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Úvodní slovo 

 

Název sborníku Znovuzrození Pražského orloje není literární nadsázkou či 

poetickým heslem odkazujícím na pradávnou historii jednoho z kruciálních 

emblémů Staré Prahy. Je až nebývale přesným popisem současného stavu 

významné astronomické památky evropského renomé. Dovolím si tvrdit, že náš 

Staroměstský orloj za dobu své více jak šest staletí dlouhé existence nebyl 

nikdy v takové kondici jako dnes.  

Sluší se proto poděkovat akademickému sochaři Petru Skálovi za 

výjimečné úsilí, nápady a mravenčí práci, kterou se svými spolupracovníky a 

kolegy při rekonstrukci tak citlivé památky vykonal. Nezměrná píle a mnohdy i 

odvaha řešit různé nástrahy neotřelým a originálním způsobem dovedla 

Pražský orloj k dnešní dechberoucí podobě.  

Na pozadí každodenních restaurátorských aktivit probíhaly občasné 

odborné a někdy i méně odborné diskuze, které jistě odčerpaly mnoho sil. 

Možná se některé z nich ještě někdy znovu vrátí na scénu. Jisté však je, že již 

nemohou nic změnit na prosté skutečnosti, že orloj na jižní straně věže 

Staroměstské radnice opravdu prošel stavem znovuzrození. 

Zvu vás proto v textech samotného Petra Skály na exkurz rekonstrukcí a 

obnovou Pražského orloje tak, jak jsme mohli zažít na společném setkání 

Odborné skupiny pro historii astronomie České astronomické společnosti 

23. ledna 2020. Přeji příjemné čtení. 

 

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D. 
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Pražský orloj  
akademický sochař Petr Skála 

 

… Slovutný muž Mistr Mikuláš z Kadaně, přísežný Mistr orloje našeho, 

kteréhož jsme přijali k dobrému vší obce, (…) vedle svého mistrovství a smyslu 

přirozeného tomuto Městu a vší obci ku poctivosti udělal astrolabium, v němž 

Slunce svůj pravý běh vykonává jako na obloze nebeské…  

Tato slova byla napsána 9. října roku 1410 „Purkmistrem a Radou Velikého 

Města Prahy“ na pamětní listinu, jejíž originál pravděpodobně shořel spolu 

s městským archívem 8. května roku 1945. Dochoval se ale její opis z roku 

1628, a tak už víc jak půl století víme, že orloj nepostavil koncem 15. století 

okolo roku 1490 proslavený Mistr Hanuš, ale postavil jej o mnoho let dříve, 

v roce 1410, Mistr Mikuláš z Kadaně [JABLONSKÝ 1587].  

Slovutný muž, Mistr Mikuláš z Kadaně, tehdejší hodinář králův a kameníci 

z huti Petra Parléře vytvořili unikátní a složité dílo, které je dodnes nej-

krásnějším orlojem na světě. Také proto vznikla legenda, že ukrutní radní 

nechali jeho tvůrce oslepit, aby podobný orloj nemohl postavit pro nikoho 

jiného nikde jinde a aby tento orloj na radnici staroměstské zůstal na věky 

jedinečný a nejkrásnější...  

A ačkoli radní tvůrce orloje ve skutečnosti neoslepili, ale bohatě odměnili, 

i tak se jejich přání nepochybně vyplnilo. 

Staroměstský orloj je orloj středověký. Je to výjimečné, mnohovrstevnaté 

a v mnoha ohledech zcela unikátní dílo. Orloje se tehdy stavěly zpravidla do 

vnitřků kostelů nebo katedrál, neobvyklé bylo proto již umístění Staro-

městského orloje na vnější zeď radniční věže mezi její opěrné pilíře. Orloj byl 

tak postaven pro nejširší obecenstvo – měšťany pražské i návštěvníky Starého 

města, přicházející sem za obchodem nebo prací. Nádhera a technická doko-

nalost astronomických hodin musela uvádět v úžas každého, kdo je spatřil. 

A každou hodinu šířily údery bicího stroje orloje na cimbál do dalekého okolí 

nejen zprávu o čase, ale také slávu a zásluhy váženého purkmistra a počestných 

radních Starého města.  
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Orloj jako hodiny a astroláb 

Orloj sloužil ale nejenom jako hodiny s velikým ciferníkem a bicím 

strojem. Jeho astroláb byl především astronomickým demonstračním přístro-

jem předvádějícím mechanicky pomocí hodinového stroje pohyb hvězdné 

oblohy a hlavních nebeských těles. Pro středověkého člověka tak musel být 

udivujícím magickým pohyblivým obrazem nebes. Nebes, která jsou sídlem 

Boha. Podobně, jako při pohledu na nebe směrem poledním, je na tomto 

pohyblivém obraze ve spodní části také namalován obzor, za který Slunce večer 

napravo zapadá a ráno na levé straně opět vychází. V létě zde přechází 

v hodinách poledních nad tímto obzorem vysoko, v zimě pak, stejně jako na 

nebi, velmi nízko.  

Od svého počátku ukazoval orloj čas dvojím způsobem. Během svého 

pohybu po astrolábu zlatý symbol Slunce v době denní, od východu do západu 

Slunce, ukazoval čas nerovnými, tzv. planetními hodinami. Po celý den i noc 

pak ukazoval také staročeskou hodinu počítanou od chvíle, kdy Slunce zapadlo. 

Tento zvláštní čas, který má dvacet čtyři stejně dlouhých hodin, k nám přinesl 

víc jak půl století předtím z Itálie císař Karel IV. Původně čas italský, nazývaný u 

nás později také staročeský, orloj nejenom ukazoval sluneční rafijí, ale ozna-

moval také každou celou hodinu počet těchto hodin údery na cimbál. Do 

daleka tak šířil zprávu o tom, kolik hodin právě je. Tento staročeský čas ukazuje 

orloj dodnes, a až do požáru orloje v květnu roku 1945 počet staročeských 

hodin stále odbíjel. Spouštěl podle něj i průvod apoštolů. Dnes se průvod 

apoštolů odehrává v celou hodinu normálního, občanského času, času středo-

evropského, a podle tohoto času také bicí stroj odbíjí počet hodin. Protože jej 

pak odbíjí původním bicím strojem staročeského času, je dnes Staroměstský 

orloj jedinými venkovními hodinami v Praze, které odbíjejí o půlnoci namísto 

dvanáctkrát čtyřiadvacetkrát. 

Kromě času staročeského, počítaného od Slunce západu, ukazuje symbol 

Slunce také již zmíněný čas počítaný od Slunce východu po okamžik jeho 

západu. Takových hodin je dvanáct, rozdělují světlý den na dvanáct stejných 

dílů. Říká se jim hodiny planetní, temporální, nestejné nebo také nerovné. To 
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proto, že světlý den je jinak dlouhý v zimě a jinak dlouhý v létě. V zimě, okolo 

slunovratu, vychází Slunce přibližně v dnešních osm hodin středoevropského 

času a zapadá chvíli po čtvrté hodině. Světlý den je dlouhý tedy jen osm hodin, 

a jedna dvanáctina dne od Slunce východu po Slunce západ, a tedy jedna 

hodina planetní, má v zimě pouze čtyřicet minut. V létě pak trvá jedna tato 

hodina nestejná nebo planetní dvojnásobek, tedy osmdesát minut. Slunce 

v létě vychází již ve čtyři hodiny ráno a večer zapadá až v osm hodin.  

Tyto planetní hodiny sloužily později, po zavedení novějšího počítání času, 

již jen pro účely astrologické. Podle prastaré víry, že věci pozemské jsou řízeny 

nebesy, bylo na orloji možné z postavení Slunce na astrolábu sestavovat astro-

logické předpovědi pozemského dění nebo určovat nejvhodnější dobu pro 

léčebné postupy, třeba i pro tehdy velmi oblíbené a rozšířené pouštění žilou. 

Astrologie byla součástí života, a ačkoliv byla v principu ve sporu s křesťanskou 

teologií, byla v různých dobách církví tolerována, někdy dokonce i některými 

katolickými hodnostáři uznávána a praktikována. 

Od poloviny 16. století ukazuje orloj i hodiny dnes běžně užívané, 12 

hodin počítaných od půlnoci a 12 hodin počínajících polednem. Tyto hodiny 

byly poté, co zde byly zavedeny, nazývány „německé“ nebo „poloorlojní“. 

Orloj jako kalendář 

Podíváme-li se na celý Staroměstský orloj, vidíme, že má několik úrovní. 

Kromě velkého kruhového astrolábu s číselníkem staročeského času o průměru 

306 cm po jeho obvodu, je zde menší kruhová deska kalendářní o průměru 

téměř 270 cm, umístěná níže. Kalendářní deska je pohyblivým kalendářem, od 

počátku ukazovala, jakému světci je právě dnešní den zasvěcen. Jména světců 

jsou vypsána po obvodu desky, u každého jména je také pořadové číslo dne 

v měsíci, nedělní písmeno a slabika cisiojánu. Cisioján je veršovaný text, 

obsahující jména světců, ze kterého se po zapamatování snadno zjistila data 

jejich svátků, významných dnů v roce. Podle nedělního písmene se pak poznalo, 

který ze sedmi dnů v týdnu dnes je. Tento stav je ale na kalendářní desce až od 

roku 1866. Původní kalendářní deska měla vypsána především jména světců, 
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datum se tehdy znamenávalo právě podle svátků nevýznamnějších svatých. 

I listina purkmistra, oznamující postavení orloje Mikulášem z Kadaně, je dato-

vána „čtvrtek před svatým Havlem“.  

Jak původní kalendářní deska vypadala, víme jen velmi povrchně, z velmi 

stručného popisu v listině purkmistra: „napsány jsou všickni svátkové přes celý 

rok na předním kole“. Nezjistíme už, jak vypadala její původní omalba. Dnes je 

na orloji kalendářní deska namalovaná v roce 1866 Josefem Mánesem, přesněji 

její kopie. Mánesova kalendářní deska nahradila desku předchozí, jejíž podobu 

můžeme vidět jen velmi přibližně na rytině orloje W. Kandlera zhotovené podle 

kresby Aloise Czermaka. Kresba zobrazuje stav kalendářní desky v roce 1836. 

Josef Mánes namaloval kalendářní desku i přesto, že mu nabízeli poloviční 

honorář a jeho přítel sochař Worlíček jej z pověrčivosti varoval, že podle staré 

pověsti „se zblázní nebo v krátké době zemře každý, kdo na orloji pracuje“. Tak 

vzniklo dílo, které se brzy poté stalo významným dokladem nově vznikajícího 

českého národního umění druhé poloviny 19. století a které ovlivnilo tvorbu 

pozdějších českých malířů, především malířů generace Národního divadla. Brzy 

poté se bohužel ale bezezbytku naplnila i stará pověst, před kterou Mánesa 

jeho starý přítel varoval. 

Toto otočné kalendárium bylo na orloji bezpochyby již od samého 

počátku. Nasvědčuje tomu nejen text v listině purkmistra, ale bylo také nezbyt-

nou součástí celého mechanismu orloje. Součástí, která pootáčela číselníkem 

staročeského času během roku tam a zpět o 60 stupňů. Takové využití 

kalendářní desky bylo tehdy na Pražském orloji zcela nové a unikátní. Mikuláš 

z Kadaně totiž postavil v Praze orloj s astrolábem severského typu, který je 

skutečným obrazem nebes a na kterém je také vyznačen obzor. Ve Štrasburku a 

poté v řadě hanzovních měst na severu Evropy se sice stavěly již dříve astroláby 

s obzorem, čas zde ale počítali jinak než tehdy v Čechách. Počítali jej tak, jak to 

děláme my dnes – od chvíle, kdy je Slunce na nebi v nejvyšší poloze. Ta nastává 

přesně v poledne, když je Slunce na jihu. Mikuláš z Kadaně postavil ale orloj 

s astrolábem s obzorem v zemi, kde se odpočítávaly hodiny od chvíle, kdy 

zapadlo Slunce. Protože ale Slunce v Čechách zapadá v zimě ve čtyři hodiny a 

v létě v osm hodin, musel Mikuláš z Kadaně vyřešit problém, jak otáčet 
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číselníkem staročeského času – aby vždy, když Slunce na orloji zapadá za obzor, 

jeho ukazatel ukazoval přesně na číslo dvacet čtyři. Řešení bylo technicky 

složité, ale principiálně jednoduché, jako všechna geniální řešení. Čtyřiadva-

cetníkem pootáčela klika upevněná na hřídeli kalendária. Ta se spolu s kalen-

dáriem otočila jedenkrát za rok a dlouhou ojnicí posunovala závěs čtyřiadva-

cetníku půl roku tam a půl roku zpět.   

Čas podle západu Slunce se nepočítal jen v Čechách, ale mnohem dříve 

v Itálii, odkud k nám přišel. V Itálii ale nestavěli orloje s vyznačeným obzorem, a 

proto takový problém řešit nemuseli.  

Původní podoba orloje 

O tom jak přesně vypadal Staroměstský orloj v roce 1410, kdy jej Mikuláš 

z Kadaně a tehdejší mistři Parléřovy huti dokončili, jak vypadala jeho krásná, 

vrcholně gotická kamenná výzdoba a jeho vnitřní mechanismus, mnoho ne-

víme. Už Bohuslav Balbín se na konci 17. století zlobil na naše předky, že o tak 

vzácné památce zanechali tak málo zpráv. Původní stroj orloje si ale představit 

umíme. Dochoval se totiž až do dnešní doby, v průběhu staletí byl jen 

několikrát upraven. Staroměstský orloj je tak nejstarším orlojem na světě, který 

si zachoval svůj původní mechanismus.  

Původní stroj orloje byl poměrně jednoduchý. Jeho podobu můžeme vidět 

na výkresech Romualda Božka pořízených roku 1864. Skládal se původně pouze 

z jicího stroje s lihýřovým regulátorem chodu, z převodu otáčení ze soukolí 

jicího stroje na rafije Slunce, Měsíce a Zvěrokruhu a ze stroje vyzváněcího. 

Regulátor chodu, lihýř, to bylo vodorovné rameno se závažíčky, kmitající nad 

strojem doprava a doleva s frekvencí 2,7 vteřiny. Každou hodinu se toto rame-

no rozvážným pohybem přetočilo z jedné úvrati do druhé tisíctřistatřicettřikrát. 

Jako regulátor chodu byl lihýř ale velmi nepřesný, přesně kývající kyvadlo tehdy 

ještě známo nebylo. Převod na otočné části astrolábu, na Zvěrokruh, Slunce a 

Měsíc, zde byl proveden velmi jednoduše jediným společným ozubeným 

pastorkem se 24 zuby. Pastorek otáčel společně třemi velkými koly osazenými 

na souosých hřídelích Slunce, hřídeli Měsíce a Zvěrokruhu.   
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Společný pastorek se otočil patnáct a čtvrtkrát za den a velkým kolem 

Slunce se 366 zuby a tedy také rafijí Slunce tak otočil přesně za den o jednu 

otáčku. Kolo Zvěrokruhu má o jeden zub méně, otáčelo se proto o trochu 

rychleji, takže přesně za rok se obě kola a s nimi symbol Slunce vzhledem 

k Zodiaku otočily vůči sobě do stejné polohy. Podobně, jak se i Slunce na nebi 

dostane za rok znovu na stejné místo mezi hvězdami. Kolo Měsíce má zubů o 

13 více, točí se tedy pomaleji. Měsíc se zde na orloji, stejně jako na nebi, potká 

se symbolem Sluncem vždy za 29 a půl dne. Ta kola jsou zde dodnes.  

Stroj, který dnes otáčí apoštoly, zde byl již také od počátku. Apoštoly ale 

otáčet nemohl. Ti zde ještě velmi dlouho po postavení orloje nebyli. Tento stroj 

pouze krátce vyzváněl před spuštěním stroje bicího. Vyzváněl upozornění, že za 

okamžik začne bicí stroj odbíjet počet hodin a je třeba pozorně odpočítávat, 

kolik úderů odbije.  

Stroj bicí, který byl tímto vyzváněcím strojem spouštěn, ale původně nebyl 

přímo u orloje. Byl o něco výše, v samotné věži, nejspíš na její spodní podlaze, 

nad kaplí. Byl to pozůstatek někdejšího velmi starého hodinového stroje, snad 

ze šedesátých let 14. století, který v době stavby orloje již nebyl pro svůj špatný 

stav v provozu a Mikuláš z Kadaně jen využil jeho rámu, do nějž zhotovil nová 

kola. Bicí stroj byl pak spouštěn na dálku od stroje orloje drátem a po spuštění 

odbíjel na cimbál tolik úderů, kolik bylo právě hodin. 

Dnes se již ani nedozvíme, jak vypadala původní výzdoba orloje provedená 

kameníky Parléřovy hutě. Můžeme si pouze představit, že orloj končil nahoře 

nad astrolábem kamennou římsou, za kterou se zvedala šikmá pultová stříška, 

pravděpodobně s malou věžičkou pro hodinový cimbál. Celý obraz Staroměst-

ského orloje zde nahoře uzavíral kamenný anděl, pravděpodobně anděl 

strážný. Jeho křídla omotává stuha, na které byl nepochybně nápis, snad to 

mohl být verš 11 žalmu 90, kterým Hospodin pověřuje anděla úkolem střežit 

nás na naší pozemské pouti. Proto anděl původně ukazoval shůry dolů na 

všechny pozemské poutníky ukazováčkem svojí pravé ruky. 

Nemáme žádné zprávy o tom, jak celý orloj, a především jeho výzdoba, 

přestály husitské bouře. Stoupenci Jana Želivského jistě měli důvod pro útoky 
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na radnici, kam staroměstští radní jejich radikálního vůdce v březnu roku 1422 

vylákali a pak jej na dvoře radnice spolu s jeho doprovodem popravili. Víme jen, 

že celý orloj dostal na konci 15. století novou sochařskou výzdobu celé spodní 

části okolo kalendářní desky ve stylu pozdní Vladislavské gotiky. Jejím autorem 

byl pravděpodobně městský stavitel a kameník Matěj Rejsek. Tento styl 

výzdoby je tematicky zaměřen velmi alchymicky, proto je jeho složitá zasvě-

cenecká symbolika pro dnešního pozorovatele velmi těžko pochopitelná.  

Celý líc orloje byl pak v následujících staletích ještě mnohokrát upravován. 

Okolo roku 1558 dostal celé nové zastřešení renesanční stříškou s jedním 

oknem umístěným uprostřed cihelné nástavby, nově vybudované za kamen-

ným andělem. Tvarem stříška velmi připomíná právě tehdy dokončenou 

střechu letohrádku Belvedere na Pražském hradě stavitelem Bonifácem Wohl-

mutem. Nelze vyloučit, že to byl právě on, kdo stříšku nad orlojem ve tvaru 

obráceného lodního trupu na přání radních postavil.  

Orlojník Jan Táborský 

Okolo té doby byl orlojníkem Staroměstského orloje Jan Táborský. O orloj 

se staral od roku 1552 do roku 1556 a pak od roku 1560 do roku 1570. 

Zanechal po sobě knihu, psanou ručně na šestnácti pergamenech, na nichž 

popisuje svoje starosti s orlojem a také všechno, co na něm opravil a co přidal 

nového [TÁBORSKÝ 1570]. On jako první napsal domněnku, že orloj postavil 

Mistr Hanuš okolo léta 1490. Trápilo jej, že tak významná památka měla 

neznámého tvůrce a nebylo ani známo, kdy byl orloj vůbec postaven.  

Orlojník toho jména zde v té době skutečně působil. Jmenoval se Jan Růže 

a bydlel nedaleko v ulici Jilské, v domě U Prstenu, dnes č. 14. Mistr Hanuš, jak 

dnes víme, ale orloj nepostavil. Dokonce ani nevíme, jestli zde na orloji něco 

nového udělal. Přitom celá staletí byl považován za stavitele a autora orloje, 

Bohuslav Balbín jej považoval dokonce za věhlasného astronoma a profesora 

univerzity Karlovy, možná, aby dodal jeho jménu i upadající univerzitě vážnosti 

[BALBÍN 1681]. Celou historii o postavení orloje Mistrem Hanušem pak 

zpopularizoval především Alois Jirásek.  
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Historek o původu orloje můžeme najít v dějinách více. K. J. Erben cituje 

Řehoře Volného, který ve svém „Popsání markrabství Moravského“ uvádí, že 

"otcem a mistrem orloje Pražského byl Anton Pohl, rodem Sasík“.   

Dnes je nejrozšířenější názor Zdeňka Horského, který v roce 1967 jako 

hlavního tvůrce orloje uvádí Jana Šindela, učence a profesora Karlovy univerzity 

[HORSKÝ 1967, HORSKÝ 1988]. Mikuláš z Kadaně je považován za toho, kdo sice 

orloj zhotovil, ale podle propočtů a návrhů Šindelových. Tato domněnka ale 

není založena na žádném věrohodném zdroji a odporuje jí řada skutečností. Je 

to především text opisu listiny purkmistra z roku 1410 objevený S. Macháčkem 

v roce 1962 [MACHÁČEK 1962], podle které je orloj dílem „Mistra Mikuláše 

z Kadaně, přísežného Mistra orloje našeho“. Vzájemné poměry velikostí kružnic 

rovníku a obratníků na astrolábu neodpovídají přesné stereografické kon-

strukci, a přesto je domněnka založena na představě, že astroláb zkonstruoval 

a mohl postavit pouze univerzitní učenec. Podceňuje schopnosti orlojníka, jistě 

zkušeného Mistra s jiným typem vzdělání, který s principy stavby orlojů musel 

být velmi dobře obeznámen. To lze dodnes vidět na jeho práci, která přežila 

šest staletí, na detailech konstrukce mechaniky orloje a na několika technických 

řešeních, která jsou zcela unikátní, které na jiných tehdejších orlojích 

nenajdeme a které by bylo sotva možné zde vytvořit bez přechozích značných 

zkušeností jeho stavitele.  

Jan Táborský po sobě kromě svého krásného rukopisu zanechal na stroji 

orloje také řadu vylepšení. Největším z nich bylo osazení ozubených kol na 

lanové bubny. Ty umožnily snadné natahování těžkých závaží pomocí kliky a 

natahovacích pastorků, že je, jak píše Táborský, „pacholík natáhne sám“. Do té 

doby se závaží na lanové bubny natahovala obtížně vratidly upevněnými přímo 

na lanových bubnech.  

Jan Táborský také nechal nově omalovat astroláb orloje. Denní část 

astrolábu „lazourem světlejším“, noční část temnějším a oblast svítání a sou-

mraku barvami „náležitými“, tedy namaloval patrně červenými tóny pod 

obzorem červánky. Vyznačil také nově červenými římskými ciframi hodiny 

poloorlojní, tedy dvakrát dvanáct hodin, nové počítání času zavedené u nás 

Ferdinandem I. po jeho nástupu na český trůn v roce 1526. 
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Orloj po 16. století 

O dění kolem orloje na konci 16. a začátku 17. století toho nic 

podstatného a zajímavého nevíme. Až před polovinou 17. století zprávy říkají, 

že byl bicí stroj snesen z věže a upevněn na bok stroje vyzváněcího. Odpadlo 

tak ovládání drátem na dálku a nepraktické natahování stroje stojícího jinde, ve 

věži. Také byl změněn systém otáčení měsíčku, ukazování fází jeho černou a 

zlatou polovinou. Tehdy byl dán přímo do měsíční koule rafinovaný me-

chanismus, otáčející měsíční koulí pomocí závažíčka. To uvnitř koule visí stále 

svisle a tak se o šnekový závit, který je s ním spojen, celá koule Měsíce plynule 

otáčí. Tyto zásadní změny byly provedeny pravděpodobně při opravě orloje 

v roce 1629. 

V roce 1659, kdy probíhala další oprava, byly na líc orloje osazeny barokní 

dřevěné sochy, tři z nich v horní řadě dokonce jako pohyblivé. Jejich autorem 

mohl být někdo z okruhu sochařů, kteří několik let předtím dokončili sochař-

skou výzdobu nově postaveného Mariánského sloupu na Staroměstském 

náměstí. Nejznámější z těchto polychromovaných dřevěných soch je Smrtka. 

Alegorie blažené smrti, která se usmívá a která takové smrti, po které následuje 

spasení, přikyvuje hlavou. Každou hodinu otočením přesýpacích hodin sym-

bolicky zastaví běh času a vyzváněním umíráčku připomene, že každému z nás 

se čas nám vyměřený nevyhnutelně jednou zastaví. A smrt, která nás jednou 

dostihne, neměla by být smrtí žalostnou, po které pro velké hříchy následuje u 

Posledního soudu zatracení a pád do Pekla. Ostatní sochy v horní řadě vedle 

Smrtky představují právě alegorie tří nejhorších lidských hříchů – pýchy, 

lakomství a závisti. V době po třicetileté válce, která zahubila někde třetinu, 

jinde polovinu obyvatel, a která způsobila jak ztráty na životech, tak rozvrat 

majetků, ale také morálky a mnohdy i podstaty lidství, je osazení takových soch 

s moralizujícím poselstvím činem velmi srozumitelným. Alegorie nejhorších 

hříchů ještě doplňují tři sochy v řadě spodní, představující ctnosti jako jejich 

protiklady - soucit, štědrost a skromnost. Alegorické postavy byly pak nejen 

kvůli barevnosti, ale kvůli předběžné opatrnosti svými oděvy situovány do 

Orientu, aby nevzbudili podezření, že především alegorie nectností by mohly 

snad představovat konkrétní představitele světské moci.  
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Tam co stojí dnes Archanděl Michael se štítem a mečem, vedle kalendářní 

desky, stála až do závěru 18. století postava Chronose jako alegorie věčného 

času, protipólu alegorie Smrti, připomínající čas vyhrazený životu lidskému. 

Pravděpodobně pro její špatný stav byl na její místo postaven dnešní anděl, 

Archanděl Michael, strážce jižní brány Ráje, stávající prý snad původně na 

zbourané městské strážnici.  

Významnou událostí muselo být nové osazení apoštolů na orloj. Ani o této 

události nemáme žádné záznamy, ale ze zpráv Balbínových ještě z roku 1682 

víme, že se zde „nespatřují umělé hříčky nebo titěrky, netancují babky se Smrtí, 

nehrají zde andělíčkové na housličky (…) a nevycházejí zde na prkénkách 

panáčkové a panenky, aby se jim obdivovali chlapci a nerozumné děti i sedláci, 

když seno a dříví do města přivezou“. Ale z pozdějšího popisu orloje v cestopise 

Emanuela Swedenborga z roku 1733, kde jsou již zmíněny „různé sochy tu a 

tam na podstavcích a za dvířky“ lze odvodit, že museli být apoštolové na orloj 

přidáni někdy mezi lety 1680 a 1733. Nevíme přesně, kdy to bylo, z těch dob 

nemáme žádnou zprávu o nějaké probíhající opravě, ale mohlo to být v létě 

roku 1723 při příležitosti korunovace velmi zbožného katolíka Karla VI. Taková 

významná událost, korunovace tehdejšího císaře Římské říše českým králem, 

doprovázeného kromě císařovny Alžběty Kristýny také jejich šestiletou dcerou 

Marií Terezií, by k tomu byla dobrou příležitostí. Celá sochařská výzdoba orloje, 

vyjma anděla strážného nad astrolábem připomínajícího Boží přítomnost, byla 

totiž původně tematicky zaměřená velmi světsky a esotericky. Průvodem 

svatých, jedenácti apoštolů s Kristem, doplnili proto Staroměstští radní snad 

právě tehdy původní světské zaměření orloje o symboly katolické víry.  

Velká oprava orloje v 19. století 

Významnou událostí v dějinách Staroměstského orloje byla jeho Velká 

oprava v letech 1864 a 1865. Tehdy opravili orloj po mnoha desetiletích jeho 

nečinnosti a udělali to velmi důkladně. Oprava orloje byla pro nově zvolené 

radní, již převážně české národnosti, velkým vlasteneckým úkolem a oslovení 

odborníci se proto pustili do práce s velkým odhodláním, i když někteří z nich 

také s nedostatečnými odbornými znalostmi. Přesto ale, i přes chyby, které se 
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zde staly, je výsledek jejich práce dnes nutné pouze ocenit. Zachovali totiž 

původní stroj orloje, pouze na něm udělali změny, které tehdy považovali za 

nezbytné. Cítili jako svoji povinnost vzácný historický orloj zachovat, ale také 

s jistou hrdostí přispět k jeho dokonalosti úpravami umožněnými tehdejším 

technickým pokrokem. Jeho velmi nepřesný lihýřový regulátor a krokový me-

chanismus nahradili vedle stojícím přesným chronometrem, který stroj orloje 

každou minutu vypouští, aby se jeho soukolí právě o jednu minutu pootočilo. 

Rychlost otáčení celého astrolábu i tehdy nově osazených hodinových ciferníků 

po stranách orlojního přístavku od té doby řídí tento chronometr. Navrhl jej 

Romuald Božek podle nových hodin s geniálním Denisonovým krokem, které 

byly nedávno předtím osazeny do nově postavené hodinové věže West-

minsterského paláce v Londýně. Podle Božkova výkresu jej zhotovil hodinář Jan 

Holub. Chronometr je tak dokonalý, že je schopen jít na sekundu přesně i 

několik měsíců. Velikou Božkovou zásluhou je také pořízení unikátních výkresů 

stroje orloje, jeho původního stavu před demontáží roku 1864.  

Tehdy také poněkud upravili i ostatní části původního stroje orloje. Jeho 

rám zkrátili o 38,5 cm, udělali nové, mnohem kratší lanové bubny a závaží 

zavěsili na ocelová lana. Zhotovili také celý nový astroláb včetně jeho mecha-

nických dílů. Původní ukazovací stroj – tři velká ozubená kola mezi astrolábem 

a strojem orloje – zachovali, udělali jen nové a delší hřídele, později sem pak 

ještě osadili opravný stroj pro zpřesnění otáčení Měsíční rafije.  

Původní apoštolové se bohužel z orloje během 19. století postupně ně-

kam ztratili. Dochoval se pravděpodobně jen Kristus a apoštolové Petr a Pavel. 

Vyrobili tedy nové a větší točny pro nové apoštoly, zhotovili celý nový pohon 

točen a také nová okénka po stranách sochy anděla strážného, která se 

otevírají odsunutím doprostřed. Nové apoštoly vyřezal ze dřeva sochař Eduard 

Veselý. Vyřezal původně pouze dvanáct apoštolů, bez Krista, ale později, 

neznámo přesně kdy, se Kristus na orloji mezi apoštoly objevil. Nebyla to ale 

socha nová. Upravili jen sochu sv. Jakuba ml., odňali jí ratolest a smyčec a ze 

sv. Jakuba se tak stal Kristus. Protože ale sv. Jakub ml. musel na orloji mezi 

apoštoly být, dali do ruky smyčec sv. Tomášovi a sv. Jakuba udělali z něj. 

Sv. Tomáš se ale také nemohl z orloje vytratit, tak jej udělali ze sv. Filipa, který 

pak na orloji mezi apoštoly chyběl. 
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Změny se nevyhnuly ani nejdůležitější části orloje – astrolábu. Podle 

starého astrolábu zhotovili astroláb zcela nový. Jeho Zvěrokruh ale udělali 

omylem příliš malý, spletli si patrně průměr Zvěrokruhu s průměrem kružnice 

rovníku a tak jej museli později zvětšit přidáním železné obruče o větším 

průměru. Při další úpravě v roce 1882 dostal obvod Zvěrokruhu ještě dělení 

příčkami po 5 stupních, a tak tehdy vznikla dnes tak charakteristická podoba 

celého astrolábu Staroměstského orloje - Zvěrokruh se zlatým žebříčkem po 

obvodu. Hrubou chybou a jejím originálním napravením se tak zrodila krásná a 

jedinečná součást Pražského orloje. V roce 1882 přibyl pak na orloj ještě zlatý 

kohout, který po skončení průvodu apoštolů zakokrhá, třikrát přitom zamává 

křídly a třikrát zakloní hlavu. 

Úpravy ve 20. století 

Mnoho úprav bylo na orloji provedeno i ve dvacátém století. Některé 

z nich byly udělány z neznalosti a velmi svévolně, ale naštěstí ne všechny 

navrhované změny byly, především v době poválečné, realizovány.  

Barokní sochy, alegorie hříchů a ctností, postupně od roku 1911 upravoval 

a předělával podle svých vlastních představ na zcela jiné postavy sochař a 

loutkář Vojtěch Sucharda, když nepochopil jejich původní smysl. Alegorii Závisti 

dal do rukou hudební nástroj, alegorii Soucitu brk a dokument. Udělal z ní tak 

písmáka, aby - jak sám řekl, postava „měla vztah k radnici Staroměstské“. Udě-

lal z něj tedy radničního úředníka, písaře. Vznešeně je ale tato socha omylem 

častěji nazývána Filosof. V roce 1966 pak předělal Vojtěch Sucharda ještě 

alegorii Štědrosti na Hvězdáře a z alegorie Skromnosti udělal Kronikáře.  

Barevná omalba astrolábu byla v posledních 150 letech značně proměn-

livá. Olejové barvy nebyly trvanlivé a tak byl astroláb často se zjevnou bezrad-

ností přemalováván. Při Velké opravě v roce 1865 omalovali astroláb nevý-

razně, horní denní část bleděmodrou, přecházející plynule dolů do části noční 

omalované bledězelenou. Teprve až v roce 1911 byla tato podivná barevnost 

nápadně změněna. Na desce astrolábu se nově objevil tmavě zelený, ostře 

ohraničený kruh temné noci obklopený růžovou barvou až k linii obzoru. 
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Po válce, v roce 1948 byl pod obzorem namalován jen malý černý kruh, téměř 

soustředný s kružnicí obzoru, a ten byl pak v roce 1979 změněn na větší kruh 

představující astronomickou noc. 

Snad již v 18. století, nejspíš z rozpaků, čím vyplnit střed astrolábu, se zde 

objevil obraz zeměkoule. Ten pak znovu obnovili při Velké opravě v roce 1865. 

Obraz zeměkoule zde pak několikrát měnil svoji podobu i polohu, ale dochoval 

se až do dnešních dnů, ačkoliv šikmé azimutální kartografické zobrazení povr-

chu zeměkoule je v rozporu s funkcí astrolábu, s jeho původním stavem i s jeho 

konstrukcí. Ta je v principu stereografickým zobrazením části nebeské sféry. 

Obraz zeměkoule s vyobrazenými světadíly je tak na středověkém astrolábu 

nápadným anachronismem. 

Málo představitelné je, že celý orloj a jeho výzdoba musela být původně 

polychromována. Z kamenné výzdoby se ale polychromie ztratila, nebyla už 

v posledních staletích obnovována. Zbytky červené a okrové barvy najdeme 

dnes pouze ve skrytých zákoutích kamenného ostění. Možná k tomu přispělo i 

nařízení císaře Josefa II, který jako součást církevních reforem vydal zákaz 

venkovní sochy polychromovat. Polychromie se udržuje a obnovuje na orloji 

naštěstí alespoň na sochách dřevěných.     

Požár v roce 1945 a současnost orloje 

Nejosudovější pro Staroměstský orloj byla v celé jeho historii polovina 20. 

století. V roce 1945, doslova v posledních hodinách II. světové války, dopoledne 

8. května, byl celý orloj spolu s celou budovou radnice velmi těžce poškozen 

obrovským požárem, způsobeným dělostřeleckou palbou vedenou proti budo-

vě radnice a její věži především z okraje Letenské pláně. K orloji se dostal oheň 

z vedlejší kaple, nejprve k dřevěným apoštolům a pak dolů, k samotnému stroji 

orloje. Pod apoštoly i pod strojem orloje shořely dřevěné podlahy, celý stroj 

zůstal viset jen na desce astrolábu, žárem vytekla některá mosazná ložiska. 

Vyhořelá budova radnice byla po válce zbořena, v plánu bylo i postavení 

zcela nového moderního orloje. Stanislav Sucharda vypracoval podle svých 

vlastních představ návrhy na osazení šestnácti nových pohyblivých a 
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osvětlených figur na orloj, předvádějící zde jakési „Divadlo času“. Měla zde být 

Matka, Učitel, Přadlena, Krejčí, Švec, Stavitel, Zedník, Tesař, Lékař a Hrobník. 

Také postava kráčejícího Času, po jeho pravici batole, po levici Smrt s kosou. 

Pod stříškou alegorické postavy Milosrdenství a Utrpení, na pavláčce Jidáš, na 

vlysu hrající si a spící děti jako Den a Noc. Jeho plán byl zprvu přijat, ale později, 

zásluhou především městského archiváře a historika dr. Václava Vojtíška, rada 

Ústředního národního výboru na návrh stavebního úřadu dne 13. prosince roku 

1946 rozhodla, že orloj bude zrestaurován jako vzácná památka do původní 

historické podoby. Vojtěch Sucharda zhotovil podle svých návrhů alespoň nové 

apoštoly, tentokrát bez Krista. Stroj byl zachován a opraven, nově dostal 

elektrický pohon závažími zavěšenými pomocí řetězů na řetězových kolech. Ta 

byla osazena na hřídele původního stroje namísto dřevěných lanových bubnů, 

které shořely, elektromotory byly osazeny pod nově vybudovanou betonovou 

podlahou, na které dnes stroj orloje stojí.  

Staroměstský orloj považovaly za unikátní a výjimečné dílo po staletí 

všechny generace našich předků. Dnes je Staroměstský orloj bezpochyby 

nejnavštěvovanějším a nejobdivovanějším orlojem na světě. Každou hodinu 

před ním stojí a na průvod apoštolů čeká několik stovek turistů z celého světa. 

Každým rokem jej spatří miliony obdivovatelů.  

Ke staroměstskému orloji se váže celá řada starých proroctví, pověr a 

legend. Jedna hezká legenda vypráví, že každého 21. června o půlnoci sem 

přichází všech sedmadvacet českých pánů, popravených zde v roce 1621. 

Postojí na místě, kde stálo popravčí pódium, a potom se ubírají všichni poma-

lým a tichým krokem před orloj. Tam postojí a pozorně sledují chod orloje. Když 

jde orloj správně, soudí, že se českému národu daří dobře a spokojeně se zase 

vrátí tam, odkud vždy přicházejí. Pokud ale na orloji není něco v pořádku, 

soudí, že přicházejí zlé časy a vracejí se smutně se skloněnými hlavami někam 

do temných ulic Starého města. Nemusíme této legendě věřit doslova. Může-

me v ní ale vidět její hluboký smysl. Ten, kdo ji stvořil, pochopil, jak je celý osud 

orloje spjatý s historií a také s osudem celé země. 
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Pražský orloj v kontextu vývoje 

astronomických přístrojů 

akademický sochař Petr Skála 

 

Pražský orloj je unikátní, po umělecko-historické i po technické stránce 

mnohovrstevnatá, ale ve své podstatě především středověká památka, vrchol-

né dílo nejstarší vývojové etapy stavby orlojů tohoto typu. Tento středověký 

astronomický přístroj stavěný pro laickou veřejnost a sloužící jako hodiny, 

ukazatel astrologických hodnot i jako obdivuhodný pohyblivý obraz okolního 

vesmíru je dokladem jedné z dějinných fází složitého vývoje astronomie a také 

astronomických přístrojů. 

 Na rozdíl od typických středověkých orlojů italských, které byly stavěny 

jako soustředné otáčivé číselníky astronomických a astrologických hodnot a 

navazovaly tak na astronomii matematickou, založenou na aritmetických 

výpočtech pohybu vesmírných těles, orloje s astroláby, jako orloj pražský, jsou 

výsledkem jiného vývojového odvětví astronomie. Astronomie Aristotelovské, 

založené na vytváření kinematických modelů vesmíru.  

Stejně jako stavba katedrály na Pražském hradě navazovala na tehdejší 

způsoby stavby katedrál, ani pražský orloj nevznikl jako zcela osamocené dílo, 

vynález Mistra Mikuláše z Kadaně. Jeho mistrovský titul a znalosti v oboru 

dosvědčují, že musel někde v Evropě pracovat v hodinářské dílně, zabývající se 

mechanickými orloji s astroláby a dosáhl tady potřebného vzdělání a nejvyšší 

úrovně řemeslné zdatnosti. 

Protože orlojů s astroláby, jako je také orloj pražský, bylo postaveno ve 

středověku více, musíme si nutně položit otázku kdy a také kde se začaly orloje 

toho typu stavět. Původ, nebo alespoň ideové zázemí těchto orlojů s mecha-

nickými astroláby stavěnými jako pohyblivý model vesmíru můžeme hledat – 

možná překvapivě, ale velmi pravděpodobně – ve 13. století v residenci králů 

Kastilie, v Toledu, uprostřed dnešního Španělska. 
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Počátkem 8. století ovládli toto území Arabové a tady pak arabští učenci, 

stranou odporu křesťanské církve k pohanským kulturám, kromě vlastního 

zkoumání překládají do arabštiny antická díla ze zaniklé řecké kultury. Arabská 

astronomie tak navazuje na Aristotelovskou a Ptolemaiovskou kosmologii, 

překládá do arabštiny a komentuje matematické i fyzikální modely vesmíru 

vznikající v době helenismu a také astronomická a astrologická díla Klaudia 

Ptolemaia. Na konci 10. století se zde znovu po staletích objevuje popis užití 

Ptolemaiova astrolábu. 

Po znovuovládnutí maurského Toleda Španěly se od konce 11. století 

dostávají překlady těchto děl postupně do latinského prostředí křesťanské 

Evropy. Ve 13. století pak vzniká v Toledu období neobyčejně příznivé vědám. 

Kastilský král Alfonso X. zvaný Moudrý (1226-1284), vzdělaný panovník, který 

se sám zbýval také astronomií a astrologií, sem pozval řadu evropských učenců, 

kterým zpřístupnil arabské knihovny, aby prováděli překlady z arabštiny do 

latiny a kastilštiny. Jejich díla, spolu s překlady děl antických a arabských 

učenců, se pak šířila do Evropy. Zde byl pravděpodobně také postaven 

mechanický astroláb, ale pouze s otáčivou hvězdnou oblohou. Takový nepříliš 

složitý mechanický astroláb byl tehdy ještě pravděpodobně poháněn jen 

jednoduchými rtuťovými hodinami, pro složitější orloje stavěné snad již od 

konce 13. století nebo od počátku století 14. k tomu musel být ale k dispozici 

hodinový stroj s krokovým mechanismem. 

O postavení prvního složitějšího mechanického astrolábu jako mechanic-

kého modelu vesmíru ani o vynálezu prvních kolečkových hodin, které jej pohá-

něly, toho ale mnoho nevíme. Složitější astroláb s otáčivým Zodiakem, Sluncem 

a Měsícem vyžadoval převody ozubenými koly, a tedy pohon složitějšími koleč-

kovými hodinami s větším točivým momentem. Pouze takový hodinový stroj 

má kromě nepřetržitého chodu možnost pohybovat převodovými soukolími 

různou rychlostí třemi prvky astrolábu – Sluncem, Měsícem a hvězdnou oblo-

hou představovanou Zvěrokruhem. Vynálezce takových hodin není znám, není 

známo ani místo, ani přibližně rok, kdy byly první kolečkové hodiny s krokovým 

mechanismem jako regulátorem chodu postaveny. Bylo to snad někde v západ-

ní Evropě na samém konci 13. nebo v prvních desetiletích 14. století. 
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Je ale velmi pravděpodobné, že právě snaha o vytvoření mechanického 

modelu vesmíru byla impulsem ke zhotovení prvního složitého hodinového 

stroje s ozubenými koly. Potřeba postavení složitého stroje pro tento účel se 

v té době objevuje v komentáři z roku 1271, který sepsal Robert Anglicus k dílu 

De Sphera Mundi Johanna de Sacrobosca (cca z roku 1230). 

Stavba složitých převodů ozubenými kolečky, které byly známy ve druhém 

století př. n. l. (Archimédovský mechanismus z Antikythéry) byla zapomenuta, 

ale ozubené převody používaly vodní hodiny nebo vodní mlýny. Ozubené 

převody byly známy také na islámském Východě, v dnešním Íránu - jeden 

astroláb Abí Bakra z roku 1221 s ozubenými koly, ale bez hodinového stroje, se 

dochoval v muzeu v Oxfordu. 

Za nejstarší hodiny jsou považovány hodiny v katedrále v Norwich v Anglii 

z roku 1273, ale není známo, jestli byly řízeny krokovým mechanismem nebo 

výtokem kapaliny. První kolečkový hodinový stroj s krokovým mechanismem a 

astronomickým ciferníkem byl pak popsán roku 1327 Richardem z Wallingfor-

du, opatem v St Albans, který byl synem kováře. Měl ale astronomický ciferník 

jiného typu a není známo, jestli byl prvním takto složitým hodinovým strojem. 

Složitější středověký orloj, mechanický astroláb stavěný jako pohyblivý 

model vesmíru, vycházel principiálně z malých astrolábů stavěných pro astro-

nomická měření podle Ptolemaiova principu projekce kulové plochy do roviny. 

Protože byl ale určen pro veřejnost, byl proveden opačně. Tak, aby jednoduše 

zobrazoval reálný pohled jižním směrem na nebe nad obzorem a byl tak 

srozumitelný i pro laického diváka. Konstrukce takového astrolábu byla prová-

děna pouze intuitivně (přesné konstrukci dochované astroláby neodpovídají) a 

také empiricky, aby splňovala nutné funkční podmínky – kružnice Zodiaku 

(roční dráha Slunce po hvězdném pozadí) se musí dotýkat obou obratníků a 

východy a západy Slunce za kruhovou hranici obzoru musí odpovídat skuteč-

ným časům východů a západů v daném místě v průběhu roku. 

Na tomto pohyblivém obraze je pak pohyb hvězdné oblohy, Slunce a 

Měsíce od východu k západu předváděn tak, jak je pozorovatelný na nebeské 

klenbě nad námi. To pak také umožňovalo ukazovat na astrolábu sluneční rafijí 
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stejně dlouhé hodiny denního času ve formátu 2x12, případně času staročes-

kého (staroitalského), počínajícího a končícího západem Slunce. Průsečíkem 

sluneční rafije s kružnicí ekliptiky (obvodem Zvěrokruhu) nebo dokonce malým 

symbolem Slunce, jehož vzdálenost se vzhledem ke středu otáčení během roku 

mění, byl také ukazován čas v nejstarších denních hodinách nestejných, tempo-

rálních, podobně, jako již v antice známé hodiny anaforické. Tyto nestejné 

hodiny byly pro jejich astrologický význam nazývány také hodiny planetní. 

Takto vytvořený astroláb byl tedy nejen pohyblivým obrazem v daném 

místě viditelného vesmíru, ale byl také hodinovým číselníkem a astrologickým 

přístrojem. Kromě denního času v různých hodinách ukazoval také čas, zbývající 

do západu Slunce, dobu viditelnosti za soumraku, fázi a polohu Měsíce a tedy 

případnou viditelnost v noční krajině, a z postavení hvězdného nebe, Slunce, 

Měsíce a především z postavení symbolu Slunce na číselníku planetních hodin 

bylo možné zjišťovat aktuální astrologickou situaci. 

Astrologie je prastará věda, využívající výsledky pozorování astronomů a 

je od astronomie a její vznešené a již ve starověku také božské podstaty 

neoddělitelná. Její počátky lze nalézt v Babylonu i ve starém Řecku, především 

u Aristotela, ale ještě i před počátkem helénistické epochy. 

První mechanický model vesmíru takového typu, jaký je na pražském 

orloji, postavil někdo, kdo velmi dobře znal kastilské kulturní prostředí v době 

krále Alfonsa X. Kastilského (†1284) nebo bezprostředně po ní. Musel to být 

učenec se znalostmi nejen astronomie a astrologie, ale musel také nutně znát 

dílo Abû l-Hasana Abenragela, zvaného Hali, existující tehdy kromě původní 

arabštiny pouze v překladu do kastilštiny. Zřejmě ve spolupráci s hodinářským 

mistrem pak postavil první mechanický astroláb se Sluncem, Měsícem a Zodia-

kem, které byly nepřetržitě otáčeny kolečkovým hodinovým strojem s kroko-

vým mechanismem a lihýřem jako regulátorem rychlosti chodu. Nemusel být 

přitom vynálezcem mechanismu hodinového stroje, mohl jej převzít odjinud. 

Nelze ale již dnes zjistit, jestli byl první takový astroláb s hodinovým 

strojem postaven na Pyrenejském poloostrově nebo někde v západní Evropě. 
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Nejstarší nalezené zprávy o existenci mechanických hodin na Pyrenejském 

poloostrově se týkají roku 1332, kdy hodinářský Mistr Fermin postavil jakési 

hodiny pro Alfonsa IV. V polovině 14. století se velmi zajímal o hodiny a 

astronomické přístroje také aragonský král Pedro IV. (1336–1387). Během jeho 

vlády byly mechanické hodiny již běžně používány, a v komorní podobě sloužily 

i jako diplomatické dary. V roce 1356 nechal Pedro IV. postavit věžní hodiny pro 

svůj palác v Perpignanu. Jejich popis se nedochoval, ale své dceři, kastilské prin-

cezně, posílá roku 1376 malý budík se třemi zvonky a astrolábem se Zvěro-

kruhem, Sluncem a Měsícem. Je dokonce vybaven deskami nastavitelnými pro 

různou zeměpisnou šířku v aragonském království. 

Z doby kastilského krále Alfonsa X. Moudrého nemáme o hodinách 

s astrolábem tohoto typu zprávy žádné, ale celá řada orlojů, hodin s astrolábem 

stavěných pak v západní Evropě ve 14. století do počátku století 15. na kastilské 

kulturní a vzdělanostní prostředí bezpochyby navazovala. 

Obchodní i kulturní styky kastilského království a západní Evropy včetně 

Itálie byly velmi rozšířeny, zprostředkovávali jej benediktýni, cisterciáci, klášter-

ní školy, panovnické rody, šlechta, migrující učenci. 13. století je také doba 

vytváření svobodných řemeslných bratrstev, která jsou nositeli specifických 

výrobních postupů, podléhajících přísnému utajení. Jejich členové jsou vyvázáni 

z vlivu světské moci a uplatňují tak bez omezení svoje umění po Evropě. Také 

tímto způsobem se mohla stavba prvotních orlojů rozšířit z Pyrenejského 

poloostrova do západní Evropy nebo naopak stavba hodinového stroje s lihý-

řem ze západní Evropy na kastilský nebo aragonský dvůr, kde pak umožnila 

postavení prvního takového orloje s astrolábem „alfonsinského“ typu. 

Jeden z prvních velkých veřejných orlojů v západní Evropě, pravděpo-

dobně koncipovaných jako orloj pražský, o kterém máme zprávy, se objevuje 

roku 1354 ve Štrasburku. Podobný později ve Villingenu, oba však zanikly. 

Podle popisu z roku 1401 je ale velmi pravděpodobné, že to byly orloje 

s astroláby tohoto typu. Orloj ve Štrasburku ale nejspíše nebyl zcela prvním 

takovým orlojem. Byly zde již druhotné automaty, složité mechanické atrakce 

jako pohyblivý kohout a průvod tří králů okolo Panny Marie s Ježíškem. Měl 

pravděpodobně tedy svého jednoduššího předchůdce. 
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Z orlojů tohoto „alfonsinského“ typu se však dochovaly orloje pozdější, 

stavěné rovněž do interiérů kostelů na konci 14. a na počátku 15. století na 

pobřeží Baltského moře v tehdejších městech hansy. A na jejich astrolábech 

najdeme původní vyobrazení krále Alfonsa X. Kastilského, astronoma a astro-

loga Ptolemaia a také arabských astrologů Albumasara nebo Abû l-Hasana 

Abenragela, zvaného Hali. Jejich vyobrazení, která i s charakteristickými citáty 

ještě dnes můžeme vidět na deskách astrolábů orlojů v Doberanu, Stralsundu 

a v neúplném stavu i v Lundu, na původ takto stavěných astrolábů přímo 

odkazují. 

Tyto orloje vzhledem k zobrazení kastilského krále Alfonsa X., ale přede-

vším zobrazení astrologa z přelomu 10. a 11. století Abû l-Hasana Abenragela, 

zvaného Hali, svědčí o tom, že tvůrce prvního takového orloje pocházel 

z kastilského prostředí. 

Haliho dílo „Velmi slavná úplná kniha usuzování z hvězd“ bylo v roce 1254 

nařízením Alfonsa X. Kastilského (Moudrého) přeloženo z arabštiny Yehudou 

ben Moshe, ale pouze do kastilštiny. V latinském prostředí jeho dílo nemohlo 

být tehdy obecně známo, překlad tohoto díla z kastilštiny do latiny se objevuje 

až roku 1485 v Benátkách. 

Pozn.: Pozoruhodná je také fráze „sapiens dominabitur astris“ (moudrý 

člověk ovládne hvězdy), napsaná zde v jiném latinském tvaru vpravo dole na 

stuze Albumasara, islámského astrologa 9. stol., který žil na území dnešního 

Iráku. Je to klíčová věta sporů v prostředí scholastiků 13. století, připisovaná 

jimi mylně Ptolemaiovi (Tetrabiblos), zde ale pravděpodobně správně 

Albumasarovi. Akvinský, Bacon, Oresme se zabývají problémem shrnutým do 

této jedné věty - fatalismem odvozeným z hvězd a možnostmi svobodné vůle. 

Konflikt aristotelismu s církevními dogmaty (219 zákazů dogmat biskupa 

Tempiera roku 1277 v Paříži) pak napovídá, že Paříž zřejmě na konci 13. století 

nebylo vhodné prostředí pro postavení prvního veřejného astrologického 

orloje. 

Pražský orloj pak byl jedním z posledních orlojů tohoto středověkého 

„alfonsinského“ typu, které tuto řadu zakončovaly před nástupem renesance a 
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spolu s ní také racionalismu, který se promítnul i do jiného způsobu stavby 

veřejných orlojů. Byl velmi vzácně postaven jako orloj exteriérový a byl unikátní 

provedením několika technických řešení (otáčivý čtyřiadvacetník, pohyb Slunce 

a Měsíce po obvodu Zodiaku). 

Poslední orloje s astrolábem tohoto typu byly stavěny ještě v první 

čtvrtině 15. století. Uzavřela se jimi pak celá jedna vývojová etapa stavby orlojů 

jako mechanických modelů vesmíru určených do veřejného prostoru a 

stavěných proto tak, aby byly pro běžného středověkého člověka jednoduše 

pochopitelné a přinášely mu tak praktický užitek. 
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Ze závěrečné restaurátorské zprávy  
akademický sochař Petr Skála 

O restaurování stroje a příslušenství pražského orloje a 

věžních hodin na věži staroměstské radnice 

1. Restaurování kompletního původního stroje orloje z roku 1410 

Orloj byl zastaven 8. ledna 2018 a následovala demontáž chronometru a 

stroje systému otáčení čtyřiadvacetníkem. Původní stroj orloje byl demontován 

29. ledna 2018. Demontáži předcházelo 24. ledna 2018 vysekání patek rámu 

z betonového podstavce. Takto byl rám stroje zabetonován po jeho opravě 

a osazení na nově zhotovenou betonovou podlahu v roce 1948. 

Všechny díly stroje orloje byly odvezeny 31. ledna do ateliéru v Sadské, 

Lázeňské ulici č. p. 481.  

Byl proveden průzkum vrstev nátěrů na rámu stroje, který ale nemohl 

odhalit nic nečekaného. Všechny vrstvy včetně základního nátěru suříkovou 

barvou pocházely z roku 1948, následně ze druhé poloviny 20. století a na-

posledy z roku 2005.   

Koncepce restaurátorského záměru 

Restaurování stroje orloje bylo prováděno se záměrem odstranit některé 

novodobé úpravy provedené na původním stroji a celé mechanice orloje a 

odstranit vrstvy nečistot, laků a koroze z původního stroje orloje. Opatrné 

očištění povrchu na čistý kov odkryje středověkou kovářskou práci, která byla 

dosud zakryta vrstvami nátěrů, koroze a také okují jako následku požáru v roce 

1945. Součástí restaurování byly i nutné opravy mechanických závad nebo 

poškození jednotlivých dílů pro zajištění optimální funkce stroje orloje. Zásahy 

do původních dílů byly omezeny na odstranění novodobých úprav, především 

odstranění a zaretušování novodobých svárů z roku 1948 na rámu a ozubených 

kolech stroje. Nezbytné minimální zásahy do původních dílů byly provedeny 

tak, aby nebyly na pohled patrné. 
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Koncepce restaurátorského zásahu obsahovala také navrácení původního 

pohonu lanovými bubny a kamennými závažími do stroje orloje, navrácení 

původního středověkého charakteru desce astrolábu orloje a původního 

významu barokním sochám na líci orloje.  

Postup prací a použité technologie    

Velké díly rámu byly spolu se všemi velkými ozubenými koly odvezeny do 

louhárny v Přelouči, kde byly ponořeny na dvě hodiny do roztoku louhu 

sodného o teplotě 50 °C.  

Menší díly byly pak postupně louhovány v ateliéru v Sadské. Po odstranění 

všech novodobých nátěrů byla odstraněna koroze z povrchu součástí ve cca 4% 

roztoku kyseliny citrónové. Poté byly díly po opláchnutí čistou vodou pasi-

vovány v lázni s přídavkem amoniaku nebo sody (uhličitan sodný Na2CO3). Poté 

byl povrch čištěn od koroze opatrně a pouze ručně jemnými ocelovými kartáčky 

s drátky o síle 0,15 mm. Čištění bylo prováděno zásadně na mokrém povrchu a 

také s přídavkem pasty TORO (čisticí pasta, směs abraziva, aniontových tenzidů, 

isopropylalkoholu, kyseliny fosforečné, parfému a vody - výrobce Tatrachema, 

výrobné družstvo Trnava). 

Ve většině případů bylo nutno celý proces rozpouštění koroze v kyselině 

citrónové až po ruční čištění několikrát opakovat.  

Po vyčištění byl povrch opláchnut čistou vodou a osušen teplým 

vzduchem. Po osušení pak byl povrch dále čištěn pod petrolejem s přídavkem 

přípravku Silichrom (vodná emulze inertních minerálních abraziv, pomocných 

látek a amoniaku - přípravek k leštění a čištění kovů, výrobce Druchema, 

Praha), který pomáhá odstranit nečistoty z jemných prohlubní a spár na 

povrchu kovu. Zbytky nesoudružné rzi byly odstraněny ručně (bez použití 

rotačních kartáčů) jemnými štětinovými nebo ocelovými kartáčky s vlasem o 

síle 0,15 mm. Očištěný a vysušený povrch byl dočištěn kartáčky pod čistým 

petrolejem a poté opatřen nátěrem směsí petroleje a minerálního oleje. Tento 

nátěr dočasně, po dobu provádění restaurátorských prací, chrání povrch před 

novou korozí. Opatrné a dokonalé očištění všech dílů stroje orloje provedla 

akademická sochařka Melanie Skálová. 
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Před závěrečným čištěním byla na obou vodorovných dílech rámu a 

velkých ozubených kolech provedena retuš nevzhledných svárů, provedených 

při opravě orloje v letech 1945–1948. Po očištění všech potřebných dílů byl 

stroj postupně v ateliéru sestavován. 6. května byl sestaven rám stroje a 

postupně pak čištěny, kompletovány a montovány další díly. 

Úpravy provedené na jednotlivých dílech stroje 

1. Z patek rámu stroje byly odstraněny nevzhledné stavěcí šrouby z roku 1865, 

které ztratily význam.  

2. Byly odstraněny novodobé součásti, upevněné na rámu stroje a sloužící 

k vedení řetězu otáčejícího točnami apoštolů. Byla to provizorní drátěná zábrana na 

horní vodorovné části rámu a rameno zhotovené ze značně zkorodovaného úhelníku na 

svislé plotně rámu apoštolského stroje. Obě tyto součásti byly nahrazeny vodítkem 

z ploché pásové oceli, upevněným na místě, kde byl uchycen odstraněný úhelník. 

Na hlavním kole apoštolského stroje byl špatný (nefunkční) klín upevňující kolo na 

hřídeli. Byl proto zhotoven nově. 

3. Ložiska na rámu stroje byla zbavena celé řady novodobých podložek a jejich 

správná poloha a souosost byla zajištěna vsazením pevných distančních vložek 

z mosazné kulatiny zasazených do těla ložiska na straně jejího styku s plotnou rámu. Na 

rubových stranách ložisek přiléhajících k plotnám byla vyznačena jejich poloha nápisy 

VRCH. Pouzdro ložiska hřídele ekliptiky, osazené na svislé plotně rámu jicího stroje, bylo 

upraveno tak, aby bylo možno v potřebném rozmezí seřizovat jeho svislou polohu. 

Otvory pro šrouby byly prodlouženy ve svislém směru a na vnitřní stranu pouzdra byly 

osazeny stavěcí šrouby, opírající se o ložiskovou plotnu. Úprava umožňuje v dostatečné 

míře regulovat záběr ozubení kol ukazovacího stroje do zubů pastorku na hlavní hřídeli 

jicího stroje. Ovlivňuje také ve svislém směru polohu rafijí a kolmost jejich hřídelí 

vzhledem k rovině astrolábu.  

4. Všechna ozubená kola byla na hřídelích v axiálním směru vystředěna, na čelní 

ploše rohatky hlavního kola jicího stroje byly do existujících otvorů vsazeny přečnívající 

válečky, vystřeďující obvod hlavního kola v axiálním směru. 

5. Bylo upraveno výpustné rameno apoštolského stroje. Byl změněn úhel plochy 

výpustné destičky tak, aby uvolnění celého ramene a následné odpadnutí do spodní 

polohy nebylo znemožňováno tlakem zástavného raménka na hřídeli stroje. Proto zde 

byla dosud osazena těžká novodobá olověná zátěž, která mohla být odstraněna. 
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6. Raménko blokující zastavení apoštolského stroje po jedné otáčce a umožňující 

zastavení až po dvou otáčkách bylo vyrovnáno a jeho kluzná horní část upravena do 

správného tvaru umožňujícího spolehlivou funkci.  

7. Na mezilehlém kole jicího stroje byla odstraněna přebytečná mosaz ze spojů 

mezi paprsky kola a ozubeným věncem připájených mosazí. 

8. Bylo uvolněno otáčení cev pastorku mezilehlého kola jicího stroje v otvorech čel 

pastorku. 

9. Byly zhotoveny nové lopatky větrníku ze železného plechu na hřídeli jicího 

stroje. Dosavadní hliníkové, pocházející ze druhé poloviny 20. století, byly nahrazeny 

novými, zhotovenými z plechu železného. Byly použity pouze železné destičky s upevňo-

vacím šroubem. Vzhledem k malé vzdálenosti lopatek od otevřených dveří skříně 

s chronometrem byly nové lopatky zhotoveny o 1 cm užší v axiálním směru a o 1 cm 

delší ve směru radiálním. 

10. Pokřivené lopatky větrníku apoštolského stroje a stroje bicího byly demon-

továny, plechy byl vyňaty z úchytných stopek a vyrovnány. Poté byly znovu vloženy do 

stopek a přinýtovány.  

11. Mechanismus vypouštění apoštolského a bicího stroje byl upevněn tak, aby byl 

ve stroji osazen svisle - jeho poloha byla opravena podložením dvěma obdélníkovými 

podložkami z ploché oceli dole v místě uchycení na rámu stroje a chybějící upevnění 

jeho horní části na rámu stroje bylo nově provedeno pomocí úhelníku uchyceném ve 

stávajícím nevyužitém otvoru se závitem ve svislém sloupku rámu. 

12. Z hlavních hřídelí bicího apoštolského a bicího stroje byla odstraněna řetězová 

kola elektrického pohonu stroje z roku 1948 a na hřídele byly osazeny rekonstruované 

lanové bubny z dubového dřeva.  

13. Byly zhotoveny lanové bubny z dubového dřeva (z nelepeného, rostlého 

masivu). Původní záměr byl osadit na okraj každého lanového bubnu řetězové kolo a 

propojit jej řetězem o velikosti ½" s nevelikým automatickým natahovacím mechanis-

mem umístěným pod podlahou se strojem orloje. Se zamýšleným řešením se na počátku 

dubna roku 2017 seznámil Ing. Jaroslav Kavalír a vyslovil myšlenku umístit natahovací 

motor dovnitř dřevěného lanového bubnu. Přívod napájení k motoru měl být proveden 

tak, že jeden pól bude přiveden sběrným kolektorem, druhý konopným lanem. 

Nevýhody kolektoru vedly k mnoha pokusům nalézt jiné řešení. Po několika experi-

mentech s různými způsoby vedení napájecích vodičů konopným lanem se nakonec 
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podařilo do čtyř pramenů konopného lana o průměru 14 mm vplést čtyři izolovaná 

ocelová lanka o průměru 1 mm, kterými je vedeno napájení 36V tak, že vždy dvě lanka 

vedou + pól a dvě – pól.  

Byl zhotoven celokovový prototyp lanového bubnu. Motor, elektroniku a gravi-

tační počitadlo otáček dodal Ing. Jaroslav Kavalír (KAVALÍR Prag s.r.o., Průhonice). 

Tento prototyp lanového bubnu byl mechanicky propojen s barokním věžním 

hodinovým strojem (ze zámku Nižbor - s odstraněným kyvadlem, aby měl zrychlený 

chod) a lanový buben se závažím jej zkušebně poháněl v ateliéru v Sadské od konce 

srpna 2017 po dobu asi půl roku. Poté byly zhotoveny tři lanové bubny pro stroj orloje. 

Obsahují ocelový rám, který je uložen na původní hřídeli stroje na jednom výkyvném 

ložisku pomocí konického upínacího pouzdra a jednom ložisku jednosměrném. Krokový 

motor s převodovkou má na výstupu malé řetězové kolo, které je propojeno řetězem 

s velkým řetězovým kolem upevněným na původní hřídeli stroje. 

Uvnitř lanového bubnu je gravitační počítadlo otáček s bezkontaktním spínačem, 

driver (ovladač) krokového motoru a řídící počítač osazený v normované patici, aby byl 

vyjímatelný. Ten spolu s gravitačním počitadlem otáček zhotovil Ing. Jaroslav Kavalír. 

Počítač signalizuje stav zařízení pomocí dvoubarevné LED, jejíž světlo je vyvedeno 

světlovodným kabelem na povrch čela bubnu.   

Samonatahovací lanové bubny byly zhotoveny se záměrem vrátit do historického 

stroje orloje autentický prvek – dřevo, konopná lana a kamenná závaží. Současně toto 

řešení umožnilo odstranit nevhodný rozměrný novodobý systém elektrického pohonu 

z roku 1948. 

Na dřevěné bubny byla také navrácena ozubená natahovací kola Daniela Skřivana 

pocházející z období, kdy o orloj pečoval Jan Táborský. Ten o tom ve své knize z roku 

1570 píše: „... vnuknutím mistra Václava Medka vymyslil sem kolo heverní i radil sem se 

o to s Danielem Skřivanem hodinářem, můžli to uděláno a vpraveno býti na nižší hřídel, 

na níž jest menší vál a on ohledav pověděl, že muž. I dal sem mu to udělati a páni 

úředníci dali mu za to VII kop míš.“ Tato kola, čelo bubnu jicího stroje s rohatkou a 

ložisková plotna pastorku natahování jicího stroje byly do stroje navráceny jako zápůjčka 

z depositáře Muzea hl. m. Prahy ve Stodůlkách.  

Lanové bubny byly zhotoveny jako celokovové, dřevo zde vytváří povrch bubnu, 

do obou polovin bubnu jsou vlepeny železné kryty vnitřního vybavení bubnu. Vnitřní 

konstrukce bubnu byla nakreslena v programu AutoCAD, podle výkresů vyřezána lase-

rovým nebo vodním paprskem ve společnosti Plehaso v Plaňanech. Kompletaci 

kovových dílů provedl z velké části Václav Veselý ze Sadské. 

Po demontáži zrestaurovaného a funkčního stroje byla v ateliéru provedena 

ochrana proti korozi lakováním původních dílů prakticky neviditelným polomatným 
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dvousložkovým akryluretanovým lakem naneseným ve velmi slabé vrstvě. Novodobé 

díly byly odlišně opatřeny nátěrem černým alkydovým emailem, jehož povrch byl před 

vytvrdnutím zaprášen čistým grafitem. Po montáži stroje orloje na místo byl povrch dílů 

po druhém nátěru akryluretanovým lakem ještě ošetřen ochranným konzervačním 

metylsilikonovým olejem Lukosiol s hydrofobním účinkem (polydimetylsiloxanová 

kapalina, fyziologicky inertní, viskozita 360) jako ochrana proti vzdušné vlhkosti. Tento 

způsob ochrany nezakrývá autentický povrch kovaného železa. 

Celý stroj byl osazen zpět na místo. Byl postaven na připravené dubové trámy. 

Předchozí betonové podstavce byly sníženy oříznutím diamantovým kotoučem a na 

snížené podstavce pak byly dubové trámy položeny. Trámy jsou opatřeny na spodní 

straně vždy čtyřmi pozinkovanými šrouby M10 zašroubovanými do otvorů se závity ve 

dřevě. Jsou tak postaveny na hlavách šroubů. Otáčením šrouby bylo pak dosaženo 

přesné polohy rámu stroje vzhledem k desce astrolábu. Později byly trámy podbeto-

novány a staly se tak pevnou součástí podstavce. Patky rámu stroje jsou zapuštěny do 

mělkých prohlubní ve dřevě trámu a rám stroje je tak snadno demontovatelný. Při 

zpětné montáži zapadnou patky rámu stroje vždy na přesně stejné místo na podstavci 

stroje. Stroj je tak možné demontovat i s rámem. Je také nyní postaven na měkkém 

podkladu, který tlumí rezonance. Pod stroj orloje byla pak zhotovena podlážka 

z měkkého dřeva. 

14. Lana s kamennými závažími zavěšenými na volných kladkách byla upevněna na 

dřevěné trámky osazené na zachované nosníky předchozího systému samonatahovacího 

pohonu stroje orloje. Do konců lan je zde přivedeno napájení motorů. 

15. Dubové kladky závaží zhotovil Pavel Král (truhlář, Dvory u Nymburka), do 

středového otvoru každé kladky bylo vlepeno mosazné třecí ložisko vsazené v ocelovém 

plášti. Nová závaží jsou z pískovce (kamenolom Vyhnánov). Polotovary závaží byly 

zhotoveny ve firmě Kámen Pečky s.r.o., ruční opracování provedl ak. soch. Jarmil Plachý. 

Jsou v nich vytvořeny válcové dutiny pro osazení dovažovacích olověných závaží. 

Třmeny kladek a háky závaží jsou dílem Petra Podzemského, kováře z Prahy. 

 

2. Chronometr z roku 1865 včetně samonatahovacího pohonu z roku 

1948 

Chronometr byl demontován a odvezen do dílny firmy L. Hainz v Tusarově 

ulici č.p. 55 v Praze Holešovicích. Tam byly všechny díly očištěny, opatřeny 

nátěry a po sestavení byl chronometr osazen zpět na místo. 
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3. Systém rozvodu tahové síly k pohyblivým částem soch 

Dřevěná deska (z roku 1948) s pákovým systémem rozvodu tahové síly 

k pohyblivým částem soch nad strojem orloje byla demontována. Všechny 

součásti byly očištěny a opatřeny novými nátěry grafitovým emailem. Dřevěná 

deska byla očištěna od vrstev emailů odstraňovačem nátěrů a poté nitro-

ředidlem. Po vyschnutí byla napuštěna čistou napouštěcí fermeží. 

 

4. Demontáž a restaurování dřevěných soch na líci orloje  

Dřevěné sochy na líci orloje byly demontovány a odvezeny do ateliéru 

restaurátora MgA. Miroslava Žána. Ačkoliv se restaurátor po prohlídce soch na 

místě a seznámení s požadavky závazného stanoviska (vydaného dne 29. 6. 

2016 Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy) smluvně zavázal za 

honorář, který si sám stanovil, navrátit sochy do stavu před jejich úpravami 

prováděnými postupně ve 20. století Vojtěchem Suchardou, později toto 

provést odmítnul. Jako důvod uvedl, že do 40 let starých kopií soch zasahovat 

nebude a udělá sám kopie nové. To ale investor z důvodů finanční náročnosti 

odmítl a MgA. Miroslav Žán, ačkoliv se k tomu smluvně zavázal, úpravy čtyř 

kopií barokních soch neprovedl. Opravy soch jsou popsány ve zvláštní 

restaurátorské zprávě. 

 

5. Mechanismus otáčení čtyřiadvacetníkem se strojem pohonu otáčení 

vačky z roku 1957 

Celý mechanismus byl demontován, očištěn na dílně a opatřen nátěry. 

Zpět byl namontován po dokončení montáže zlacených prutů na astroláb. 

Podle předchozího rozhodnutí nebyl osazen nadbytečný datový číselník 

uchycený na hřídeli vačky. 

 

6. Mechanismus pohybu apoštolů, kompletní točny a okénka  

Všechny pohyblivé díly mechanismu byly demontovány a dovezeny do 

dílny. Byl opraven nevzhledný svár na rameni východní točny. Obnoveno 
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lakování dílů. Okénka byla demontována a odvezena do ateliéru. Díly byly 

zbaveny koroze a opatřeny nátěry. Byla provedena úprava vlastních okének – 

namísto malovaných plechových výplní byla podle fotografií rekonstruována 

okénka vitrážová z barevných skel zasazených do olova.  

Okénka byla upravena tak, aby byla do jisté míry výklopná ven, okolo 

svislé osy s panty ve vnitřních rozích rámu, aby v případě poruchy mechanismu 

odsouvajícího okénka do strany nebyly jejich vitrážové výplně rozbity hlavami 

apoštolů. V zavřené poloze udržují okénka slabé neodymové magnety a slabé 

pero, panty jsou z nerezové oceli.  

Výklopný systém s rámečky zhotovil podle návrhu Václav Veselý. 

Vitrážová okénka zhotovil podle předloženého návrhu do připravených rámů 

restaurátor Petr Coufal (Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal, U Milosrdných 14, 

Praha). 

 

7. Restaurování soch apoštolů  

Sochy apoštolů byly demontovány a odvezeny do ateliéru restaurátora 

Jiřího Matějíčka a Dariny Smetánkové, Kladenská 18, Středokluky. O jejich 

restaurování byla vydána samostatná restaurátorská zpráva. 

 

8. Kohout, měch kohouta s píšťalami a ventily  

Kohout, měch kohouta, píšťaly a veškeré příslušenství bylo demontováno 

a odvezeno do dílny firmy L. Hainz, kohout do ateliéru v Sadské.  Pohyblivé 

součásti byly demontovány a očištěny (po očištění bylo zjištěno, že byl povrch 

kohouta kdysi nešetřně a nevhodně otryskán pískem). Na mechanismu kohouta 

byly provedeny drobné úpravy. Bylo provedeno nové, pevné uchycení zdviha-

cího ramene na zadní straně krku kohouta a byla zhotovena nová raménka na 

křídlech, sloužící ke zvedání křídel. Byl rekonstruován chybějící brk na krku 

kohouta. Nové pozlacení kohouta provedl Ivan Vondráček, Zbožíčko. 
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9. Mechanismus otáčení kalendářní deskou  

Celý mechanismus včetně hodinového stroje byl demontován a odvezen 

do ateliéru. Byl vyčištěn a po osazení kalendářní desky namontován zpět na 

místo. 

Ozubené kolo kalendářní desky bylo demontováno, jednotlivé části 

očištěny od nátěrů v horkém louhu a poté zbaveny koroze v kyselině citrónové. 

Po pasivaci a vysušení byly kalendářní kolo a výztuha opatřeny dvěma nátěry 

černým polomatným antikorozním emailem.  

Hřídel kalendářní desky byla na jejím vnějším konci opravena. Část 

zasunutá do náboje kalendářní desky byla u kraje prasklá, obsahovala již 

nefunkční otvor se závitem a nefunkční zahloubení pro aretační šroub. Tato 

část nebyla souosá s osou celé hřídele.  

Nejprve byla opravena souosost ohnutím po ohřátí do červeného žáru. 

Nadbytečný otvor se závitem, do kterého bylo našroubováno pero zapadající 

do drážky v náboji kalendářní desky i zahloubení pro aretační šroub byly pak 

zavařeny elektrodou, odbroušena a do hloubky zavařena byla také prasklina. 

Ponechán byl pouze otvor pro aretační kolík procházející také nábojem kalen-

dářní desky. Otvor pro pero byl již nadbytečný proto, jelikož uvolněné pero 

nemělo po osazení pevnějšího spojení hřídele s kalendářní deskou již žádnou 

funkci. Toto pevnější spojení bylo provedeno koncem srpna roku 2011. Tehdy 

byla osazena na náboj kalendářní desky objímka propojená přímo s paprskem 

kalendářního kola, schopná přenést značné radiální zatížení spoje. 

Stržený závit na konci hřídele, který pomocí matky zajišťuje ložisko krycího 

disku se znakem Prahy, byl odpilován a byl zde vyřezán závit nový M8. Na závit 

pak byla našroubována letecká matice s aretací proti povolení. Tato část 

hřídele pochází z opravy v letech 1864 – 1865, byla vsazena do hřídele původní 

a zajištěna. 

Nosníky s ložisky kalendářní desky by demontovány, očištěny v louhu a 

opatřeny novými nátěry. 
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10. Systém odbíjení a vyzvánění ve věžičce nad orlojem 

Cimbál s paličkou a zvonek s uložením byly demontovány a odvezeny do 

dílny firmy L. Hainz v Holešovicích. Po očištění byl ocelový cimbál s paličkou a 

zvonek s uložením namontovány zpět. Železné součásti paličkového stroje a 

závěsu byly očištěny a opatřeny nátěry. 

 

11. Postranní skleněné ciferníky, ručkové stroje a ručky postranních 

ciferníků včetně systému rozvodu točivého momentu od stroje orloje 

k ciferníkům. 

Skleněné ciferníky s rámy, ručkové stroje a ručky postranních ciferníků 

byly demontovány a odvezeny do ateliéru v Sadské. Protože západní ciferník 

byl rozbitý (bylo v něm mnoho prasklin patrně po zásahu hozenou lahví), byl 

podle východního ciferníku zhotoven výkres cifer a minutového dělení v pro-

gramu AutoCAD. Firma TGK - Technika, sklo a umění s.r.o. ve Skalici u České 

Lípy zhotovila z vrstveného bílého skla podle výkresu.  

Ručkové stroje byly očištěny, zbaveny koroze a opatřeny nátěry. Měděné 

a mosazné plochy ruček byly vyrovnány a bylo opraveno upevnění ploch na 

kostry ruček letováním cínem. Poté byly ručky staticky vyváženy a opatřeny 

nátěry. Kruhové rámy skleněných ciferníků byly očištěny, zbaveny koroze 

v kyselině citrónové, nafosfátovány a natřeny dvěma nátěry antikorozními 

emaily. 

 

12. Astroláb 

Všechny pohyblivé i nepohyblivé komponenty astrolábu byly demonto-

vány a odvezeny do ateliéru v Sadské.  

Čtyřiadvacetník byl očištěn na obou stranách od vrstev nátěrů pomocí 

odstraňovače nátěrů Colorlak (Odstraňovač starých nátěrů P 07) a v závěru 

pomocí nitroředidla. Čistý povrch byl ošetřen proti korozi přípravkem IZOKOR 

OF s fosfatizací ošetřovaného povrchu.  
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Kruh čtyřiadvacetníku byl poté staticky vyvážen plochým olověným záva-

žím zalitým do nerezového rámu o váze 1,8 kg, upevněným na potřebné místo 

na rubu kruhu. Tím se usnadní otáčení čtyřiadvacetníku především po zimním 

slunovratu, kdy musel systém otáčení těžší část kruhu zdvihat.  

Pro usnadnění otáčení bylo také opraveno uložení čtyřiadvacetníku. Byla 

osazena nová ložiska do nosných kladek a upraveno vedení čtyřiadvacetníku. 

Vodicí úchyt na spodní straně astrolábu byl nepatrně rozšířen a prohlouben. 

Vodicí úchyt na pravé straně astrolábu byl rozšířen a prohlouben do té míry, 

aby zde nevzniklo tření v případě, že rám čtyřiadvacetníku není zcela rovinný a 

kruhový. Nadbytečné, již nepůvodní vedení na levé straně astrolábu nebylo pak 

ze stejného důvodu na desku astrolábu osazeno. 

Nátěry očištěného čtyřiadvacetníku byly provedeny dvakrát suříkovou 

fermežovou barvou a poté černým emailem. Nátěry a zlacení čtyřiadvacetníku 

a také demontovaných cifer provedl Ivan Vondráček. 

Všechny železné oblouky a kružnice astrolábu byly očištěny na čistý kov, 

vyrovnány a opatřeny nátěry a zlacením. Železné pruty byly bohužel kdysi velmi 

nešetrně otryskány pískem, jejich datace je proto velmi nejistá. Vzhledem ke 

způsobu zpracování ale téměř jistě pocházejí z doby před opravou v roce 1864. 

Také Dr. J. G. Böhm ve svém díle Popis starobylého pražského radničního orloje 

z roku 1866 píše, že „při provádění rekonstrukce bylo dále ujišťováno, že 

kružnice Kozoroha, rovníku a Raka budou ze staré hodinové desky beze změny 

přeneseny na desku novou.“  

Plocha desky astrolábu byla mechanicky očištěna, poté bylo provedeno 

ošetření proti korozi přípravkem IZOKOR OF a nátěry suříkovou barvou. 

Očištění a všechny nátěry až po světlešedý email a také veškeré zlacení na 

astrolábu provedl Ivan Vondráček.  

Zrestaurovány byly symboly Slunce a Měsíce. Po důkladném očištění od 

zlacení a vrstev barev pomocí odstraňovače nátěrů byly opraveny deformace 

paprsků symbolu Slunce, místy nerovné křivky okrajů paprsků byly vyrovnány 

naletováním vrstvičky cínu. Malé deformace koule Měsíce byly vyrovnány, 

narovnáno bylo lože Měsíce. Slunce i Měsíc byly opatřeny novými nátěry. 
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Slunce bylo nově pozlaceno, Měsíc natřen z poloviny černou barvou a povrch 

druhé, stříbrné poloviny byl potažen plátky paladia.  

Na rafijích a křížovém rámu Zodiaku byly po očištění a odstranění koroze 

opraveny konické plochy dosedající na konické konce hřídelí. Všechny konické 

spoje byly velmi poškozeny, okraje byly rozklepány kladivem, kuželové plochy 

konusů nedosedaly na sebe. Především střední hřídel Zodiaku měla značně 

poškozený konus. Jeho střední část musela být odstraněna na soustruhu spolu 

s nerovnostmi způsobenými vyhrnutím materiálu hroty aretačních šroubů. 

Poškození bylo způsobeno utahováním nouzově osazených aretačních šroubů, 

které měly zabránit pootáčení značně nevyváženého Zodiaku na hřídeli.  

Opraveny musely být všechny konusy. Nerovnosti především na natlu-

čených okrajích konických otvorů i konických hřídelí byly opraveny jemným 

pilníkem, hřídele zlehka nasazeny na rafije a konické plochy pak vzájemně 

zabroušeny brusnou pastou na ventily motorů. Protože nový Zodiak byl staticky 

vyvážen, odpadla nutnost osazovat aretační šrouby.  

Zodiak byl zhotoven nově z polotvrdého měděného plechu o síle 1,5 mm. 

Všechny díly byly nakresleny v programu AutoCAD a pak vyřezány vodním 

paprskem včetně montážních otvorů. Podobně byla nakreslena všechna 

znamení Zodiaku a ze železného plechu 0,5 mm byly vyřezány přesné šablony. 

Přitom byly opraveny předchozí chybné tvary některých znamení (Kozoroh) a 

některá špatná umístění v ploše.  Šablony byly zachovány a uloženy u orloje.   

Obě poloviny kruhu Zodiaku byly podloženy měděným plechem v místech 

spojení a sletovány k sobě cínem (při svařování by došlo k změknutí mědi a 

zkroucení plochy). Díly Zodiaku byly snýtovány měděnými nýty pomocí 

hlavičkáře. Rám Zodiaku byl vyrovnán, natřen a Zodiak byl na rám upevněn 

šrouby.  

Hotový Zodiak byl pak staticky vyvážen vzhledem ke svému uložení na 

hřídeli demontovatelnými protizávažími upevněnými na rubu Zodiaku. Olověné 

závaží na ozubeném kole ekliptiky, které nebylo původní, bylo demontováno. 

Takto bylo odstraněno značné radiální namáhání v místě spojení hřídele a rámu 

Zodiaku.  
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Omalba desky astrolábu 

Připravované restaurování omalby desky astrolábu bylo již od zahájení 

restaurátorských prací na jaře roku 2017 předmětem protestů několika 

aktivistů, nazývaných odborná veřejnost. Jejich nesouhlasné projevy začaly 

poté, jakmile zjistili, že restaurátorský záměr na celkové restaurování orloje 

obsahuje změnu omalby desky astrolábu. Navržená změna omalby astrolábu 

byla schválena v závazném stanovisku Odboru památkové péče Magistrátu hl. 

m. Prahy, obsaženém v rozhodnutí ze dne 26. června 2016 (viz přílohy).  

Protože deska astrolábu i její omalba nemá žádnou historickou hodnotu, 

její potah je z roku 1948 a její novodobá omalba pochází z roku 1979, její 

změna je z památkového hlediska možná. Záměrem bylo odstranit nepatřičné 

moderní prvky omalby a navrátit desce astrolábu autentický charakter.  

Podle textu závazného stanoviska v rozhodnutí z 26. června 2016 měla být 

obnovena barevnost astrolábu do podoby doložené před rokem 1923, což 

znamenalo především odstranění černého kruhu z roku 1979, představujícího 

astronomickou noc. Podle tehdejších poznatků se totiž předpokládalo, že tento 

černý kruh temné noci, nazývaný dnes astronomická noc, zde byl poprvé 

namalován v roce 1923. Později bylo ale zjištěno, že se tak stalo již v roce 1911.  

Další studium historie vývoje omalby středověkého astrolábu (nález 

originálu knihy s kresbou A. G. Teichera z roku 1735, zobrazující na desce 

astrolábu orloje velikost oblasti soumraku a svítání) a zkoumání možností a 

oprávněnosti provést rekonstrukci omalby jeho desky, vedlo k postupnému 

vypracovávání definitivního návrhu. 

Seřizování astrolábu 

Polohu sluneční a měsíční rafije a polohu Zodiaku nařizujeme tak, že 

rukou odtlačíme velké ozubené kolo mírně do strany tak, aby se ozubení 

daného kola vysunulo ze záběru v ozubení pastorku. Pak můžeme kolem 

otáčet. Opravovat fázi Měsíce lze tak, že Měsíc s ložem a vodicí tyčkou 

demontujeme z astrolábu a vodící tyčkou s Měsíčkem otáčíme tak, jak se otáčí 

denně po astrolábu. Plocha lože Měsíčku musí být rovnoběžná s plochou 
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astrolábu. Jednou otáčkou přetočíme Měsíc o 12,630. Otočíme-li Měsíc 28x po 

směru otáčení měsíční rafije, docílíme pootočení o 6,30 zpět, otočíme-li Měsíc 

29x, docílíme pootočení o 6,30 dopředu vzhledem k výchozímu stavu. Menší 

oprava polohy není možná.  

V přestupném roce je potřeba opravit postavení Slunce na ekliptice. Přibyl 

jeden den, je tedy nutné o tento 1 den ekliptiku vrátit zpět. Také je nutné vrátit 

o den zpět kalendářní desku. 

Restaurování kompletních hodin na věži staroměstské 

radnice  

1. Hlavní hodinový stroj se skříní a podružné stroje za ciferníky 

Hodinový stroj a čtyři podružné stroje za ciferníky byly demontovány a 

odvezeny do dílny. Díly stroje byly očištěny od nátěrů a koroze, poté sestaveny 

a prověřeny všechny funkce. Byly provedeny drobné nezbytné úpravy. Poté 

byly stroje rozebrány a opatřeny nátěry emaily a nátěry proti korozi. Podružné 

stroje byly sestaveny na dílně a osazeny zpět na své místo za ciferníky ještě 

před osazením ciferníků. Skříň hlavního hodinového stroje byla očištěna a 

opatřena novými nátěry. Nátěry provedl Ivan Vondráček. Hlavní hodinový stroj 

byl sestaven na místě ve věži po osazení rámu do zrestaurované skříně. 

Po seřízení všech funkcí bylo obnoveno elektrické propojení hlavního 

hodinového stroje s podružnými stroji za ciferníky. 

 

2. Paličkové stroje u cimbálů a systém rozvodu tahové síly 

Paličkové stroje byly demontovány spolu se systémem pákového převodu 

tahové síly od hlavního hodinového stroje k paličkovým strojům. Po odvozu do 

dílny byly součásti očištěny a opatřeny novými nátěry. Byly provedeny opravy 

uložení ložisek převodových pák. Všechny díly byly namontovány zpět na místo. 

Byla osazena táhla spojující hodinový stroj prostřednictvím převodových pák 

s paličkovými stroji a byly seřízeny jejich funkce. 
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3. Ciferníky  

Ciferníky byly demontovány z věže pomocí horolezecké techniky 13. a 15. 

června 2017. Poté byly na speciálně k tomu účelu upraveném přívěsu převe-

zeny do ateliéru v Sadské. Po detailním ohledání stavu ciferníků, s přihlédnutím 

k jejich váze (1 ciferník váží odhadem okolo 230 - 250 kg, průměr je 329 cm) byl 

vytvořen návrh na zhotovení ciferníků nových. Ty byly navrženy tak, aby měly 

cca poloviční váhu, jako materiál byla navržena nerezová ocel.  

 Zhotovení nových ciferníků se později ukázalo jako příležitost ke změně 

jejich podoby - k provedení rekonstrukce původních ciferníků z roku 1787. 

Ty byly na věž osazeny pražským hodinářem Ferdinandem Londenspergerem 

společně s věžním hodinovým strojem u příležitosti přestavby Staroměstské 

radnice a její věže.  

Protože existují kvalitní fotografie původních ciferníků (Andreas Groll 

okolo r. 1856 a František Fridrich okolo r. 1870), byl 23. září 2017 vypracován 

dokument s názvem Návrh na navrácení původní podoby ciferníkům na věži 

Staroměstské radnice. Po nesouhlasu investora s dodržením původního 

barokního schématu s opačným vzájemným poměrem délek ruček byl 

vypracován nový návrh datovaný 14. října 2017, který pak byl 20. října 2017 

schválen.  

Po schválení podoby ciferníků a také způsobu provedení byla započata 

jejich výroba. Desky ciferníků byly navrženy jako svařený rám z nerezových 

jeklů, na který jsou přinýtovány trhacími nerezovými nýty nerezové plechy o 

síle 1 mm. Na takto zhotovené desky jsou připevněny nerezovými šroubky M4 

mírně bombírované cifry a linky z nerezového plechu včetně malých značek 

osazených mezi ciframi.  

Ručky ciferníků byly zhotoveny zcela nově. Nová železná ramena byla 

osazena na středové náboje a nafosfátována. Po natření základovým antiko-

rozním emailem byly přinýtovány měděné bombírované plochy ruček a na 

protilehlých ramenech měděné dekorativní prvky, sloužící také po naplnění 

prohlubní olovem jako protizávaží. Další přídavná protizávaží byla zhotovena 

z nerezového jeklu vyplněného olovem. Tvary ploch ruček byly upřesněny 
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podle dochovaných ciferníků na zámku Dobříš, které jsou rovněž prací 

Ferdinanda Londenspergera z roku 1791. 

Výrobu ciferníkových desek z dodaných polotovarů (přesně nařezaných 

rovných a ohýbaných jeklů a hotových dílů potahu včetně otvorů pro nýty) 

provedla dílna Uměleckých řemesel Praha s.r.o. v Brandýse nad Labem 

(jednatel Jan Bezvoda). Mírné základní prohnutí ploch cifer na lisu provedl 

Václav Veselý. Poté bylo provedeno vytvarování patek, upraveno křížení 

nožiček cifer a byly vytvarovány hvězdičky osazené mezi ciframi. Oblouky linek 

byly vyklenuty na ruční signovačce plechu, pro kterou byly zhotoveny rolny 

s potřebným rádiusem. Před provedením nátěrů byl povrch všech ploch 

zdrsněn brusnými papírovými kotouči. Nátěry desek ciferníků a nátěry a zlacení 

všech cifer a linek provedl Ivan Vondráček.  

Na věž byly desky ciferníků osazeny 26. února. Upevnění bylo provedeno 

nerezovými šrouby M8 do trnů se závitem zapuštěných do zdiva. Poté byly 

postupně osazeny všechny zlacené součásti ciferníků. 8. března byly jako 

poslední osazeny ručky. Byly ale osazeny podle původního barokního sché-

matu. Odůvodnění bylo v písemné formě předáno investorovi, který argumenty 

akceptoval. Následující den byly hodiny spuštěny. Rub ciferníků byl později 

natřen černým emailem a spáry mezi zdivem a ciferníkem byly utěsněny 

molitanovými těsněními. 

 

 

Popis a identifikace akce 

Lokalizace PAMÁTKY  

Věž Staroměstské radnice s orlojem 
Praha, Staré Město, Staroměstské nám. č.p. 1/3  
katalogové číslo: 1000001585 
památková ochrana: KP, NKP, PR(OP), SD(NZ) 
číslo ÚSKP: 11731/1-35  
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ÚDAJE O PAMÁTCE 

Autorství díla - orloj je dílem královského hodináře Mistra Mikuláše 
z Kadaně, byl dokončen v roce 1410. Obsahuje několik pozdějších 
úprav, jak líce orloje, tak mechanismu orloje.  
Hodiny na věži pocházejí z roku 1948 včetně ciferníků. Jsou výrobkem 
firmy L. Hainz, Praha. Původní hodiny byly zhotoveny a na věž osazeny 
v roce 1787 Ferdinandem Londenspergerem.  Cimbály jsou signovány 
JOHANN GEORG KŰHNER PRAG, datovány 1787. Jsou neznámého 
původu, pravděpodobně pocházejí z válené rekvizice. 
 
Vlastníkem památky je Magistrát hl m. Prahy. 

 

ÚDAJE O AKCI  

Předmětem restaurování byl kompletní mechanismus orloje včetně 
pohyblivých i nepohyblivých dřevěných soch a kompletní hodiny na 
věži včetně ciferníků. 
 
Investorem je Magistrát hl m. Prahy, Jungmannova 35, 11000 Praha 1, 
Nové Město. 
 
Generálním projektantem je ARPEMA s.r.o. 
Ing. arch. Petr Malínský, Ing. arch. Gabriela Šatrová 
Na Zedníkové 167/2 
182 00 Praha 8, Kobylisy 
DIČ: CZ 2720 4618 
 
Restaurátorský záměr na restaurování orloje a hodin na věži radnice 
zpracoval a předložil 
ak. soch. Petr Skála, únor 2016. 
 
Závazné stanovisko ze dne 29. 6. 2016 vystaveno pod č.j. MHMP 
1161352/2016  
Sp. zn. S-MHMP 475176/2016 Pošvová. 
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Doslov 

O Pražském orloji někdy zvaném Staroměstský orloj by bylo možné napsat 

nesmírně obsáhlou publikaci s množstvím fotografií. Ano, takovou monografii 

by si zasloužil, a možná se jí v historicky dohledné době i dočká.  

Tento sborník je mimořádným souborem třech textů akademického 

sochaře Petra Skály, a to včetně části vycházející ze Závěrečné zprávy o 

restaurování stroje a příslušenství Pražského orloje a věžních hodin na věži 

Staroměstské radnice. 

Petr Bartoš 
 

Prameny 

JABLONSKÝ 1587 - Matouš Carchesius JABLONSKÝ: Sprawa o (orlogi - nečitelné) 
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Archív hl. města Prahy, rkp. 7916. 

TÁBORSKÝ 1570 - Jan TÁBORSKÝ: Sprawa o orlogi Prasskem, Archív hl. města Prahy, rkp. 
perg. 1867. 
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Z Říše hvězd 

S pojmem „Z Říše hvězd“ jste se mohli setkat v minulosti nejen jako 

s názvem více jak 100 let staré publikace, ale také jako s podtitulkem 

Kosmických rozhledů po roce 2000. 

Nyní jsme tento pojem opět oprášili a můžete se s ním setkat v souvislosti 

s novým webem a YouTube video kanálem, který obsahuje seznamy zajímavých 

videopořadů a do budoucna bude obsahovat i vlastní videa. 

Na novém webu www.zrisehvezd.cz vám budeme postupně přinášet 

novinky z historie astronomie. Zaměřujeme se především na českou 

astronomii, a to formou publikací, výstav a nově také videa. Nyní se jeho 

prostřednictvím dostanete např. na: 

 přehled českých astronomů 

 přehled českých astronautů 

 seznam vydaných publikací 

 seznam realizovaných výstav 

 seznam zajímavých videí 

 digitální astronomicko-historický archiv 

 přehled pořádaných akcí a přihlášky  

Petr Bartoš, Štěpán Kovář 
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