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1. SKUPINA - ZEMĚ
Hranolová věž Staroměstské radnice byla dokončena ve 14. století. Na stavbě
pracovala kamenická huť Petra Parléře.
Staroměstský orloj je rozdělen do čtyř částí, mohli bychom říct do čtyř pater. Tato
patra lidé označují jako znamení čtyř živlů - jsou to země, voda, vzduch a oheň.
Dávní astrologové, alchymisté a mágové věřili, že z těchto čtyř živlů je složen celý
kosmos (vesmír).
Orloj jsou složité věžní hodiny.

ZEMĚ: železné srdce stroje
V této části najdeme dvířka, kterými vchází orlojník ke stroji. Stroj zhotovil a vystavěl
Mikuláš z Kadaně - královský hodinář a orlojník, podle plánů a výpočtů hvězdáře a
učence Jana Šindela (Johannes Andrea).

2. SKUPINA - VODA

VODA: zlaté zrcadlo středověku
V této části najdeme velký zlatý kruh s kalendářem. Uprostřed kruhu je pražský znak a
kolem něj je namalováno 12 velkých kruhových obrazů (alegorií) měsíců a 12 menších
obrazů se znameními zvěrokruhu. Namaloval je Josef Mánes.
Kalendářní deska se otočí jednou za rok.
Vlevo je socha Filosofa a socha Anděla, který ukazuje ukazovátkem církevní svátky a
datum.
Vpravo jsou sochy Hvězdáře a Kronikáře.

3. SKUPINA - VZDUCH

VZDUCH: stopy zasvěcených bratří
V této části najdeme samotný astroláb. Je to zmenšený model vesmíru.
Znázorňuje pohyb nebeských těles po obloze kolem Země. Ukazuje čas, roční doby,
svítání a soumrak, fáze Měsíce.
Stroj tohoto astrolábu je starý 600 let. Je považován za nejstarší dochovaný plně
funkční stroj svého druhu na světě.
Po levé straně astrolábu jsou sochy Marnivce a Lakomce. Na jeho pravé straně vidíme
sochy Smrtky a Turka.

4. SKUPINA - OHEŇ

OHEŇ: svědkové nebe a pekla
V této části najdeme anděla. Ten zobrazuje království ducha.
Vedle něj jsou dvě okénka, ve kterých se každou hodinu objevuje průvod dvanácti
apoštolů. Jejich průvod zahajuje vyzváněním kostlivec, který tahá za provaz.
V horní části je zlatý kohout, který každou hodinu zakokrhá.

