižík 
während der ausstellung des bildes von brožík, 1884-1885 (foto archiv ÚP NPÚ [archiv der Zentralstelle 
des Nationalen denkmalinstituts] Prag, Negativ-Nr. f5933). 
Abb. 24. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, georgsaal. büste georgs v. Podiebrad, Thomas seidan 
1873 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 25. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. wahl georgs v. Podiebrad zum könig  
von böhmen im altstädter Rathaus am 2. märz 1458, Václav brožík 1898 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 26. A, B. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. details vom Jugendstildekor, Josef 
chochol 1910 (foto des autors, 2007). 
Abb. 27. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. sitzmöbel: A) stuhl, neue Tapezierung.  
B) Pult des Vorsitzenden, Josef chochol 1910 (fotos J. Hájek, 2007). 
Abb. 28. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. Pult des Vorsitzenden, bedienungsplatte 
(foto des autors, 2007). 
Abb. 29. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, brožík-saal. abdeckungen der Heizkörper, 1910 (foto 
des autors, 2007). 
Abb. 30. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Rathauskapelle, heutiger Zustand (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 31. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Rathauskapelle, Zustand nach der umgestaltung  
von Josef mocker, nach 1888 (foto archiv NPÚ ÚP, Negativ-Nr. N24214). 
Abb. 32. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Rathauskapelle. A) meßglocke. B) weihwasserbecken 
aus dem sliwenetzer marmor beim eingang vom gemeindesaal, 1885-1888 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 33. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Neogotischer altarschrein aus der Rathauskapelle,  
1885–1887 (foto des autors, 2007). 
Abb. 34. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. grab des unbekannten soldaten, am 1. 7. 1922  
in der Rathauskapelle errichtet (Reprofoto aus: Vojtíšek 1927, s. 87, druckaufbereitung P. Havlík, 2012). 
Abb. 35. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. gemeindesaal in der Zwischenkriegsperiode (Reprofoto 
aus: VojTíšek 1927, s. 87, druckaufbereitung P. Havlík, 2012). 
Abb. 36 A, B. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, gemeindesaal. einschubdecke, figurale bemalung, 
umbau 1652 (foto archiv ÚP NPÚ, Negativ-Nr. f51329, f51330). 
Abb. 37. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, gedenkraum im Turmerdgeschoss. das kreuz aus den 
1945 verbrannten deckenbalken des gemeindesaals und die gedenktafel der gefallenen Rathausverteidiger 
(foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 38. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. saal des bürgermeisters, zerstört 1945 (Reprofoto  
aus: VojTíšek 1927, s. 89, druckaufbereitung P. Havlík, 2012). 
Abb. 39. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, gemeindesaal. bildnis des Prager Primas Jan Václav 
Vejvoda v. Šlomberk, Öl, leinwand, nach 1745 (foto des autors, 2007). 
Abb. 40. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Vorraum des brožík-saals, heutiger Zustand (foto  
P. Havlík, 2011). 
Abb. 41. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Terrasse an stelle des heutigen Vorraums des brožík- 
saals, Vinzenz morstadt, 1830er Jahre (Reprofoto aus: Čarek 1973, s. 81, druckaufbereitung P. Havlík, 
2011). 
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Abb. 42. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Vorraum des brožík-saals. Vase aus sèvres, geschenk 
der stadtgemeinde von Paris an Prag, 1902 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 43. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. A) gründung der Prager universität durch karl iV.  
im J. 1348, Václav brožík, Öl, leinwand, 1896-1898. B) Johannes komenius legt dem stadtrat von amster-
dam seine didaktischen werke vor, Václav brožík, Öl, leinwand, 1896-1898 (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 44. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, georgssaal, heutiger Zustand (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 45. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, georgssaal. stühle aus dem brožík-saal, neu tapeziert, 
Josef chochol 1910 (foto des autors, 2007). 
Abb. 46. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Vedute von Prag, karel liebscher 1906 (foto P. Havlík, 
2011). 
Abb. 47. gedenktafel von ing. emanuel Heinemann, von dem sogen. fremdeneingang unter der astronomi-
schen uhr stammend (foto P. Havlík, 2009). 
Abb. 48. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Treppenhaus, 1. obergeschoss. Rechts eines der 
barockgitter eingebaut, im Hintergrund das von bernhard grueber entworfene neogotische Portal (foto  
P. Havlík, 2011). 
Abb. 49. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Treppenhaus, 2. obergeschoss. Renaissancezeitiges 
Portal aus dem abgerissenen Zollhaus, heute eingang in den Vorraum des brožík-saals, 1. Jahrzehnt des 
17. Jahrhunderts (foto P. Havlík, 2011). 
Abb. 50. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Vorraum des brožík-saals. intarsierte Tür, Tischlermeister 
NH, 1619 (foto des autors, 2007). 
Abb. 51 A, B. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Vorraum des brožík-saals. intarsierte Tür, signatur 
des meisters NH, 1619 (foto des autors, 2007). 
Abb. 52. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Haupteingangstor, gesamtblick, vielleicht 1616,  
änderung 1652 (foto des autors, 2007). 
Abb. 53. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus, Haupteingangstor. A) detail vom oberlicht. B) detail mit 
dem Teil der Jahreszahl 1616(?), änderung 1652 (foto des autors, 2007). 
Abb. 54. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. arbeitszimmer des bürgermeisters, verschwundener 
innenraum vom östlichen Rathausflügel, Jan kotěra 1911 (Reprofoto aus: VojTíšek 1927, s. 93, druckaufbe-
reitung P. Havlík, 2012). 
Abb. 55. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Präsidialwarteraum, verschwundener innenraum vom 
östlichen Rathausflügel, Pavel Janák 1919 (Reprofoto aus: grmela 1941, s. 22, druckaufbereitung P. Havlík, 
2012). 
Abb. 56. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. kleines salon des bürgermeisters, Jan grus 1940 (Repro-
foto aus: grmela 1941, s. 22, druckaufbereitung P. Havlík, 2012). 
Plan A. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Rathausblock, grundriss - 2. obergeschoss mit auszeich-
nung der historischen säle. aufnahme 1927 (stadtentwicklungsamt der Hauptstadt Prag, inv.-Nr. 44003, 
Repro ladislav monzer, 2009). 
A – Ratssaal (senat); B – gemeindesaal; C – Rathauskapelle; D – Treppenhaus; E – Vorsaal; F – brožík-
saal; g – georgssaal; H – Präsidialwarteraum; i – empfangszimmer des Primators (oberbürgermeisters);  
J – arbeitszimmer des Primators.
Plan B. Prag 1-altstadt Nr. 1, altstädter Rathaus. Rathausblock, erdgeschossgrundriss. aufnahme 1927 
(stadtentwicklungsamt der Hauptstadt Prag, inv.-Nr. 44003, Repro ladislav monzer, 2009). 
1 – die nach dem brand 1945 demolierten flügel; 2 – stadtarchiv; 3 – der heutige gedenksaal. 

Übersetzung Jindřich Noll, English by Linda and Patrick Foster

Příspěvek je výstupem institucionálně financovaného výzkumného záměru MK 07503233302 

„Odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového 

fondu“, dílčího úkolu 203 „Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kul-

turního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot 

památkového fondu“.

Josef HáJek

NPÚ ÚoP v hl. m. Praze

hajek@praha.npu.cz
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Plán A. Praha 1-staré město, čp. 1, staroměstská radnice. Půdorys radničního bloku – 2. patro s vyznačenými historickými sály. Zaměření z roku 1927 (Útvar 
rozvoje města Prahy, inv. č. 44003, repro ladislav monzer, 2009).
A – radní síň (senát) 
B – obecní síň 
C – radniční kaple 
D – schodiště 
E – předsálí,
F – brožíkův sál 
g – Jiříkův sál
H – Prezidiální čekárna 
i – Primátorský salonek 
J – Pracovna primátora 



studie

64

Hájek / movité památky na staroměstské radnici v Praze

RoČNÍk XXVii i  /  2012 /  č.  1

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 


