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We verheugen ons op uw bezoek!

Bedrijfs- en contactgegevensUit vogelperspectief

De dominant van het Raadhuis van de Oude Stad en het gehele plein 
is de enorme gotische toren uit de 14e eeuw. In de tijd van ontstaan 
daarvan was dit het hoogste gebouw van geheel Praag. Bovenin werd 
een ruimte voor de wacht gebouwd, die daarvandaan de omgeving 
bekeek en in geval van gevaar een waarschuwingssignaal gaf.

Het uitkijkplatform biedt nu een prachtig uitzicht over de stad – 
vanuit vogelperspectief is het mogelijk om de Týnkerk te zien en 
de kerk van St. Nicolaas. In de verte kunt u de Praagse Burcht 
bewonderen en genieten van het uitzicht op tientallen torens, 
torentjes en koepels als onderdeel van de afwisselende Praagse 
architectuur.

De Raadhuistoren van de Oude Stad is als enige geheel toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De bezoekers kunnen gebruik maken 
van een moderne lift die van vensters is voorzien en waarvan de 
vormgeving meermaals bekroond is.

Lift in de toren van het Raadhuis van de Oude Stad Raadhuis van de Oude Stad in mei 1945

Historische interieurs dagelijks geopend:
Ma 11.00–19.00
Di–Zo 9.00–19.00

Stadhuistoren dagelijks geopend:
Ma 11.00–22.00
Di–Zo 9.00–22.00

entree CZK 250
entree met korting CZK 150
mTicket CZK 210

Parade van de apostelen van het astronomisch uurwerk:
elke dag, om het uur 9.00–23.00

Tekst © Praag Stedelijk Toerisme, 2018
Fotografie © Praag Stedelijk Toerisme, Archief van de hoofdstad Praag

Het raadhuis in data

1338 – bouw van het Raadhuis van de Oude Stad
Het Raadhuis van de Oude Stad is een van de oudste raadhuizen ter wereld.

14e eeuw – bouw van de raadhuistoren
De hoogte van de toren van het Raadhuis van de Oude Stad bedraagt 69,5 m.

1381 – eerste wijding van de raadhuiskapel
In de loop der eeuwen werd de kapel maar liefst zesmaal ingewijd.

1410 – astronomische uurwerk van Praag ontstaat
Het astronomische uurwerk is tegenwoordig het oudste functione-
rende astronomische uurwerk ter wereld.

1458 – verkiezing van Joris van Poděbrady tot Tsjechische koning
Deze gebeurtenis wordt getoond door een van de schilderijen in de 
zittingszaal – een monumentaal doek van 5 x 7,3 m groot.

1621 – terechtstelling van de deelnemers aan de standenoproer 
voor het raadhuis
Tegenwoordig wordt daaraan herinnerd door de 27 witte kruizen die 
geplaatst zijn in het plaveisel van het plein.

1838–1848 – neogotische verbouwing van het Raadhuis van de 
Oude Stad
Het Raadhuis werd uitgebreid met de noordoostelijke vleugel, ont-
worpen door de architecten Nobile en Sprenger.

1945 – beschieting van het raadhuis
Tijdens de gevechten van de Praagse opstand werd een groot deel 
van het raadhuis vernietigd.

2018 – astronomisch uurwerk geheel hersteld
Het astronomisch uurwerk is voor het grootste deel in de vooroorlogse 
toestand teruggebracht.

De toren op zonder te wachten

Bezoekers van het raadhuis kunnen behalve de klassieke 
entreekaartjes ook via hun telefoon een kaartje kopen. Het is het 
enige entreebewijs dat een voorkeurstoegang tot de toren geeft 
zonder dat men in de rij hoeft te staan. Het kaartje heeft een lagere 
prijs. Een ander voordeel van een mTicket is het bonusmateriaal 
dat de klant via het kaartje naar zijn telefoon kan downloaden. Het 
is beschikbaar in 13 talen.

Het kaartje is verkrijgbaar door scannen van de QR-code of door 
directe aankoop op w prague.mobiletickets.cz.



Raadhuis van de Oude 
Stad in Praag
Het Raadhuis van de Oude Stad is het mooiste monument 
in het historische centrum van Praag. Het is ontstaan in 
de 14e eeuw doordat afzonderlijke herenhuizen werden 
opgekocht en tot een eenheid werden verbonden. 
Tegenwoordig bestaat het uit een ensemble van vijf 
historische huizen die de elementen van bijna alle stijlen 
dragen.

Het raadhuis is meermaals vermeld in de geschiedenis van Praag van 
de Tsjechische staat. Joris van Poděbrady werd in het raadhuis gekozen 
tot koning van Bohemen; Jan Želivský, de radicale hussietenleider, werd 
op de binnenplaats ervan terechtgesteld. Later was het de achtergrond 
van de terechtstelling van de deelnemers aan het Boheemse 
standenoproer. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het 
aangevallen de door de bezetter en voor een groot deel verwoest.

De apostelen naderbij bekeken

Eeuwenlang al wordt de aandacht van de Pragenaars en bezoekers 
van de stad getrokken door het beroemde astronomische uurwerk 
dat sinds 1410 de gevel van het Raadhuis van de Oude Stad siert. Aan 
de zuidzijde van de raadhuistoren werd een speciaal bijgebouwtje 
van steen ontworpen, waarin het gehele mechanische gedeelte 
werd geplaatst. Hoewel er toentertijd in het buitenland al oudere 
uurwerken bestonden, bereikte geen enkele daarvan de perfectie van 
de astronomische uurwerk van Oude Praagse Stad en werd evenmin 
zo bewonderd.

Het uurwerk bestaat uit meerdere delen – behalve de astronomische 
plaat en de plaat van de kalender bevat het een mechanisme van de 
twaalf apostelen, die elk uur in twee kleine vensters verschijnen. 
De kapel op de eerste verdieping van het raadhuis maakt het 
mogelijk om de rondgang van de apostelen ook van de binnenzijde 
te bekijken.

Bij de rondgang van de apostelen komen er op de gevel van het 
uurwerk ook andere figuren mechanisch tot leven. Ze worden allen 
aangevoerd door de Dood – de zandloper wordt omgedraaid en 
daardoor stopt de loop der dingen. De doodsklok wordt geluid, 
wat eraan doet herinneren dat ieders toegemeten tijd eenmaal 
onvermijdelijk zal aflopen.

Historische en representatieve zalen

Iedere bezoeker aan Praag zou een bezoek moeten brengen aan 
de interieurs van het raadhuis. De ruimtes op de verschillende 
verdiepingen komen uit verschillende historische periodes zijn het 
bewijs van de opmerkelijke ontwikkeling van het raadhuiscomplex. 
Tegenwoordig worden ze hoofdzakelijk gebruikt voor ceremoniële 
doeleinden van de stad Praag.

De kern van het Raadhuis van de Oude Stad is de kapel van de 
Maagd Maria. Die werd spoedig gebouwd na de bouw van de 
raadhuistoren en ingewijd in 1381. Vóór elke zitting van de stadsraad 
werden er kerkdiensten gehouden. Die werden ook gehouden voor 
gevangenen in het raadhuis of voor ter dood veroordeelden, die hier 
vandaan naar de plaats van de terechtstelling schreden. Er werden 
missen gehouden voor het welzijn van de heerser, en vaak werden 
hier ook begrafenisceremonieën gehouden.

Ook de Oude Raadhuiszaal is een belangrijk werk uit de gotische 
tijd. Deze waardevolste ruimte van het gehele raadhuis is in de 
oorspronkelijke vorm uit het begin van de 15e eeuw behouden 
gebleven. Het valt op door het rijkelijk geprofileerde balkenplafond, 
de kostbare gebeeldhouwde versiering en het prachtig gesneden 
antieke meubilair. In het verleden was de ruimte geregeld het toneel 

van een zitting van de stadsraad en de stadsrechtbank.

De grootste zaal van het Raadhuis van de Oude Stad is de 
Zittingszaal van Brožík. Het beslaat een geheel huis en is twee 
verdiepingen hoog. De belangrijkste versiering van de zaal bestaat 
uit twee grote schilderijen van de beroemde schilder Václav Brožík. 
Het thema ervan bestaat uit belangrijke tijdstippen in de Tsjechische 
geschiedenis.

Middeleeuwse ondergrondse gewelven

Ook de ruimtes die verborgen zijn onder het raadhuiscomplex maken 
deel uit van een bezichtiging van het Raadhuis van de Oude Stad. 
Het ingewikkelde systeem van de romaans-gotische ondergrondse 
gewelven is ouder dan het raadhuis zelf. Het complex van de 
middeleeuwse zalen, gangen en tunnels is de grootste in zijn soort 
in Praag.

Raadhuis van de Oude Stad tegen het einde van de 19e eeuw De apostelen van het Astronomische Uurwerk – blik in het interieur

Gotische kapel op de eerste verdieping van het Raadhuis van de Oude Stad

Romaans-gotische keldergewelven onder het raadhuisVergaderzaal van Brožík

De apostelen van het Astronomische Uurwerk – blik in het interieur


