
RYNEK STAROMIEJSKI W PRADZE

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

WIDOK OD WSCHODU

1. RATUSZ STAROMIEJSKI (STAROMĚSTSKÁ RADNICE). Wzniesiony został w 1338 r. Przez wieki dołączano do niego budynki
i obecnie znajduje się ich 5. Najsłynniejszą częścią ratusza jest bez wątpienia 70-metrowa wieża z zegarem astronomicznym – Orlojem. To
najstarsze tego typu ustrojstwo w Europie jest dziełem Mikulaša z Kadaně z 1410 r. Nazwa zegara pochodzi od zniekształconego łacińskiego
słowa „horologium”, które znaczy zegar. Codziennie (od 9:00 do 23:00) o pełnej godzinie możemy podziwiać małe przedstawienie,
w którym zobaczymy 12 apostołów ukazujących się w dwóch okienkach. Ożywają również postaci poniżej, na wysokości zegara. Na koniec
spektaklu możemy usłyszeć pianie złotego koguta umiejscowionego na osi tuż pod daszkiem. Wszystko trwa dosłownie chwilę, więc warto
obserwować zegar z najwyższą uwagą!
2. KOŚCIÓŁ MARII PANNY PRZED TYNEM (KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM) to druga dominanta na rynku. Gotycka budowla góruje
we wschodniej części placu. Świątynia powstawała długo, bo aż przez 2 wieki (XIV i XV). Największy wpływ na kształt kościoła miał Mateusz z Arrasu oraz Peter Parler (obaj pracowali również nad architekturą Katedry św. Wita).
3. POMNIK JANA HUSA (POMNÍK MISTRA JANA HUSA) stoi na środku rynku. Jan Hus był jednym z wielkich reformatorów Kościoła katolickiego, prekursorem protestantyzmu. Krytykował Kościół katolicki głównie za rozwiązłość i chciwość kleru. Został okrzyknięty heretykiem,
potępiony przez sobór w Konstancji i spalony na stosie 6 lipca 1415 r. Pomnik odsłonięto dokładnie 500 lat później – w rocznicę śmierci Mistrza. 6 lipca jest w Czechach świętem narodowym.
4. KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA (KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE) znajduje się w północno-zachodnim rogu rynku. Kościół zaprojektowany przez Kiliana Ignaza Dientzenhofera zbudowany został w latach 1732-1735. Na jego miejscu stał wcześniej romański kościół z XII wieku.
Do wnętrza możemy wejść za darmo. W środku warto zwrócić uwagę na ogromny, ważący 1400 kilogramów żyrandol będący darem cara Rosji, Mikołaja II, dla wówczas prawosławnej świątyni.
5. PAŁAC GOLZ-KINSKICH (PALÁC GOLZ-KINSKÝCH) - rokokowy budynek postawiony w latach 1755-1765 dla hrabiego Jana A. Golze według starych planów K. I. Dientzenhofera. Po śmierci Golze, w 1768 r. pałac kupił książę Rudolf Kinský.
6. DOM POD KAMIENNYM DZWONEM (DŮM U KAMENNÉHO ZVONU) stoi na rogu ul. Tynskiej. Dzisiejszy budynek jest jedynie częścią budowli, która znajdowała się w tym miejscu w XIV w. Dom był przebudowywany przez 4 wieki i otrzymał barokową fasadę.
Dopiero w latach 1975–1987, podczas renowacji budynku, odkryto gotycką fasadę, którą dzisiaj możemy podziwiać. Nazwa budynku wzięła się od małego dzwonu, który wtopiony jest w południowo-zachodni róg obiektu. Znajdziesz go? :-)
7. SZKOŁA TYŃSKA (TÝNSKÁ ŠKOLA) znajdowała się przed Kościołem Marii Panny przed Tynem, w której uczono łaciny. Teraz znajdują się tam restauracje i kafejki.
8. DOM POD MINUTĄ (DŮM U MINUTY) wpisany jest do rejestru zabytków. Fasady budynku ozdobione są sgraf�tami z początku XVII wieku. W epoce barokowej elewacje zostały zakryte tynkiem, jednak w latach 20 XX w. przywrócono ich oryginalny wygląd.
9. MAŁY RYNEK (MALÉ NÁMĚSTÍ) - pośrodku placyku mieści się dekoracyjna studnia, która została zbudowana dla upamiętnienia o�ar epidemii.

Od Rynku Staromiejskiego odchodzi kilka wartych uwagi ulic. Jedną z nich jest ULICA PARYSKA (UL. PAŘÍŽSKÁ) - jest to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic czeskiej stolicy. Ulica ta prowadzi do żydowskiej dzielnicy Josefov.
Drugą ulicą, którą na pewno się przejdziesz to UL. CELETNÁ. Łączy ona Rynek z Bramą Prochową (Prašná brána) oraz Miejskim Domem Reprezentacyjnym (Obecní dům).
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