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Videckou dbkwli dnonuou aou!un'-u ah'fu posaáú 
probl•atilq pokud o apo~en:! pre!akfoh lllat o4 13. atoletí 
do roku 1784 a hoapodářatt-4 aooiiln!a a pol1t1ckfa aou.ia
loatea Uchto pok\lsd upořádal !rohi'f hlaniho Mah Pralq 

jako pnn:! z akci připrannfch lt 200. 'f'/ro!i apojem prai
akých lliat a -.ynofení j ednotn4 Pr~. Dieltuae •• ltoDIIla dD.e 
18. ledna 1984 od 8,30 do 17,15 hod.i.D 'f aile tn. CukrÚ'JI7 
Obecního domu. Z~aatD11o se jí 67 'fldeokfoh a odborntoh 
praCOYDiltd s Dáaledujicích 1utituc!a !rchi'fDÍ aprúa IIY l!st. 
tfata-. CSeakoalonukfoh a nlto•foh dljiD ČSJ.V, tfatn teorie 
~ dijiD \Dllní ČSJ.V, Kabinet z. Wejedl,ho tfata'fu· pro CSealtou a 
nhO'fou literaturu ČSJ.T, Kabinet pro studia heká, Huti a 
latinská ČSJ.V, Jilosofická fakulta OJ:- katedra CSesltoalO'fan
akých dljiD a katedra arch1-.n1ct'fí, Prrndcká fakulta tJJ[ -

katedra dljiD aUtu a prán, Pedagogická fakulta tJJ[ -. tfat:! 
n. L. - katedra 4ijepiau, Bárodní IIUSea 'f Prase - Bietoric
k' .useWD, Kuseua h1nniho raiata Pr~, Státní útn paát-. 
to-.' p415e a oohru;r příro~ -. Praze, Prablt' atře4ialto atát
DÍ paútltod p'CS• a o obr~ přirod7, Státn:! útřední arcbi'f 
'f Prue, Státní ltDibO'fna ČSR, tfatfední arohi'f ČSJ.V, !rohi'f 
Bárodního laWiea, !rchi'f UDi'ferzity- Kar10'fy-, !rChi'f enJT, Bá
rodní galerie 'f Prace, KuzeWD huaitak4ho re'foluCSD:ího bmltí . 
v Táboře, Se-.ero!eak4 auseum 'f Liberci, Archi'f alata Plsnl, 
Okresní archi'f 'f Litoalřicích a Archiv hla'fního aiata Prabf. 
V předaedD1ctvu zasedli doc. dr. I. B18'fál5elt, eso. (JJ UK), . 
dr. J. Holec, eso. (.uiP), dr. J. J&Dáěek, DrSc. (tfčssD ČSJ.V} 
dr. z. Kíka, CSc. (DP) a dr. J. Spl'fáěek, CSc . (ťfČSSD ČSJ.T). 

JedDání střid&'fl ři4111 dr. Holec, dr. Sphá!ek a dr. JaU.
CSelt. V piti 4ia1nlaníoh blocích b7lo předD.eaeno cellt• 6 re
ferátd, 5 ltoreferátG a 14 4iekuních přísphkd. Vfele~ ••
.. dání 'f si'flreěn4m projnu ahrDu1 dr. J. Janá!elt. 
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Sborník DoC\11lenta Pragenaia IV pfiúi:! " plúa snin:! 

'tlecbna diakuaní •r•toupení • T.fjimkou 4•ou, kteri budou 
publiko..~ na j1n4a aíati. !ext7 b7l7 pro otiltiní autor7 
upr&.,.Jl7 • popfípadi doplni!l7 posnáke•ta apariha. 
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SJEI>IOOOV !cť DIDBBOB .l POmST Pibm Sl'OJDťll 
PR.lf.srlCK ds! OJ) 1). S!OLH! DO ROKU 1784. 

DYowaté "fýrooěí ttpo~eDÍ CStJf praleJttch abt a ~ofn!. 

jeb.otné Pr~, khr' pfipadi na rok 1984, 3• "fhoclDou pHle
iitosd ke ebrnutí doanadn!ch posnatkd o Uto "ffn118J14 llle
torické ~osti 1 o ejednocaYacích tendencíCh a pokaaeeh, 
kteri .1t pfedehúel7 "fe etaleUa proceeu :rbtu a ronoje 
hla'Yního mleta CSeak,ho stitu. !rohi"f hlnn:!ho aieta Prali(( •• 
chopil t'to pfile!1tost1, ab,J jako instituce epeo1al1SOY~ 
De opatrován! a zkouainí píaemafoh dokladd o 111Duloet1 P.r~ 
pfiepil nfa dílem k rosvoj1 bidáo! o historii. hlnního .Je
ta. Oli"fem tohoto bádání, jel je patrn' ze~aéna od koJďe
renoe o 'Y&niku P.r~, kterou "' prosinci 1980 uepof"-1 lfetn 
CSeakoslounalf:teh a nitovfch dijin ČSAV, je jnn 'Yalai· U
douc:í.a. Znueni obrat k řeieD! faq zknbteh oUsek, jak je 
pfe4 odboruík7 sabfyajío:í.ai •• di~inaai poatn11 pfiblilnl "' 
posledních 4'You deeetiletích obeonf pokrok videckébo po~ 
..,. ef,fe h1ator1ograf1e, 4ij1n uain:í., h1nor1ck' aroheolosie 
1 4aliíeh diec1pl1n. Souetfe41n:í. s~au hiatorikd k pralaké 
probl ... t1ce je aktuiln:í. zejaéna proto, le o4. poaledn:í.bo 
eouhrsm.lbo zpracodn:í. dijin P.r~, nepoiS:í.túe-11 Jaú.!ko'f7 
Kale dij1JV, up:cymalo "' letoln:í.m roce jil d'Yacet let. l'růwt 
narosdíl od fad)o vltšíeh 1 aeniíoh !eslf:tch a elaYenatteh 
aiet, poetráU dnes ci teld aoderuí podrobné spraoodn:í. ".,, 
hietorie. Je 8'Yfm spdaobea pozoruhodnou akute!nost:í., le 'Ye
dle etrublch jednonukaYfch J>ljin ~ s rotu 1964, arCSe
D:jeh iirií 'YefejnoeU, zbU:ti dkladn:!m a nenahrua;fa 
sdrojem faktograf1clf:toh 1Jďoraaoí dce ne! ato let atarj 
!o~ Dljepis aieta P.rabJ. O to potfebnijší ••· Yiak -jní 
konfrontace a ehrnutí doanadníoh znalostí o jednotl1-.jch 
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d6lditfch probllmech děJin hlaYního mista, odhalen:! nepro
skoumenleh m!st a formulace otizet, kter' by saalfily dali:! 
b~~ 1 úsilí saintereso•aatch odborDich ~t1t~ .-lrea 
pothbD;#a pro Y;yhořen:! solidm dtlaciJo- aodern:!ch pouaU6~ 
a ní! by 110hlo nejít budoucí noY' qnteUctl spracO'f""' 41-
~in hla"fn:!ho lllista. Jednou z b.toY:fchto d6lelit:fch ~
jících otúet je otásta • :f"foje n'Jam;fch Ystah6 ... 1 pral
et;ýai mi sty a inhgralSních, popfípadi o4sth41Y:fch tn4a.oí, 
kter4 tu pdsobil;y v období feudalismu od 1). století 4o -,y-. 
t"fofení spojen4 PrabJ.ztoumán! t'to probleaatity nestilo ni
ta;, ., popředí dj~m baclahld, nepatfí dat proto t sanedba
t e!Dim probl4mdm pralskfch dějin. Dot:ftá •• ., pit1eetlet4 
ěaeO'f4 posloupnosti cel,ho tomple~ •íce 1 a4ni ddlelitfch 
oUsek hospoduekýoh, politiclcfch, spri'rních a Jculturn:!ch, 

~im.l dosnadní his toriografie •inowala sut5ni nercrtnolllir=u 
posornoat. Rlnním posláním t'to diskuse je práYi a ph4e
dím zmapOYat líři, aíru h1storict4 d.YahoeU a 4oealeu;f 
stupeň posúní jat zmíněJlÝch díllSích otúek, tak probls 
aesiaietakých yztahd •celku, a to od •znitu etfedovit:fch 
praiet:fch měst •• 13. století a! po historiok:f aesník rotu 
1784, ~!až končí dějiny feudálního pralst'ho soumiatí a sa
lSíná nová •i"fojOYá etapa - geneze moderního tapitalietiotlho 
a pozdiji socialistick,ho velkoměsta. 

••ní techniclc;y ani časově mo!n4 charakteriao•at ., ~ed
nom referátu celou iíři problematilc;y, jíž je •ěnováno toto 
sesedání. Stejni tak by nemohla dospět k tundo•~ ataDOY1-
ek6m a zi'rěrdm nerozčleněná generální diskuse . Pořadatel6a 
•• proto j..,ilo jako nejútSelnějií roadělit Yymezen4 t4aa. do 
několika diakuaních blokd, aeřazeeych podle chronolog1ck4 
posloupnosti řeiených probl4md. Jednání tudíi oteYírají 
otúky y:f"foje utahu a sou!ití pražslcfoh mlat ., etapě jejich 
prá•ni iutitucionálního konstituování Ye 1). a polSátkea 14. 
století. :lavile blok vinov&llý ne'liapUúau pótuau Karla IV. o 
spojení St&Hho a :So'Í4ho lliata v letech 1367-1377 a jeho 



' 
lirlím souvislostem. Wáplní třetího diakueního bloku j e pro
blematika a pojení pražských měet Jane.m !ali"fak;ým a núlecln4-
bo pře"fážení odstředivých tendencí. Spojením mlet ., deseti
letí 1518-1528 a otázkami vnitřního sjednocO"fta! předbilo
horsk4 Praey se zabývá ět..rU ěást diskuse. Pátf a poaJ.•4ní 
diaJcu.ení blek pak shrnuje pos natlcy o příčinách, soUT ialoe
tech a •tsnamu spojen! ět7ř pralských miet ., roce 1784. •a 
tomto mísU lze ke kddámu z UYedených t4mat a diekusních 
blokd předealat jen několik nanej'Yýš stručných pos~ek. Je
jich cílem není nic více ne!li navodit otúlcy a nasnal§U 
problematiku, jíž budou věnovány příalušn' referáty, korefe
ráty a diskusní příspěvky. 

K prvnímu diskusnímu bloku stačí připomenout, že "fznik 
feudálních pražských měst na raně středo'Yěkám aídliltním sá
kladě je dm o sobě neobyl§ejně d'Yalným a alo!itým •ideckýa 
problámem. Z hlediska zaměření tohoto eaeedta! "fyatupuje ., 
něm do popředí především otúka, jaJc1mi procesy se ze atar
lího osídlení "fYt't'ořila a jak se priYně a institucionálně 
konstituovala pražská města, proč v těan4m souaedat"fí a ., 
těsnám časovém sledu "fZniklo nikoliv jedno, nýbrž nikolik 
miat, a konečně jalcý byl a jak ae vyvíjel poměr nod 1§1 do
datečně vysazených mlat na pražakém úsemí k centrál~ mla
tu kolem staroměstského trliltě. K těmto problém~ ae 't'álí 
dali! otázky, např. jaký byl sta'Yební rú a odlišnosti pral
ských měat a jejich č{atí •e 13. a počátkem 14. století, sda 
neexisto•ala zás ta'Yba miatsk4ho typu i mimo hradby Starého 
Ki sta a Kal' Strany (mám na mysli kupř. zjištin4 domy s 't'l 
žeai na rozhraní Vodičkovy ul ice a Václ avského náměatí) atd. 
Z hlediska studia integračních procee'd ae j eví j ako ati!ejní 
předniím objasnění rozdíln4ho "fz tahu Malé Str any a tP . Kl
sta kolem n . Havla k úetfedn!mu Star4mu Městu praiaknu. 
Zatímco o n4bytnoat1 Keniího (pd"fodnl Bodho) Kiata není 
poch7b - a j e podtržena i miatekým pránm odlil~ od ataro
a l atak4ho - , otázka post avení Ba•elak4ho Kěata a j eho saěle
niní do organismu 1 jUrisdi kce Sta.rého Města s'datá•á pfes 
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řadu starších i novějších pokus~ stále nedořešena. Doklady o 
aamostatn'- zalo!ení, nadání výsadami, vznosná výsta.bě a 
zvláltním právním postavení Havelskáho Města a na druh' 
straně takt jeho ůpln'bo splynutí ee Starým Miatem nejpozdi
ji na přelomu l). a 14. století však dovolují závěr, !c prá
vě zde máme co dělat a prvním případem úspišnáho spoJení 
měst na pražskám teritoriu. Jím se bezpochyby završily silná 
integrační procesy, která na tomto územ:! na pravám břehu 
Vltavy vytvořily nový sociálně ekonomický organi~ua, kvali
tativně vyiií než předchozí roztříštěné a nesourodá osídle
ní, - velké středověká město. 

K významnému střetu sjednocovacích a odstředivých ten
dencí ve vztazích mezi pražskými městy došlo ve druhé polo
vině 14. století v souvislosti se snahou císaře a krále Kar
la IV. o přeměnu Prahy v reprezentativní rezidenční město 
lucemburské dynastie a v císařskou metropoli římská říše. 
Karl~ záměr, jehož podstatnou součástí bylo velkorysé za
ložení Bového Města pražského, od počátku narážel privě na 
složitě ae utvářející vstah7 mezi Starým a Novým Městem. 
Přes všechnu panovníkovu snahu o odstranění třecích ploch 
vyústovaly tyto vztahy v řadu ostrých rozpord. Lze právem 
položit otázku, proč Karel IV. vlastně založil samostatné 
Bové Město, obklopuJící áplně Město Stará, a proč nesibl k 
prost'-u rozšíření stávajícího (Starého) města, jako to uči
nil o málo později na protilehlám břehu Vltavy v případi Ma
lé Strauy. V návaznosti na tento problám se nabízí logicky 
otázka dalšía zda sloučení obou měst, k němuž Karel přikro
čil roku 1)67, bylo jeho cílevědomým pokusem o dovršení kon
cepce budování a!dalní metropole, nebo - jak se traduJe v 
řadě historických prací - pouze vynuceným krokem, kter.fm mě-
11 být překlenuty vyhrocené rozpory mezi městy. Rozpad jed
noty po desetiletém trvání (1)77) n..ozuJe opět nové otázky. 
Uveazae například problém, nakolik Karlova opatření týkající 
ae správy bran novoměatského opevnění, dislokace řemesel , 

specializace tržišt atd. vedla k formování pravobřežního 
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dvo~mhtí jako jednotn,ho nauájea propo~eúho orpJlieau a 
nakolik naopak VY'folávala rozpol')"; jaká byla lto!lk:rltzú tol'lla 
správy ajednocen,ho mbta a jak se ., n:! proeuo"fala. ne~rni 
priorita Staroměetakýeb; co bylo ko~tn! besproetfe4Dí 
pfíčinou sruien! jednoty v roce 1377; jak aai ~a.'.a u
aoeprtva Bov,ho Mieta před spojen:!m, jeetliie "fiec~- doObo

"faná a známá no"fom!etská ~ začaly být "fedenJ ai od rotu 
1377 atd. 

Sm;yslem kladen! Uchto nikterak nových oUsek nezú, ab;r 
'YTfolaly na tomto tórú opakován! sávirii, Jcter.S b;Jly ~11 ., 
odborné literatuře formulovány. Chtějí naopak poehdt u
značen' probl'my alespoň zčáati do nov.Sbo svitla, doeábDout, 
aby byly řeěeny v nových souvislostech, s hledieka eouěaa
Dfch potřeb studia pražských dijin. Tento "pragocentrickt" 
přistup je nezbyt!!l pro Udoucí zpřesněn! doenadzúch snlrd 
a pro získán! nových konkr.Stn! ch poznat led. Ben:! dak v U.d
n'm připadl znamenat sužován! zorného pole hietorik6. Ceeta 
k nov'mu pozntn:! vede naopak přes co nej~irií erovni"ftzú si
skanáho obrazu KarloVY Prahy v jejích středoevropských "f&ta
sich s realitou jiných evropských stttn!ch metropolí. 

Punc určit' jedinečnosti nese naproti tomu sko~ 
problaaU.k;r husitské Prahy. V daném kontextu se ~ednt jme
novitě o studium otázek spojen! pražských měst v letech 1421 
a! 1424 a nisledného rozchodu Starého a lfovébo lllata, Jctert 
v7dstil až ., oteYfená nepřátelstvi a vojenské střety v po- . 
sledn!m období revoluční túe husitství. Časová i "ficú. eou
"fislost sa:!niného spojen! měst s diktaturou !eli"fekéb.o a- . 
protiehddný "fývoj jejich vzájemných "f&tahd po roce 1424 na
"fozují otútu, nakolik ilo 'Y roce 1421 o eloučen! lliet v 
pravém elova SJ117Slu, "f1VOlaná hlubšimi "fnitřn!mi sblUovací
lli. procesy, a nakolik pouze o epojen! mistekých rad, "fojen
ekého velen! a daliích eprávn!ch orgtnd, "fJUUcené "fnljlí po
litickou situací a mocenským zásahem nO"fomietekjch radikil6. 
Slcutečnoetí je, le hospodářak.S a delší aájmo"fé rozpory po
stavily "fe druhé polavini dvacátých let Star.S • Bo"fé llieto 
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do rozdílných politických tábord a !e idea jedno~y postupně 
s cela ustoupila. Projevilo se to výrazně po dobytí Bov4ho 
Kiata panskou jednotou na jaře 1434, kdy se Staromiatští jil 
nepokusili o přímá připojení či ovládnut! Nov4ho Kiata jako 
kdysi v~či nim !elivský a jeho s toupenci, nýbr! uplatňovali 
.. ou dočasnou kontrolu nad Bovým Kiatem pouze z titulu sa
stupování nepřítomn~ panovníka, přesně ve s=yslu ldey vtě
lená později do podvriených tzv. Soběalavakých práv. Bez o
hledu na konkurenční střety a údobí nepřátelství však přetr
Y,valy i společná zájmy a vzájemná kontakty měA~anstva obou 
měst. V polipanskám období dokonce postupně znovu sílily. 
Přispívala k t omu zejmána nutnost obhajoby pozic miiianská 
kaliinick4 větiiny proti pokus~ o rest auraci předrevoluč
ních poměrd. Snad proto naládme atyčnt§ body předniím metli 
~taromiatskou a novoměstskou radikální opozicí. Jejich pozd
ním vyvrcholením bylo d~ladně připravené a přesně koordino
van4 povstání ve všech třech pražských městech v září 148). 

Je znáou skutečnost!, že myilenka jedno~ praiekých 
.Jat znovu nabyla prvořadáho výsnsmu v období zápasu měst
ek4ho stavu se šlechtou, tedy v první čtvrtině 16. století . 
dkolem tohoto referá~ nen! rozebírat, za jakých okolností 
byla jednota Star4ho a Nováho Města v roce 1518 posláze 
uskutečněna. Stalo se tak nepochybni s podporou vitši:ay po
l1tick7 aktivního miiianatva obou mist. Wové bádání zatím 
nepodalo přesněji! charakteristiku řemeslnická opoaice proti 
spojení, která existovala na Bovém llbti . Wepřineslo ani 

aaltsu eychl4ho proceau cU.ferenciace, který s~ po roce 
1518 rosdilil akUey spojen! abt ve dva nepřátelsk4 U.bory 
a vedl po řadi politických otřes~ k nastelení diktaturr Jana 
Pai~a z Vratu. Bov4 kritické zhodnocen! těchto ud!lost!, 
eproltiná od přetrvávající sávislosti na jednostranná• líče
ní Bartoše písaře, je stejně iádouo.í jako přesnijlí postiie
ní postupu nov4ho krále .Jerdinanda I. vl\či Prase a Pra!an'Om 
po roce 1526. Zru.ien! praiaká jednoty roku 1528 bylo prvním 
předsll8Jil~m ytvoje, který vedl k slomení politická s:íly 



Jtr~~ak;fch mlat " roce 1547 . Je para4osma jftea, Je teto 
pUI.O'fD!kfry krok nenaru11 " Prase na odpor. ~lata Ullie 
lllat, s41akredU~ená Paiko'Wou a UIO'Yli4ou, b)'la -wltlbou 
Pralan - a odatup• .moino . ř:!c1 nepros:!ra'WI - opdtlna. s 
pokraW":!c:ún nepfísni'W:fa "YTroj• pol1UoJrleh. poalri •• pak 

~ ej:! opltn4 oii'Wen:! atá'Walo aUle úd re~ •nutat. 
odboj roku 1547 .-.ta1 niele4kf tuto nesat:!'Wn:! teD4eao1 do
Triil. Pro obdob:! 1547- 1618 sat:!a scele ~bl~:! dokl.-, o 
jak4kol1 aje4noCO'Waci 1n1o1aU'WI tflta3:!cí •• pralak#oh alat, 
.I ul b7 'WJila sdola .a miifan.k,ho proatfed:! nebo Sbore, • 
okruhu seaipaneJqch áfoad\\, popfípadl s paDO'WJI.:!ko-wa. okol:!. 
Ani ~••k' ata'Wo-wak4 po-wattní nepfinealo podata~ obrat 'W 

t'to a1tuao1, pfeato!e 'WÝ"Oj udiloatí ai T,JDUtil 4oat1 4ale
kodhlou koordinaci pol1UcJqch, 'Wojenak;fch a súobO'Wac:!oh 
opatfen:! 'Wěech pralak;fch miatsJctch rad a objekti'Wnl -.lfo'Wal 
k a~e4nocen:!. Por,llta na B:!U hoře, suaena~:!c:! ubrat pal.• 
aktch .Jat k pol1t1ck4 bespr,'Wnoat1, tento 'Wfyo~ saaYU ..ra
sila. 

dpadek pol1t1ck4 ~•renity pra!akýeh aiat po roce. l547 
neaoh1 saa:ta'Wit intesraění procea;r, kter4 prob:!h~ uwnitf 
aoci~ ekonoa1ck4 atrukturJ aou.Jat:! . !fiapil dokonce pfi-
110 k pol1Uokoapr''Wil:! unUikaci dech aiatak;fch obci a. k po
etupn~ -w;rro•~~ dosud pfetr-wiYaj:!oíeh ros4:!16 'W t'to 
oblut1. Procea un"•ní renaaaněního !botn:!ho at;rlu, -ws4i
lanoat1 a kult~ pra!ak'ho aii{anat..a aouěaaDi 'We 4ruh4 po
lAnilli 1,. Bto led ••41 ke sfo:NO?~ j e4notn4ho apoleěe.
ako kultl11"Diho or&an1..u ru4olt1J!8k4 1'rab1, kterou ap:íle ael 
4oau4 atojící hradby aes1 aiaty 'Wnitfni 41terenoo'Wal7 aajet
ko-w' a aocU.lní pfehraq " 1\\ni jednotli'Wfch aiat . hto Pra:
bu ~11 . -wliChni ois:! ~'Witi'Wnío1, oeataYatel,, •ojáoi 1 -we4u
t1at' -w14il1 jako je41n4 a je4Dotné 'Welkoaiato. Saai PralanA 
dak 4oiN4 1111 " sajetí tra41ce a pr'"n:!a poatnen:!a 1 aub
jekt1'f1da phnld5en:!a s\\atnali pMaluiníky je4noUbfch 
aistaktch obc:! • . I jejich po"fidoa:! •• dak poatupni a satůa 
oaeseni pfisp\\aoho'Waio DOY;fa •celopralakfa" aiř:!tk6a. 
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Sto~í sa aa!Dku, le • dobl sta•o.akého po.atia! a • Di
aleduJíoí pobllohoreké periodl došlo té! k oi1••D! osobité 
forrq inhgra~mch tendencí , která cloau4 neb7la př1poaemna, 
pf .. tole alla kofeD;r ~U • huelhká a pobwlitekéa období. 
11717 to opůo.ané pokue7 o pohlceD! 51 pfipojem aenlíoh 
Mat praleké aglomerace k centrálD!Jm trojlllet:!. T !obl ata
Yo.eklb.o pontúí tak Bo.é Kleto uak:r(tko uetute!Jlilo n~ 
atar;f súir a aaocnilo •• Kieta hory Tyiehradu, koDtieko.a-. 
úho YJiehradaké kapitule. llaU Strana pak dokonce al do p.
dee(tých let 18. století ~!jela •ytr.alé dailí ne~en o sí
ekúí !(aU etrahonké jurisdikce Jl8 peUíukých nu:!ch, 
ale od roku 1687 1 o pfipojem celého králo.akého mleta 
Jlrad~m. 

ZD'-' fakta 't'JPOYÍ~í o t011, le Praha nofila jil .pfe4 
Bílou horou jednotJJt celek pfednšÍlll hoapodáfek;r • . Její ale
nim na nlkolik h.1ator1clqch mlet •• poatupnl stá•alo pfe-
11tkem a • oklelio•ázůa pra.omocí aleteké s..oepriF,r 1 pou
hou neulite~nou formalitou. !feato doboY( a.idect•í uk~í, 
Ia jeiU po polo.ini 18. století sna~Jlá ~út prabkébo 1111-
launa lplla na tradi~mch stfe4crflkých f~ch llleteké 
•PriY7 a pfijíaala • odporea si.e~ onícenakého abeol~ta.u 
do této afér,.. •o•é Jlá•r~ Jl8 apojem pra!akfch aiat podle 
noru V:!4Jli, které ee obj nilJ na po~(tku. aea.!eel.tých. let 
18. atolet!, nnseil7 proto patrni s aiilanakébo proetfeti. 
Otúka jejich pbo4ce a pMpa4Jl4ho oeobn!ho potilu cieafe. 
Josefa II. Jl8 toato polcuau o YJt'fofeD! jednotné Pr~ nen:! 
4o.ud objaBJllna . Stejnl nejaanf satía sdetiY( celt sled uAi.
loet! a pMZ51n, které ••417 ke koneZ5nélll\l proeuem a ueiN.
hěnin! jednoty prdakých llliet • roce 1784 .... pon;fa fatt.a 
dek je, le •yt"vofem jebotné Pr~ •• nesetkalo • obUI..S. 
• nl.llli r,.chle •• •lilo. eas pro ni hd3 slcuteěni dosr(l • 

. Jak jil b7lo feěeno, "dltae aj edJlocení pralekfch aiat 
• root . l784 po.ato.at •• aesn:!lt a •tchosi boll JlOYé etaP7 • 
41~iúoll u ... n!ho aiata. Jak:! bJl .1ebo ekuteěDI •f~ n . 
••tahu k ostatnía joeef1nakýa refora6a a jaté pfineal bas-
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pl'Oatřední cl\\eledky pro claUí "fŤJOj Prah.T, to jaou klíiSod 
od.s)Q' pro dalěí historické bádání, které dek, pok\14 jde o 
toto obclo~í pražských dljin, je 'hpr.,. ., au;Jch poUtcích. 
Prá"f! proto j • mu "fyhruena atělejní sá"fěrelSni ISáat tohoto 
zasedání. 
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ViclaY L e d • i n k a 

VereinisuDcatendensen und -•ereuche •or der VerbindUQC der 
Pracer s~idte •om 13. Jahrhundert an bie sua Jahre 1784 

Der 200. Jahreetac der Vereinicunc der Yier Pracer sti4-
,. und die Bere.uebilduna ei.nee einbeiUichu Prase, weloher 
aut da.e Jahr 1984 falU 1 1st ein gegebener .t.nla8 •ur zue ... en
t .. aUQC der bieherigen Brkenntnieee uber dieeee bedeutende 
hiatorieche Breignie un4 auch uber die Vereinigunptendensen 
und -•ereuche 1 die iha •ore.uecingen 1a jahrhundertel.aDcen 
ProseB dee Wacheene und der Bntwioklung der Bauptetadt dee 
~echechiechen Staatee. Dae Arohi• der Bauptetadt Prac hat 
die Geleganheii ergriUen, ua ale Inetitut1en1 die aut cl1e 
BewahrUQC und Brtorechunc der echrifU1chen Belege uber 41e 
Versanganheit Pre.ge epezialieiert iet , ihr feil sur BDtwiolt
luna der ~oreohung uber die Geeohi .. te der Bauptetadt bei•u
tragen. Die Belebuna dieeer ~orechuna1 cl1e beeondere ereioht
lich eeit der Konteren• uber die Bntetehuna Prage iet, welohe 
dae Inetitut fUr techeohoelowakieche und Weltgeeohiohte der 
Teohechoelowakieohen Altadeaie der Wieeanechaften 1a Des .. ~r 
1980 Yeranetaltete, 1st ein eehr eretrebenewerter Vercaac• 
Sie bedeutet die Wende zu~ Loaunc einer Reihe Yon weeentliohen 
JNgen 1 wie eie der allgemeine :rortschri ti der wieeaneohatt
lichu Brltenntnieee in der SphAre der Bietoriographie, der 
Kunetceachichte, der hiatoriechen .&.roh&olocie und weiierer 
Dbsiplinen Yor die ~achleute, die eioh a1i Geeohiohh ~ 
echittigen, in den ungetihr letsten swei Jahrzehnten aeetellt 
hat. Die .lonsentrierung dee Intereeeee der Bietoriier aut dia 
Prager Problematik iet aktuell beeondere deehalb, weil eeit 
der letsten cueaament .. eenden Bearbeitunc der Geeohiohte 
Prage, wenn wir Jaoiěeu "Kleine Geechiohte" nioht aitreoh
Au, 1n diee• Jahr .iohon cwanzic Jah.re Yerg&Agen e1A4. Prq, 
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sua Untenchied Yon ei.D.er Reibe 'YOA sróBenn und klei.D.eNA 
techechieche.a. uad 8lowak1achen St&cihn, entbehrti heuie ~ilbl
bar ei.ne modeme detaill1erle BnrbeUuas eei.Der Geecbiollte. 
Ba iet eeiner Art nach ei.n beaerk~erier fakt, W neben 
der knappen einbánliisan "Geeohichh Pr.ge" au 4• Jalu-e 
1964 , d1e der breite.a. ~ffentlichkeit beetiamt 1et, oino 
grun4lege.a.4e und unereetzbare Quelle faktograpbiecher IAfor
maUone.a. d1e aehr als buaderl Jahre alte 11Geecbiollte der 
Stadt Prag• 'Yon W. W. Tomelt blei bt . lb eo 11otwe.a.d1ger erecheillt 
jedoch d1e KoAfrontation und die Zusammenfaesung der biebe
rigeA Kenntniese uber die ei.Dsellle.a. wicbtige.a. Probl•e der 
Geschichie der Hauptetadt, die .Autdeokung der unerterechhA 
Stellen uad die formul1eruns der l'ragen, wel che die weite:NA 
l'o:rechunge.a. und B•Ubungen der i.Dteneeierie.a. l'achiJ:uttUu
U one.a. in dia notwe.a.dige Riohtung tiir 41e Berauebildung ei.Der 
eoliden Grundlage aodemer Rrkenntniase, aua der 41• aukWtfti
ge, neue, 87Athet1ache Rrarbeitung der Geechichte der Baupt
atadt herYorgehen konnte , ateuem wiirde . li.De di.eaer wichti
ge.a. auerichtende.a. l'rage.a. 1st dia l'rage nach der ID.twioklu.ng 
der gege.a.eeiUgen Beziehungen unhr den Praser Stadtan und 
der Integrationa- , bn • .lbeonderunptedeAsen, die hier 1.D 
der Zeit dea Peuclali-WI aeit clu lJ. Jahmundert bie aur 
Berauabildung dea Yerbunde.a.e.a. Praga wi~e.a.. Die Brtoreohuns 
dieeer Probl ... tik atand Die 1a Vordergrund dae ID.tere•••• 
der Poreober, aie gehort ~edocb daebalb Dicht su de Yemaoh
lusigten Probl•e.a. der Prager Geachicbte. Sie berUbrt 1.D 
fiin.tbundert,1ihriger zeitlicher Reihenfol.ge dan ganse.a. J:oa
plez 'YOD. aehr oder we.a.iger wiobtige.a. wirtachafilichan, poli
Usohe.a., Verwaltu.ngs- und kulturelle.a. Pragen, de.a.an 41e bia
herige Bietoriographie eine z1~1oh ungleiobaěeige .Aut.erk
eaakeit widaete. Die Bauptaiaaion d1eaer Dieku8aion iat ge
rade und Yor all• 41e Breite, daa llaB der historieohe.a. Be

deuhaakeit und die erreichh Stute der BrkanntD.ia aowohl 
der erwihnten Teilf~ge, ale auch des Probl81118 der llwiaohen
etadtieohe.a. Beziehungen 1m Ganzan, und clu eeit der ID.hte-
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huq der aith1alterliche.o Prager St&dte 1a 1). Jalutlun4en 
bia hiA swa hietori8chen lle1lenate1A de• Jahne 1784, aU 
d• 41• Geechicbte der teu4alen Prager au .. t.atadt é.lldet wul 
e1Ae neue llltwicklUDCeetappe besinnt - 41e Oenee1a der aedez
nen kap1tal1et1achen und epater aos1al1at1achen Oro8at-'t• 
au ertuaen. 

Be 1et weder hcbn1ech noch ~~e1tl1ch aoclicb, in e1A• 
Bete:rat 41e sanae Breite der Prob1eaaUk, der 41eae 'facaac 
sewidlllet 1et, au oha:rakterieieren. Bbenao ko.ll.llte auch 41e 
nicht ses11ederte Oeno:raldiakuaaion au keiaen tundiert.m ••1-
.llUDSell und SchlU.een beitraaen. Den Ve:ranataltera el'llchieA 
e• deaha1b ale ea aweo1Daa&1seten, d.u begrenste Th.a in e1-
n1p Diekuaeionablocke, sesliedert nach der ch.rono1opacben 
B•ihantolce der seloeten Probl~e, autsuhilen. Die Yeman4-
1UDS er-Ottnen tolsl1ch dia •rase der Belliehuns un4 d.. Zu
eumanlebena der P:raser Stadh in der Btappe ihrer recbtlicb 
inatitutionellan ~onat1tut1on 1a 1). und au Becinn 4 .. 14. 
Jab.rhunderta. Daran knuptt der Block, ter d• ertolcl011eli 
Vel'lluoh Karla IV. aur Vere1n1cuac 4er .lltetadt und 4er •eu
etadt in den Jahren 1)67-1377 uod aeinen bre1teren zue ... ea
hŮ.gen sniclaet 1et, an. Der Gahalt dee dritten D1ekalla1ou
blooka 1et die Protal•aUk der Yereinisuns der Praser St;tte 
durch Jan !elink,# und d.u darauttolseode Obel'lni.cht der 
A'baonderuoptandansen. 111 t der Vere1n1suns der Stadte 1a 

Jahrsah.llt 1518-1528 und ait den l'rasan der i.ll.lleren Veni.ai
SUDC Prap nr der Schlacht aa Wa1Ben BeZ'8 beechětUst a1oh 
der Tierte ! 8 11 der Diakueeion. Der tUDtte un4 letste D1e
kuee1uablock taOt da.ll.ll die Brk&DDt.lli .. e liber 41• ar\iote, 
Zuaamaahěa.se und die Bedeutunc der Vere1n1sunc der Tier 
Praser Stadh 1a Jahre 1784 suaammen. AD clieeer Stelle ka.ll.ll 

au au 3ed• der ansetlihrten Th•en und D1ekuae1onablocke 
nur einise ho chat ana kurse ~erkuncan Torauaeohioku. 81e 
ha beD keiA aAdaree Ziel ale •ncan herbeisutlihren ad die 
P:robl .. tik aosudeut~, der 41e entepreohanden i.eterate, 
Eoreterate uod Diekueaionabeitrase Sewidaet eein werden. 
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Be111l eNteo. Dislcuaaio.nabloclc reicht ea su eri.J:ulem, 4aG 
die JDtatehung der ~e\ldalen Prager Stadte aut der ~rUbaittel
alhrllcheo. Siedlungalau1a achon Ton aelbat eiD. uac~oh 
wiohU.s••. UDd koaplilíierha wiaaeo.achanllchea Probl• iat. 
Voa Geaichtap\lDkt der .Auarichtung dieaer -!aaung her triU 
1D. 1ba •or &ll• die Prage 1D. den Vo1'4er&rUDd, duroh weloha 
Pro••••• aioh die Prager Stadte aua der AlhND .Ana1..U\JD4 
seb.tldet haben, UDd wie aie aioh rechtaaOis UDd iD.aiituUo
Aell koAatituiat haben, wanm in e.oger Baollbar.chatt UDd 
1D. diohhr Zeii~olse .rlicht Aur eiD.e, aondem e1.rlise St&clh 
entat&Aden aiD.d, UDd achll.egllch, wie da8 Vel'tlalt.rlia der Aeu 
bsw. nachtraslich privilegierteo. Stadte aut Pn&er Geb.tet ·sur 
ZeAtralatadt r:l.nga -. den .Altatadter Karlct war, UDd wie •• 
aich entwickelt hat • .An dieae Problce lcnupta weihre Jlraau 
lUl, z.B. wie die Baubeacha~~enhelt UDd die Unterech1ede der 
Prager Stadia UDd :Lh.rer Teile 1m 13. UDd 14. Jahrhundert wa
reo., ob Aicht eiD.e Bebauung Ton at&cltiach.ai Typ auch au.B•~ 
halb der Be~eati&UD&&A der Altatadt und der KleiAaeita ~ ich 
d&Ake &A die s.B. em1ttelten Hauaer ll.it Tiimen eo. der Grenz-
11.rlie VodiěkoTa ulice (Waasergaaae) UDd Václavské nimlíBtí 
(I&ASelaplatc) - exiatierte uaw. Vom Geaiohtap\lDkt dea Stu41u.a 
der Integrationaproceaae her eNchei.D.t ala Xa1'41D.alpunkt Tor 
all .. dia Xlarlegung der UDtereohiedlicheo. BeziehUQSaA der 
Elei.naeite UDd der aoaen&A.D.t&A Stadt bei St. Gallua (St.•Gal
lua-Btadt) zur saAtralen Prager .Altatadt. W&hrend ea · uber dia 
Una'bhiasigteit der KleiD.erea (~pŇilglich Beu-)Stadt kei.D.aA 
Zwai~el gibi - und aie iat euCh durch daa Tom .Altatadter 
Stadtreoht unterachiedliche Stadtreoht belegt -, bleibt die 
Prage nach der StellUQS der St .-Gallua-Stadt UDd ihrer :s:L.D.
gliederUDg in d&A Orga.o.iemua und die Gericht.barlceii der 
Altstadt trots ei.D.er Reihe &lterer und neuerer Verauohe wei
hl'hiA uaceloat . Die Belege uber die aelbatandige Grwul.Uil&, 
uber die ÁuaatattUDg Ulit PriTileg:le.D. und uber dia beaondere 
RechiaatellU.D.& der St.-Gallua-Stadt und aut der &Ader&A Seite 
der :Palet ihrer volllsén Veracbmelzung mit der Altstadt &A der 
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trende Tom 13. tna 14. JabJ'hundert erlaubM ,1e4.och clen Scbl.li.G, 
claB W'ir •• gerade hier mU clem ereten Pall einer ertoJ.cniohen 
Ver'binclUQg Ton Stadtu aut dem Pl"8ger ~erritol"im su ta lt&
ben. Ilit .ihla el"l'eichteA zwe1telloa die starku I.Dte&nUou
prozeese, d1e aut clem Ge'biet am 1111ken Kolclauuter einu neu• 
u sozialokonomiechen Organiaus e@uteA, der qualitUiT ho
her ale 41e Torangegangene sersplitterte uncl UQilei~so 
Beeiecllung war, - 41e groBe !llittelalterliche Stadt, 1.hnA 
Bihepunkt. 

Zum martanten ZusammGnstoG cler Ver.1.Diaunss- uncl Abson• 
derungetenclensen in den Beziahungen unter clen Prager Sticlten 
kam •• in der zweihn Balth clee 14. Jahrb.underta 1a Zu811111l ... 
h&q IŮ i clen BemUhungen cles Kaisere und Konige KarlA IV. a 
clie Umwandlung Praga in eine reprěsentet1Te Reeiclenaetaclt der 
Luxembul"ger Dy.lla8Ue und in die Kaisemetropole clee aiaiech.•n 
Reichea . Karla Vorbaben, cleesen weaentlicher Beetanclteil 41e 
groOzÚgige Or\indung der Pl"8ger Heust adt war, aUa8 TOA A.Dtua 
on aut die aich kompl1aiert herauabilclenden Beziehungen ni
echen der .Ut- und der Beuatadt. ~rot s aller B•Uhungen , .. 
Be1'1'Wchera wa 41e Beeeitigung der Reibetlachen aiincleten tie- . 
•• Beziahungen in eine Reihe acharter Widerapňohe. Jlan kun 
ait reoht 41e Prase atellen, wal"\111 eigentlioh Karl IY. tie. 
aelbetandige Beuatad.t gr\indete , 41• 41e .Uhiaclt Tollis ·•
gab, uncl wal'UII er nicht zur eintachen Bneiteruns cler beate
henden (Alt- )Stadt gritt, rie er clu • nur wenic epahr • 
gegenuberliegenden Kolclauuter 11ll Pallo der Kieineeite tat . 
In Anknuptung an dieeee Probl.m bietet aioh locisah aina wei
iere Pl"8ge ana Ob der ·zuaammanaohluB beidar Sticlh, welahen 
ltarl 1a Jahre 1367 in Angri.tf naha, aain aial'bewu8iar VaNV.ah 
zur Vollanclung claa Autbauea der Jlatropola war, oděr - W'ie es 
in einer Beiha .hietoriaoher Arbeiten uberliatart iat - n.r 
ein al'SWUDgenar Sahritt, IIŮ.i d• die augeapit.ten W14tzoepril
ohe uberwunden warclen aollhn. Der Zertall der Binhaii naah. 
aahn;Jihl"iaer Dauer (~377) W'irtt wiecler neua Pragen aut. :PG
ren W'ir s.B. claa Pr()blem an, inW'ineU Earl• KaGDabaen, tia 
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die Verwaltung der Tore der neustadtiechen Befeetiguag, 4ie 
Dislokation der e1nzel4eJ1 Ha4dwerkaarteJ1 1 die Spesialiaieruaa 
der Martde usw. betrateJ:l, zu.r .Pormieru.ag der Doppeletadt aa 
rechten Ufer ale ein ei4heitlicher, gegenaeitic ·n:rknupfter 
Organi-ua fUhrte UD.d uwieweit aie iJa Gtgenhil die lider
ataate hel"'forrieten; wie die konkrete !'ona der Verwaltunc 
der Tere141gteJ1 Stadt war UD.d wie aich 14 1hr die unsweitel
hatte Prioritat der Altatadter durch8etste; wae der kontrete 
uamittelbare AnlaG der Aufhebung der Einheit 1a Jabre 1)77 
war; wie die Selbetverwa1tung der Beuatadt Tor der Verb1n
dung wohl funkt1on1erte, wenn alle erhaltenen und bekanntan 
Beuatadter Bucher erst seit d~ Jahre 1)77 ger\ihrt su werden 
begannaa uaw. 

Ea 1st nicht der Sinn dieaer kei4eefa1le neuen .Pragan, 
.iaG eie aut dieaem :Porum die W1ederho1ung der Sch1u8tolgerUD.
gen, die achon in der :Pach11teratu.r formuliert wurden, her
Torru.i'en. Sie wo11en 1m Gegente11 die angedeutetan Probl•e 
wenigatane zum Te11 in ein neuea Licht eh11en, erreichan, 
daG aie in neuen Zuaammanhqan ge1ost werdan, Tom Geeichte
punkt der geganwartigan Bediirtniese des Studium& der Prager 
Geschichte. Dieaea "Prsg-zentrische" Herangehen 1st fUr die 
erforderliche Praziaierung der bisherigan SchlUOfo1geruncen 
UD.abctin.gbar wie auch tUr die Brri.ngung neuer konkreter Br

kenntnieee. Das dar! jedech ke14esfal1s die Verengunc dea 
Bl1ckwinke1e der Historiker bedeuten. Der Weg zum neuen Br
kennen fUhrt 1m Gegenteil uber die weitesten Vergleiche des 
er1angten Bildea Tom Prag Karle IV. 14 eeinan mitte:J.alter
lichen Beziehungen mit der Rea11tat anderer europáiacher 
Staatemetropole. 

Den Stempel einer gewissen Ei41Dal1gke1t tr&gt de=gegan
uber die Brforechung der Problematik des huasitiachen Prage. 
Im gegebenen Kontext handelt es aich namant11ch um daa Stu
dium der .Pragan zu.r Verbindung der Prager Stadte 14 den Jah

ren 1421-1424 mit dem darauffolgenden Bruch der Alt- UD.d der 
Beuatadt,der 1ILa in eine offene :Peindechaft und 14 militarieche 
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Zueammeu~o~e 1m !e~sten Zeit~ua der reTolu~ioa&r.n Pba8e 
dee Bueeiten~uaa aUnde~e. Der se1~11obe un~ eaobliohe zue..
ae.llhaq der erw&bnten S~adtuerbi.D.Ciaac au eier Diktatur TOA 

!elinkt ·unCi clie gegeueiiige Blmriklua& ihrer Bea1ehuacen 
uch d• Jahre 1424 wirtt die Prage a~, 1mrina1t u !ta .Jah
re 1421 wa die Verechaelaung der Stadte 1a wahrllten Siaae 4• 
Wortee gi.Qg, hernrseruten durch Uefere iJu:lere A.D.Dillerup
prose•••, und i.nwineU •• nur \lil die V erbi.D.dung der S~ad~
rite, der a111tar1echen PUhrung und weihrer Verwaltu.apor
sane g1ng, erzwucgen durch die au.!Jere pol1U•obe SihaUoa 
und durch den llachte1ngriff der lleuetadhr Hadikalen. 11Ae 
Realitat lat, da8 die wirt•chaftlichen und die weUeru In
hre•eenwiderepr\iche 1.11 der neiien Hil.tte der nana.iger 
Jahre dia AU- und die lleuehdt 1a uderech1edl1ohe pol1t1-
eohe Laser b~ohtea und daJ iie Idee der Einhei~ allmahlioh 
To111g zur\icktrat. Dae zeigte •1oh deutlioh bei der B1nnabme 
der Reuetadt durch den Berrenbund illl PrUhJahr 14)4, ala eioh 
die .l1teti4ter echoa n.icht aehr \lil eine direkte J.ngl1e4er"UDC 
oder Beherrechung der lleuetadt wie einebaala ihnen gegcuber 
Želink.f und ••ine Anbinger beaUhten, •ondem 81e machten 
ihre zeitweilige Kontrolle uber die lleuetadt nur TO. Tite1 
der Vertretuna dee ablreeeaden Berreohere her ce1tead, gauu 
1111 S1nne der Idee, die spater 1D. dia setwobtea eoa. Sobi
lllu-Reohte i.nhbuliert wurde. Ohne aiioaioht a~ KoAkurrena
kiapfe und dia Zeit der Pei.ndachatt uberclauertu ~edooh auoh 
g .. eineame IAtereeean und geganeeitige Kontakte de• BUrger
tuaa beider Stadh. In der Zeit nach der Schlaoht bei L1pa.117 
wurdan eie eogar emeu~ etirJcer. Dasu trus beeoadere die llot
wendigkeit der Verte14icu4s der Poeitionen der bUrger11ohan 
utraqui•Ueůan llelutleit cecan die Vereuohe sur Reetaurie
rung der TOrreTolutioniren Verhil~n.ieee bei. Vielleioht tia
dan wir duhalb Beriihruappunkte Tor all• swieohan der .ll~
etadter und der lleuatadter ~dikalan Oppoeitioa. Ihr epater 
Bohepunkt war der g~dlioh Torbereitete und ganau koor41aie
rte J.utetand 1.11 al1an drei Prager Stadtan 1a Sept•ber 148). 
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._ ia~ eine bekann~e fa~aaobe, 4aB der Ge4&Dke der Jia
bei~ der Praser Stadte eroeut eratr&QSice Bedeutuac anna~ 
il1 der Zeit du X..pr .. dea B\irserah.ad• aU 4• .&del, al8e 
1a erah~ Vierhl dea 16. Jaluiu&Ddena • ._ iat Aiobt .iu.rpN 
41e••• B.ereratea au unhraucbe.a, unter we1obe.a Uutiad~ 41• 
Bi.o.beU der Alt- und der Beueta4t 1m Jabre 1518 aob.lle&llob 
YU"Wi:rklicb~ wurcle. D .. a .. cbab sweitello. aU UnhratltsliGC 
der llab.rheit d .. pclitiacb akUYe.a Biiz.sen_. beilěr Stidte. 
Die neue BrloracbUD& ergab biaber keille suauere Obarakhr1• 
atik der Hand.warlteroppoaiUOA seaen die VerbiAdUD&, 41e 1A 
der Beuatadt exiatierte. Sie bracbh AOOb Aiobt eiJiaal 41e 
.&Aal78• 4u acbAelle.a Prosuau der Dirrerensieruq, der 
plots1iob oacb 1518 41• .&kteure der VerbiAduaa der Stadte 1A 
swei reindlicbe :r.a•r hilte un4 naob eiller B.eibe poliUaober 
3raobutteruncen aur lrriohtunc der Diktatur Yon Jan Palek • 
Vratu tUhne. Die neue Jaoi.Uacbe :S.Wenuaa dieaer Jrel&a1•••• 
betreit YOA der an4aue:mden Abb&nsipeit Yon der eiueitia• 
Sobilderunc 4urcb Banoi P:!aafo, iat ebenao errozoderliob wie 
die senauere Brtaaauns d• Vorsabeu de• neue.a Kollip rerdi
nand I. a•cenuber Praa und den Prasem uch 1526. Die .&uthe
bw:as der Praser BillbeU Yom Jabre 1528 -r 4a8 · erate Vorsei• · 
oben der BntwioklUD&, 4a8 s1a Bruob der po11Uaoban ~ 
der k0n.isl1cbe.a stadh 1a Jahn 1547 tiibrte • ._ ut eiAe ~
radoze lraobei.auns, 4aB 41eaer S chrt U d.. Berracbera 1A 
Prac Aiobt aur .&blrabr atiets. Der Ge4&Dke der Stadteunio.a., 
41akre41Uen durch Paleb Dilrtatur, wurcla YOA der llebrhaU 
der Pra,.er- alt Abetend ka4A 11&11 aaaen unYoraiobUc - Yaz-
1uaen. Ilit der ronacbreihnden unciuuc .. khiokluac dart 
pclitiaoben Verbiltniaaa wurda 1bre eroeuta Balabunc 4aAa 
t.aer wanic•r rea1. Dar s•obeihne Aurrubr 1547 bat alt 
aeiAen lolce.a 41••• nqaU•• fa.11dens aur Yolle.a4et. rir •• 
Ze1tra1a 1547-1618 rablen biaber Yoll.ic Jelec• Uber il'lend
weloba Vere.iA1cana-1A1tiat1Ye, die dia Pracar Stadte H
tr1tft, ab. ale nun YOA unten aua d• lŇrcarlioben lli11e\l . 
Oder 't'OA obell, aue dta ltreia der .La.l1daabarru.iatar, C8C8lae-
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nenfall• aue der u.gebung 4ee He~chere auegingen. Auch der 
bČhais che S'tandeautatand brachh keine ~e•enUiche Wende in 
dieBer SUuation, obwobl die BntneHaq der Breigniaee aine 
ai.-licb .weUreichencle ltoorclination der politiecben, a1llta
riacben und VereorsunsaaOnal:ullen aller Prager S'tadtrat• e:r
nang· und objekUY in clie Bicbtuo.g der Vereiniaung tihrta. 
Die Biederlage am We1Ben Berg, dia dia RUokkebr der P~er 
stidte zur politiecben aechteloe1gke1t bedeutete, hatte clie
•• lntricklung emeut ei.agefroren. 

Der Vertall der pol1t1echen SoUYeránitit der Prager 
Stadte nacb dem Jabre 1547 konnte dia Integrat1onep~z•••• 
nicht anbalhn, dia innerbalb der ao&ialokonoa1acben St:l!ldt
tur der Geeaahtadt Yerlieten. Br tru,g aogar sur politiach
a4ainiatrat1Yen Unifikation aller atidtiaohen Gemeinden und 
»ur allaiblicben Auagleicbung der biaher uberdaue:mclen Unte:r
achiede aut die•en Gebiet bei. Der Proze8 der Herauabildung 
dea Renaieaenoe-Lebeneetilee, der :Bildung uncl ltuHur clea 
Prager BUrgertuaa t~e in der zweiten Ha1tte clea 16. Jab:r
bunderta sur Pormieruo.g einea einbeitlichen geeellachattlieb
kulturellen Oi"ganiemua des Rudoltinisohen Prage, welcbea eber 
die Veraogena- uncl Sodaleperren 1m ScboB der einselnu Stad..: 
ta ale dia noch atehenden Stadtbeteatiguo.gen zwiachen den 
Stadten innerlicb ditterensierten. Dieaea Prag •ahen acbon 
alle fnmden Beeucher, Reiaenden, Soldaten und llahler 4er 
Veduten ale eine einsige und einheitliche GroBatadt. Die 
Prager ••lbat lebten jedech biaber in den 7eeaeln cler !ra41-
tion, und durob clie Rechteatellung und auch aubjekUYe tfbe:r
seugung blieben aie Angeborige der einzelnen Stadtgemeinden. 
Aber auob ihr BewuOtaein glich eicb allmihllob und bia 4abiA 
begrenst an dia neun "Geaamtprager" llaOatibe an. 

Ba loha.t dia :Bemerkung, 4aO aa · in der Zeit dea stánde
autatandee und in der clarautfol8endea Perioda nacb der Schlaol* 
am We1Bu Bers aucb sur Belabung der paNonlicbu 7om der 
IAhgrationatudensen a., die biabar nicbt arwáhnt wurcle, 
eblrolll aie aohon in der Bussitenceit und 1m ZeitNUII danach 
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ihre Wursel.J1 hatte. Es warG wiederhoUe Versuche des tin
verleibe~ oder der Angliederung kleinerer Stadte der Pra
ser Agglaaeration aa die zentra1e Dreierstadt. In der Zeit 
des Standeautstandes verwirk11ohte so rUr kurze Zeit dia Beu
stadt ihr a1tea Vorhaben und bemaohtists sich der Stadt am 
Bers Vyhhrad, des kontiezierten Vyšehrader tJolllkapitelB . Die 
Kleinseite ontwioke1te sogar dann bis in die tUntziser Jabre 
des 18. Jahrhunderte ausdaumd BemUh\UlCG, nicht nur a dia 
lrringung einee Te11s der Strabovaeriohtebarteit aut den Hin
sen von Petřín (Laurensiberg), aber auch seit dem Jahre 1687 
um die ÁQ811ederung der sesamten kon1gl1ohen Stadt Hraděany. 

Bekannte l'akten e:rz&hlen davon, daO Pras sohon vor der 
Schlacht am Wei~en Berg ein e1nhe1tl1ches Ganzee, vor all .. 
w17.'tschattlich bUdete. Seine Gliederung in einise h1etor1-
eohe Stadte wurde allmihlich zum tfberbleibeel und mU Bin• 
schr&nkuns der Kompetenz der etadt1schen Selbatverwaltuns 
sur bloOen unniitzen Ponaalitat. Trotzd .. zeisen seitllohe 
Zeugniese, da~ noch in der zweiton Ha1tte des 18. Jahrbun
derts ein bedeutender Teil del Prager Biirgertums an dan tra
ditionel1en mittelalterlichen l'ormen der Stadtverwaltuns 
hiDg und nur mit Abneisuns die Binsrit!e des Autklarunp
abeoluUnus in diese Sphare &D.I1abm. Die neuen Vorsohlige 
zur Verbinduns der Praser Stadte nach dem Beispie1 Wians, 
die zu Beginn der 81ebz1ger Jahre des 18 . Jahrhunderts aut
kamen, entstammten deshalb o!!ens1cht11ch nicht aue d .. bůr
gerl1chen Milieu. Die l'rage naoh ihrem Urheber und nach 4• 
gesebGanfa1ls personlichen Antei1 des Kaisere Josef II. 
an diesem Vereuch zur Berauabilduns eines einheitlichan Prase 
ist bisher nicht geklart. Bbenta11a unklar bleibt bisher die 
gesamte :Polse der lreisnisse und Anlasse, dio zur endgÍilti
gen Durchsetzuns und Verw1rk11chuns der Einheit der Praser 
Stadte 1m Jahre 1784 !UhrtG. Bin unbestreitbarer l~ 1st •• 
daO die Herauabilduns des einheitliche.Q Prags nicht aut 
Schw1er1ske1t8ll trat .und sehr schnell an Leben sewann. Die 
Zeit war also !Ur sie w1rk11ch reit geworden. 
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Wie echon geaagt wurde, llollllen wir die Vereilligung der 
Prager Stadte im Jahre 1784 ale eillen Meilenetein betrachten 
und ala Auegangspunkt einer neuen Etappe in der Geschichte 
der Bauptstadt. Welche war ihre wirkliche Bedeutung in Beaie
hung n den anderen Joeephiniachen Reforaen, und welch~ un
mittelbaren Polgen sie fUr die weitere Entwicklung 'ras• 
brachte, das aind SchlU.aelfragen !Ur die weitsre Geschichta
forechung, die jedoch, aoweit es WD diesen Zeitra\lll der Pra
gar Geachichte geht, erst am bloSen Allfang ist. Gerade dea
halb iat iha der wichtige Abschlu8teil dieser Tagung zuge
meeaen. 
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Boa~ialav B o v i 

X POČbxfiM STŘEDOviO PIWIY 

Prahk' sídelní aglomerace je svým vionla obllah• i 
rozsahem velmi dynamickým orgaoiBIIIem, a to v oel4a w4a di
jinA4m l'Ozmiru. Protoh Praha byla prakUck:r od po~'tll::u oan
trtU..Iúm místem zemi, mila v poměru k ostatnúa d411itúa aiat
ak~o typu V ae~áoh zvláitní postaveni. A pr,Vi tato T/31• 
ae~noat deteráinovala po&ol'Ovaoí Úhel a vcelku sn .. AadĎOTala 
a dosud snesnadĎuje T jist' míře 3akoukol1T i1rií koapÁrao1 
Uch hospodářekjch, sociálních, pol1Uckjoh 1 kult\U"'Úoh ~-
rl, kter4 ae T jejím pl'Oatoru T minulosti odehrC.7. ~ v ae
tod1ck6a slova smyslu komplikuje celé zkoumání. Bud .. e-11 
vlak - speciálně vzhledem k čaeoT'-u táaat1zoT~ rozpraTJ' -
vycházet ze stanoviska, le praiakt Tjvoj ú Tzhled• k obec
nosti celozemakjch hiatorickjch pl'Oceed utTifaní aiat Tie~ 
snaky svláitnoeti, svfrazněné o zřejai r.J8 koaplexnoat1 a 
~itého předstihu, je potoa možné přiatupoTat k dijin.úa Pra
h7 jako ke avého druhu modelové aituac1, khŇ Te n4a 
n-láitnía zabmuje i podíl obecdho. 

Tuto dimensi obeQD.~O obllahuje hned ÚYodní poladaTek 
kvalifikace města jakolto proatol'Ovi vyaezen~o hiatorlok'
ho (tj. vyvíjejícího ae) aociálního a ekonomiok~o 8J8t'-u, 
odl1in~Sho od venkonkioh agránúoh aídliiÍ fadou Tniji!oh 
(geograticktch, demograticktoh, urba.D.iatiókjoh) 1 Tniti'D!ola 
ánakd hoapodU.k~o, epole~enaUho, pol1Uck4ho a kult\U"'Ú
ho rúu ll. ZddrasĎuje .. ll ae T uveden4m Tjairu aiata jako 
podatatú hiatorioha eJ8Uau, lclade ae túa zúovŮ aúadní 
oUaka po Tzniku takového &J8t6au, předeviúa T kontextu 
vleoh diteranoujicioh vnitfrúch znala\, a to Tahled• k Tea
niok.fm a&loaeraoía, kte%'4 je nutné l'OTAil uvaloTat hiatorlo
k:r koaple:mi. Se afetel• k TjaJlallU kTalltatiTJÚoh •lA ao
oUlní atruktU%7, hiatoriok7 a1pitikantrúoh T roTini apol..,. 
~anak/oh jeT\\ a proo~ad jakolto dJD&miok/oh ddeledkd a~ad-
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oího a v podstatě nesynchronního vývoje výrobnÍch sil 21, 
~e třeba změnu ne-systém~ v systám spatřovat v koneěqáa pro
sazení a uplatnění fuokčního Účelu cel ého h1era~h1ok7 uapQ
řádaného společeiUik6ho souboJ.oŮ pnk'd města, obecně o~e
rizovanýoh relační jednotou eociáláě ekonomických a •~oiilni 
,POlitických zna.k'd a zájm\1. Obecným kriUriam je pak pov.,_ 
ha s~~osti celé formační struktury, stupeň její uspořá
danosti a objektivní p~e!ecence jejích ekoacmlckých a eooiál
n!ch snak\\. Znamená to tudíž, že traaegresivní spoleěeneké 
procesy, p~sazované převá2aě konfliktní cestou, měly 1 ve 
městech ve své konečné, historicky konkrétní jevové podobi 
sociálně politickou po7ahu, jejíž výsledkem byla nová eo
ciáln! kvallta vztah\\ , ioetituc:í a syatám\1. Jejich hegemon
ni složkou byla pak zpravidla době odpovídajíc! formou nej
lépe př1zp\1eobená, uspořádaná a svého cíle si vědomá spole
čenská vrstva. Pokud jde o středověká města, splňoval tJJo 
požadavky v optimální míře předevěím městský patriciát 1. 

Na základě podané definice masta jako sociálního a eko~ 
nomicksho syet~u je také možno vytknout určité vývojové z,
ay spíše kvantitativní povah.f, kter6 vyznačo-valy svým nard
etáním cestu k systému města, aniž tiy ovšem 881113 o aobi moh
ly město charakterizovat. Je však současně nutné zd\\raznlt, 
že z celospolečenského hlediska měly tyto procesy zřejmě kYa
litativn! charakter. V této distanci je svtm zp\\aobcm teore
ticky vyznačena jistá odlišnost kvality celospolečenského 
(formačního) systému a syet6mu města v n~ existuj:íoího., 

Lze tedy povědět, že v d\\sledku dlouhodobého proceau vý
vo~e Týrobn!ch sil a společenské dělby práce docházelo k V7-
hraňování prostorové koncentrace specializovan' výroby a emě
t17 v postupně zu!ovaném okruhu "exteritoriálníoh" triUi, 
vznikajících zpravidla v trediěních místech přím& 1 nep~ím' 
veřejn' správy 41. Souběžně s upevňováním sídelni geografic
kých a obeoni demografiokých znakd.produkěních a směunich 
středisek určitých region\\ i a rostoucí mez1Úz8111DÍ aaěaou •• 
pod unifikujícím vlivem tržišti měnila zvláště od polo\"iuT 
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12. století velm.i d~tcky i ~e~ich spoleceulcá iAfraatruk
t\IZ'S. Souěaeně dochúelo k vymezování i seaěpaukáho vefe~

.rtosprávního vlivu pfedeviiílll na pl'Oat or bbu 5/. Od přeloaau 
12. a 1). století vznikaly v ~eskýcb zemioh postupně obJek
tivní pfedpoklady k sociálA! tranato1111aci qlomeraoí, kteri 
pombně dby přerWitaly v samoorganizující ae aoci'-1:.6 hie
rarchizovan' a;reUmy. To byla jedna z cest koneěn4ho dotvá
ření nová produkění, d1atr1buění i sociálně politick' kvali
t,. atředověk,ho města jakožto "UDivereitatia - commUDitatia 
civi\a• 6/. Druhou cestu představovalo eat)'teutick' vysasen! 
- lokace, která měnila zejména v prdbihu 1). století vcelku 
jednorázově veškerou sociálně politickou a~rukturu nově lo
kovaného aěata na principu penilního vztahu. 

Oba UYedené zp~oby promě~ sídeln!ch aglomerací lse 
doložit jak známo v prdběhu první polovice 1). století i 
v Pražské kotlině. Je to vysazení Mal' Strany (1257) na le
v'- břehu Vltavy a integrace pravobřežního osídlení do podo
b7 pozdějšího Starého Města. V liter.tuře posledních deseti
letí byly znovu a znovu analyzovány všechny dostupné pís.an' 
prame~ a zveřejněny i nově interpretovány hriDD:ím v.fzkla• 
zachycené prame~ hmotn,. I když lze předpokládat, ie poěet 
hmotoich pramenil bude perspektivně rWit, bude patmě základní 
ach~ tendencí prostorového roziiiřování aglomerací 1 salD 
typu předměstského a městského osídlení na delší dobu tizo
váno 7/. Vzhledem k vymezené v,ýpovědnosti hmot.D,ých pramend, 
zejm~ pokud ~de o hlavní směr zkoumání starěích pražskioh 
dějin, spočívající v postižan! sociálně organizujících proce
sll, bude i na4ál.e základním zdrojem 1Dtormací vcelku pevně 
vyraezani okruh písemn,fcb pramenil. Jist:/ pozn.ávací zisk lse 
tedy oěekávat jen od nové interpretace. 

Pokud jde o prahkou tématiku - a v její obecné eztans1 
pochopitelně i o problematiku celoěeakou - se bude pozornost 
aou.tř.!ovat sejm~ na poslední tási předměstského v;lvoje 
praiak4ho pravobřein!ho osídlení a jeho přerd.eUní do podob)' 
integrovaného aamosprávn,ho atředověk,ho mbta. Tento emir 
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8le4uje i tato rozprava, soustře!u;J!e! se na poměrni krttk.f 
ěaeovt úaek necel~o století kolem roku 1200. 

Svým cpd8obem jde o staronový probl~. Za ono nov' lse 
povalovat sd'llrasnin! rinálllího významu eociállli politiok' po
vab7 .-i117 spoleěenak,ho ne-aJ8táDu pravobřelního oeíd1an! v 
kvalitativně nový sociálA:! &J8Uaa, kteri aila eoc1~i, l"Up. 
třídni konstUutivn! ISIIlJBl• V pl'\1běhu Uto zmi117 se totii T7-
tvái'el7 z u.rěUýoh zcela kontrétníoh spoleěe118kýoh sdrojd 
zárodt7 nové socUlllí Vl'lllt"Q", která se stala organ1su.1íc:!a 
ěiniteleaa nejprve v lokálním mikrokosmu města a posl,se pře
rostla v iiriía celozemsk'- měřítku ve skutečnou tf!du o 
eobi. Tento pokus, který lze v připadl Prah7 - na rosdíl od 
Jintoh míst - do určité mír7 sledovat, b7 pochopitelni zAstal 
je.o. při prvním nábihu, kdJby nebyl provázen v,tv~, ěi 
"zakládáním" dali!oh měst na ěeek'- Územi jako ddeledkd stej• 
ni motivovaných proceed vývoje výrobŮich sil, postupující 
dilbf práce, nal'\1ettní sbolrli panlhíoh vztahtl a v neposled
ní ředi i záměrné 1niciat1vy panovníka 81. Vfeledt• vieoh 
těchto posund, jimi! ěeská města proila ve lJ. století, b,rlo 
posléze prohlouben! celkové sociá.lllí stratifikace a .. i o no
vl vznikDUYií epoleěe118kou třídu - o miit&l18tvo. 

A teprve v těchto okamlicíoh je mo!né přistoupit k on' 
. speciální problematice, která ae dotfk' Pralq. Tj. k .DUA&ěe
ní povah7 historiokf sjistitelnýoh proměn předmistsk~o osíd
len! v;fohodn! ěáati Pražsk' kot~ do podob7 atředovlk~o 
mista - posdijlího (v náSYU od roku 1282) Star4ho Kista prai
sk~o. Podrobil' historick' 1 aroheologioU bádání prokázalo, 
le se od polov1.117 12. století amirem k jeho konci smlnila veJr. 
a1 podatatnl podoba ·osídlen!. Stavba JwUtilla mostu atab1.11-
zovala toaunikaění ad v soustavni se rodiřuJící a shultují
oí sáatavbl iirlího arefiu podhradí ll& pravé břehu VltaY,. 
lt jihu poatoupilo osídlen! kono• 12. století aíat7 aJ sa 
hranice př:!Jtího miata, v severosápadnía Dlru dosáhlo jil
ního a západního okraJ• triiiU a v;frunou tendencí ltu4ovat 
soUYisU uliění tronty. Dotud aporadiokf osasan;f prostor se-



nmi a aeTeX"OTýchodni od trlUU ae T p1'\\bihu pr.-ní tfet1.117 
1). století saplňoval (dvě i1cloTSit' oaacl7, kl'ih•r;r n. :Prall
Uilta, n. Benedikta a · eT. Jalt\llla) a pi'ibllilli T Uie clolti 
cloilo ke Jtr;rtí vtohodního Úpatí Jtaaeno.Qlo aoatu pf .. 1111utía 
cloaiDiltineJtQlo ltl,itera 9/~ Poslední Telltou siatavbou b,rlo 
ui Te tfio,týcb letech 1). století velltor,w' TJ8••.a1 BaYel~ 
alt&ho Kbh východni ocl 11~ezdu n. llartina 101. 

Vcellt\l J• tecl7 moilu§ ltoutatovat, le aa přeloau clvac'
tfch a tf1o,ttcb let 13. a tolet! mila siatulla pftialt4bo pra
vobřelního podhradí T aíclelni geograt1olt4m, clemograf1olt6a a 
••im zpdeobem 1 urbaD1at1cJtja slova 8Jil78lu .sře~i aiatakt 
rú. •• aaladi neapomjoh intomaoí hlllotnfoh 1 píseu.,foll 
pramend lse atředovikj měataJtt oharaltter tohoto oaícllení 
lt'Yalifiltovat i T eltonolllioltál sloTa 11J1118lu (T~lla, p:raviclel
ná lllllina) • 

11atfedním pX"Oblá• ~· T Uchto aoUY18loshoh postiiení 
meohanilllllu aoc1ilni polit1clt' :rastrultturace tohoto oaícllení 
poěíaaJícího 13. etolet! do relaUTni Úpld poclob,r athcloTi
JtQlo aaaoapráTn~o organiBIIlu. Juovi ěi fomilnl b7 aohlo J!t 
8Tfm spdeobem o aprá'Yně h1etoricltou Umatiltu. ObaahoTI aáe 
Tialt co dilat s velllli posoruhodnýa proces .. apole!eult'• 
práTní, sídelní a ltonecltoncd i pollticlt' traufomace, a to 
na svou dobu TelJIIIi poěetnliho a aíclelni ltoapalttiÚho celku. 
Zltouúní navíc ltompli~e nutnl přeclpoltl.ádan,, ale talt' d!)lo
!1te~ feudální apoleč8.118ltá stratigrafie JazJkoTI ne~ednot
n~o ob7YateletTa, li~ícího D.aiiUlose T odlli.a,foh ob7!eJovtoh 
a práTD.Ích poměrech. Poddanaltá sá'Yialoat ob7Yatel iauA1tou 
T7kven~o eTato.arlinaltcSb.o ~ezclu T7ieh:radalt' ltapitul7 
(1187) J1stl ltontraotovala a · purtrecbt .. lidí aouae4ního 
na-tohavelJJlt!Sho aiata, lthr' b7lo opit ocll1inou aoci,lni 
právní sáltladnou vzhled .. lt ezistenc1 ob,rYatel poloa.-nio, 
obltlop~íoíoh např. feudální dTorec a .. poroTia kostel .. n. 
Li.aharta !1 I in' 4allí aed oaa4ou u P. Karie •• loui1 a n. 
Valentin .. 1 I • .t.b7 apole!8.1181tJ' altalámí povaha oeU aituaoe 
b7la pluti!U~lí, ~· tfeba př1poaenout 1 nlmecJq IDlUY:!oí 
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svobodné držitele vtstavných románských domd kolaa tr!iitl i 
v Jilaké ulici a na králi závislé ~inověrce práTI lNdova.dbo 
dvo~!ho ghetta u Staré ětol7 a pozdě~!! Staronové 81Da&OS7• 
Stranou eáměr.ně ponecháváme kláitern! a evlteké duchove~vo 
podbra4! nepochybllě v rdsJlé m!foe intensivnl vzraiovanf privl 
tehd7 probiha~íc:ťm, celospo1ečenaq 4oealn.fm konflikt• aea1 
král• a pražst.fm biskupem Ondfoe~•· 

V méně komplikované dobl nedávno ainuvi!bo eto1etí dva
náctého , kd7 i e!deW pomě~ b7l7 aéně t!enid, •• odbfya.la 
ka!dodennoat životních funkci Ob7Vatel jednot1ivýcb oead pra
videlně~ěia ~mem a ~iatě aéně složiti. Blavn!a regulátorea 
spole~enekýob vztahd uvnitfo oddělenýcb oead b7l o~e~, po
evioftll/ tradici& bu! patriarchálně a ovl• bierarcbioq vA.:!
JU.'!lÝ "lex et coneuetudo terre" l2/ nebo rovně! ZV7kové privo 
cisincd, pojUÍovanc§ jako personální právo 1nst1tuoio.D.álni 
(vlastni r.ychtiř, duchovní, osada) i ve eváa vněji::úl pro~evu 
formou koliwcb norem zpravidla privilegiem 1~/. Svrohll..ť ve
foe~noaprávní ~tituc!, ~innou zvláětl při výkonu treatni
právA.:!ch funkci ve veřejnia zájmu, b7l panov.IÚk, s utupovani 
zpravidla nětterim dvorek:fa Úfoedníkem. V podetati stejnou po- . 
v &hu měla i pravomoc tr!Júho · sud:ího ( judex forensia, 1211), 
v,.aesená prostorově okrubem trhu a vistahu~:!c! se 1 u vfbir 
UDgeltu. ideA.:! sporných aoukromoprávA.:!oh zálelitcsU b7lo 
pak nepoch7bni V7hrazeno vrchnost • ~i eamosprávn:! arb1 tráli 
jednotlivých osad 14/. 

!rak jednoduchf tn podbradeké organizace a jej:ího foúen! 
pfest~al na počátku 13. stolet:! v7hovovat, neboi •• •inila 
celá prostorová 1 funkční struktura os:!dlení. Bxietuj!oí pra
vidla se dostávala do protikladu s kaidodenn:! hoepodáfoekou 1 
apole~enskou skutečností, která je kvantitativně 1 kvalitaUv
ni přeeahovala. Jestl1!e integrace mleta jako vfroba.:! a triní 
eoust8T7 b7la v dosažitelných hranicích dobovfoh aolnoet! 
p1"f'ní tfoeti.J:q 13. etoletí v poutati ukončena, zbývalo hdJ 
dokončit 1 eooiálnl politickou integraci aietekc§ agloaerace, 
a to Ua ep:!ie, le faktické pfoedpokla~ sociální integrace 
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byly dán7 splýdním a uzadrán:ím neagrárního oddlení, :rdat• 
vnitros!dliětní dělby práce, sjednocujíc! aktivitou trhu a v 
neposledn! řadě i zvěcňující funkcí peněz UTnitř i vni cel' 
aglomerace. Tak~ se nepochybně měnila jinde bilná kr1Ur1a 
hodnot a hodnocen! sociální pozice. Pojem bohatství se 'ltával 
obecně velmi konkritn! kategorií, vyčíslitelnou po~t- hHven 
stříbra, která byly aměniteln!S za všechny jin' u1Un4 hodnoty. 
Lze předpokládat, že mentalita lidí, kteří se od třicátfoh let 
13• století označují v pramenech jako "civ••"• relativizovala 
feudální stereotypy vztahd, ale spíěe tím, !e si je přispdao
bovala a doplňovala o nové, ne!li že by je měnila zcela. 

Shrneme-li UTedenou sociální charalcteriatilcu pražattOlo 
pravobřežního podhradí na počátku 13. století, je mo!n4 vy
vodit zatím jen teoretickou premisu, že tu existovala objek
~ivně jen jediná společenská vrstva, která měla předpoklady 
aUt se organizátorem komunálního hnut!, a tou byli bohatí 
vlastn!ci domd převážně kolem tržiště. Přezkoušení t!Sto hypo
t~zy jsou věnovány následující řádky. 

Pokus o bli!ší sociální a národnostní identifikaci vlaet
níkd domd kolem tržiště učinil v roce 1932 Be4řich Ken4l l5/ 
a jeho závěry potvrdil později na základě mladších Údajd Ja
roslav Mezník 161. Bylo-li tudí! prokázáno nade vš! pochyb
nost, že valná většina nemovitost! patřila ve 14. století 
pražským n&neckjm měštandm, je přípustn~ retrogresivně p~
tat tuto situaci i do . lJ. století, ze kdy jsou mnohem apora
d.ičtější infomace. Vzhledem k dlouhodob~ tendenci národnost
ního vývoje jádra StartOlo Města pražsk!Sho je tedy možn4 u.u
zovat na zřejmou převahu německých vlastníkd domd v okruhu 
tržiště od počátkd vzniku aouvisl!S fronty domd. Víme-ll pak 
na základě nesporn!Sho aroheologick~ho datování l7/, že ke 
kompaktní zá.etavbě docházelo od přelomu 12. a 1). století, 
je tím stanoven současně tenúnus a quo speoifiék~o nÚ'Od
nostního zaaídlen! tohoto prostoru. Určitou aociáln! kvalitu 
vlaetníkd domd určuje pak te1'1lín "civia', •oi·na', který ae 
ve vyhraněn~ podobě objevuje v pramenech aoustavAěji od tfi-
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cátých let lJ. stoleti lS/ jako opositum převáiDI proteeio
nálnl, méně jH sociálně urěujic:!ho terminu artitex, opera
rius, ee1't'WI, tamulus aj. 

Obě charakteristiky, národnostní 1 sociá1ni, ee etlkají 
T nar.raci Václavovy (I.) kontin1ace proslul~o SoběalaTf>Ta 
privilegia z poěátku. třicátých let 1). stoleti l9/, ~OTer.lnt 
un1Tera1 tam preaentes quam tuturi, quod ~hotunioi (1'heutu
nici - text C) P.ragenses, civee nostri •• •", kteri Ýedle in
sertu Soběslavova privilegia přináií i jisté rosiifeni práT 
tormou imunity, poaunuj:íc tak význam pdvodn:!ho kontirmovanf
ho pri'Yilegia do odlilnějěí rovi~. Imunita •• tu Tztahovala 
i na "posaeaaiones amptaa vel expositaa seu eciaa a pr.lnci
pibua eis collatae", tj. tedy na "do&os eorua et atratam 
( aubetanciam - text O) 1.n suburbio alTe in Tillie ••• ". Z ci
tovaných pasáií textu konfirmace plyne, !e nic nebrán! tomu, 
abychom platnost písemnosti nevztahovali jak na dr!itele domll 
kola tr!ilíti, tak ovšam i jinde T podhrad:í ěi v osadách. 

Imunito:! paeus Těak připouití v korektní aouT1slosti • 
pdvodni konfirmovanou listinou Soběslava II. hlubě:í inttr
pretaci. Jeatli!e ae totiž Václavovou konfirmaci potvrzoTala 
"měitanllm" nedotknutelnost jejich majetku v podhradí a T osa
dách~ vystupovalo tak do popřed:í předevěím majetkové krit~ri
um přisluinosti ke skupině osobnl sTobodných lid! (liberi 
homines), kteří mUi práTo mít Tlastního rychtU.. PosuzU3e
me-li text bez jakékoliT národn:í zaujatosti, která je n.mno
se trvale přelíTajioía pozdatatkem politick~ho dějepisectví 
19. ;toletí, a přijmeme-li kritéria středověké povahy a úroT
ně národního Tidomi ~O/, mdleme konstatovat, le moment n&kde~ 
lího utTrzení ryze personálni zvykově právni odlilnosti se 
Te VáclavoTě konfirmaci měnil v potvrzeni výlučnosti majetko
vé, Tymezované př:!sluinosU ke skupině "miltand" a ke zcela 
urě1t6au prostoru. J. aěkoliT ilo Te skuhěnosti o p.řeválně 

německy hovoříci osoby, ze znini samotn~o imunitniho doplň
ku konfirmace striktně nároclnostn:! omezen:! jejÍ platnosti pro 
budoucnost zřejmě neplJDulO 211. Věonj výklad VáclaTO'YJ kon-



35 

tirmace Soběslavova privilegia přinesl tedy jisti poznatek 
v tom, le .nÚI umolail, abychom v ní spatřovali zcela nespor
ně taktická aeměpallSká uz.nárlí korporativ.D.:í povahy pražskfch 
něMeckých měětaad - vz.D.ikajícího patriciátu - nejan jako pří
jemcd a uchovavatel'll ko.ntirmovaaáho privilegia, ale i ~ako 

politicky ko.natitutivní sloiky následná a pokrač~íc! aociil
ně politická tra.natormace pražskáho podhradí do komunální po
doby atředověkáho města. 

S ohledem na konstatovaný význam Václavovy ko.nti~ace 
(CDB III, č. ~8) je třeba dopl.D.it jeětě několik drobných po
známek k její diplomatická charakteristice. Jmanovitě proto, 
že ae v diplomatické literatuře projevilo upozornění o nez~ 
nosti "opatrného zacházení" s touto písemností, protole ta 
nejev:í ·"ohlae stylu některého z notářd kanceláře" Václava I~~ 
O kvalifikovanosti takového konatatová.n:í, pokud lde o sty
listické uzance královská kanceláře Václava I. , není třeba 
pochybovat. Je věak známo, že se v prvních letech po Václa
vově nástupu na tl'lln vystřídalo v jeho kanceláři několik o
sob vcelku neznáaých a že o primát v kanceláři soutěiily 
rdzné inatitucea pražská kapitula a kapitula vyěehradaká 23~ 
Patrně v těchto dosud ne zcela konstituovaných poměrech je 
možné hledat vz.D.ik CDB III, č. 58, a to jako zřejmě kance
lářské listiny. Určité stylistická shody a vyěabradakfmi kon
firmacemi CDB II, ě. 229 a 230 z roku 1222 a zejaéna pak typ 
kominace, která byla ve stejné podobě užívána v královských 
listinách pouze do roku 1222 247, dovolují vyslovit bypotázu 
o vyhotovení Václavovy konfirmace a použitím stylistických 
torem předchozí, tj. Přemyslovy (I.) konfirmační listiny So
běslavova privilegia, která je sice v CDB III, ě. 58 zřetel
ně avizovárla, ale neuvedena. Se zřetelem k jisU neobratnosti 
technickáho provedení Václavovy konfirmace, kterou by bylo 
molné přičíst na vrub ne zcela zkuěeného písaře, a vzhledem 
k tomu, že podíl tteráhokoliv snám~o notáře Václavovy kan
celáře je vyloučan 25/, je tud:íl moln' klást jejÍ vz.D.ik do 
prv.D.:í fáze provozu Václavovy kanceláře, tj. mezi 15. prosinec 
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1230 a~ 18. leden 1232 , kdy zahájil své působení v k rálovská 
kanceláři notáJ Jan 261. Mohlo by tedy CDB III, ě. 58 a Jis
tou rezervou náleiet k roku 1231. Vz.nik předcházejíéí, deper
ditD.Í konti:rmace Přemysla Otakara I., která tak verifikuJe 
konfirmaci Václavovu, lze pak klást nejspíše do doby kol.m 
roku 1222, případně krátce před tímto datem. Rozhodn~ ne 
však později. 

Objasnění doby vzniku i obsahového významu Václavovy 
konfirmace Soběslavova privilegia vrhá tak poněkud jasněji! 
světlo na sled důležitých pražských událostí třicátých let 
13. století . Pomábá nám vysvětlit sociálně politické so~i
slosti vzniku městského rychtářského Úřadu (1234 ) , patrně i 
dvoustrannou iniciativu krále a městská komUnlt7 pražského 
patriciátu vedoucí k obezdění města a také lokaci Havelského 
Mosta. Tedy všechny ty události, které jsou jevovou, histo
rickJ uchopitelnou formou existenc e středověkého města Prahy. 
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fické a demografické aspekty vzniku měst měly objektivní 
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6/ Lze snad připomenout, že celou otisku ge.neze aiat (Tur
ěiUm prostoru) nelze redull:oYat ach4111aUclq ani na· pro
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19/ ODB III, ě. 58; CIK I, č. 2; J. Kejfo, K privilegiu kní

lete Soběslava II. pro pra!ské Bimce. PRS 14, 1969, 
•• 249-257. 

20/ Srr. P. Graua, Die Bildung ei.Jles Batio48lbn"U8eieei48 
1m mittelaUerlichen BOhmen • .His torica 13, 1966 , •·5-49. 

21/ Starěí etanovlaka shrnuje J. Kejf, c.d., ·Biator.1ca 16~ 
1969, s. 116-142; jeho vlastn.! hod.o.oce4í ko4t11'111&cí ob
dobné jako u J. Čarka, lna Děj1J:1.7 Prah7, •· 10. 

22/ J. Šebéek - s. Duliková, Puovnick' a blekupak., 11st14a 
v ~eek6D et,tě dob7 Václava I. BospraV)' ČSAV - SV 71/4 , 



39 

1961, a. 19; tíi, Listina Y ěeakáa státi dob7 VáclaYa I. 
BoapZ.Y7 ČSAV - SV 73/10, 196), •• 1)2. 

23/ SrY. s. DuěkoYá, Poěátk7 kanceláře VáclaYa I., 1Da Bos
prayY ČSAV - SV 69/9, 1959, •• 57-81. 

24/ CDB II~ ě. 244. Liturgický t,-p kollliDace uiídn Y kuce
láM. Př•yela I. aporadicq do r. 1225. V kanoeliM. V'o
laYoYi, reap. Y ,1ÍIIl Y7daD.ÝCh listinách pfoiohúí (IŮJRO 
CDB III, ě. 58) pouze Y ,1ed1dar., aYěak YyaYětl1hlJ1411 
připadla CDB IV, č. 159. 

25/ Shodn.á torar.a iDYokaoe Y CDB III, ě. 2 ,1ako taar.UI, ě.58. 
26/ SrY. S. Duěková, PanoYDická a biakupalt' 11at1Da ••., 

•• 24. 



40 

Roet1alaT B o T ý 

Zu den Ant&nsen dea mittelalter1icben Praga 

Die An81ed1ung unterhalb der Burg 1m Prager &eeael iet 
1m 10. Jahrhundert daiiert. Die Siedlung enhtud suerat • 
1inken Ko14auuter unterha1b der Burgatatte der P~~1idan, 
und 1m ll. Jahrhundert erweihrte 8ie aich a1bláhllch auch 
aut daa rechte P1UOuter. Die Beu1chnung "subarb.i\1111 "-•og 
a1ola .. u d• 12. Jahrhundert aut a1le Siědlungageb114e su 
"-iden Otem der Ko1dau. Die Bedeutung der aozial und Ton 
der lationaliiat her verachiedanartigen Beaiedlung • nch
t~Ut Uter, deran Kem der Karkiplats war, eUeg beaondera aeit 
der sweiten Ha1tte dea 12. Jahrhunderte. Im eratan Drittel 
des 1.). Jahrhunderta entatand aut aeiner P1ache eint ld.tie1-
alhrl1che Stadt, nach d• Jahr 1282 alB Prager .Uhtadt be
aeichnet • .lut ihnlicbe Weiee Ter11ef auch die Bntwicklung 
der Siedlung am 11nken Uter, aber mit dem Untel'llchied, daG 
aie 1257 aut Veran1aaaung des Berracbera erbpaobt11oh in 41e 
Po~ einer mittela1ter11cben Stadt geaetct wurde. Die BAt
wicklung beider S1edlungan 1st a1ao eine ~ Protot7P tUr 
die Herauabildung entwiokelter a1tielalterl1cher Stadh in 
BOhmen. 

W&hrend die Lokation a11 linken Uter durch ihre B1.11deu
t1gkeit keine Aualegungsschw1erigke1ten ecbattt, ao 1st 41e 
Bntwioklung der Prager .lltatadt Geg8.1l8tand Ton Diaku8aionen. 
Daa Hauptprobl .. 1st die Erklarung des Kechanie•ua der u.
wudlung der Vorburg in eine adlll.1n1etrat1T eelbetan41ge ait
telalterliche Stadt, dun ea axietiert weder eine orU4duna-
urkun4e noch irgendein echritt11chea Zeugnia Ten jur18tiaoh .. 
Charakter, welches des Berrachera B.atacheidung, eine Stadt su. 
criillden, intimieren wiirde. Die Loeung wird au!}erd• nicht nuzo 
durch 41e beatehenden Tbeorien Úber 41• Entetebung Ton Stad-
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~an, eondern auch durch die unter~~ch1edllohan uncl .D.ioh~ eta
bilen Deti.D.i ~ionen zur Stadt kompllsiert. Der Au~or geh~ Yoa 
Begritt der Stadt ale okonomiechea und eoz1alee Syet .. aua, 
daa sich clurcn eine Reihe TO.D. epeziellen 2eiohan YO.D. 4aa 
landlichan Agglomerationan ( Ortechatt ) unhrecheidet, In die
•• Sirule IŮDIIDt er ei.ne kritieche Stelluna zu dett ezietie
renden Theorien, ale eolohe uberwiegend ei.naeiUCt ei.D. • .&a 

besten pa6t die genetieche Theorie, namentlioh 1.D. der aodi
tisierten Geetalt, die m.it der allmŠh.Uohen !.D.twiokluna der 
~U.D.ktionan der Stadt ale wirtechattlichee, eozialea, politi
echee und kulturellee S7s tem rechnet. Dieae Theorie ko.D..D.te 
man ale etrukturell-genetische bezeichnen. Bret die Yollige, 
durch die zeitlichen Koglichkeiten bedingte Gelten4aaohuna 
aller ~unktionen bildet aue der Stadt einen lebenat&bigan, 
relativ autonomen, m.it seinem Hinterland kooperierenden Orga
nismus. In dieser PUlle der Punktionen der Stadt ale Syatem 
und 1m Vergleich mit dem Riveau der E.D.twicklung der geeaaten 
Region erblickt der Autor dae Kriterium t\ir den Begritt der 
mittelalterlichen Stadt. 

Angesichta dessen, da6 die wirtschattlichen, siedlunaa
geographiacheo, demograpbischen und rechtlicben Pragen der 
Entwiekluog Prags in auereiehender FUlle ertorecht wurden, 
konzentriert sieh der Autor aut die Beobachtung der E.D.twick
lung der eozialpolitisehen Struktur der Vorburg aa recbtan 
Uter unget&hr ia Jahrhundert um 1200. Durch die Analyae der 
i.Dmunen Ergansungen i.D. der Kon.firmation ( ODB III , nr. 58 I 
aue dem Jabre 1231), des berUhmten Privilegium& dea Pliretan 
Soběslav II. (CDB I, nr. 290 I aue den Jabren 1174-78), wel
ebes eigentlieb t\ir die Kautm&.D..D.seiedlung der Deutseheo be
stimmt war, gel&nlt der Autor zu beatimmten Sehlu~tolgeruo
gen. Die immune Ergaozung in der Kootirmation Yon Wenzel I. 
bildet mit dem uraprUoglicben PriTilegium Ton Soběslav ei.D. 
Ganzes, und ale eolcbea a\1.!3 es aueh i.nterpretiert werden. So 
kommt man zu der Erk~tnie, d&e diesea Ganze• eei.ne Bedeu
tung verandert bet. Grundlage iat .D.icht mebr die urepr\iac.U-
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che Beetatiguag der peraonellen Preiheiten einer Ton der 
liaUoAalitat her auagepri&ten Gruppe , die ait eigen• Ge
wohnheiterecht lebt, eondern die linerung eiAer eosial aua
gepricten, territorialen Korperacha.tt , die , wu die liatio
nalitat betrifft, Aicht abgeeohloeeen 1et . Ba geht hie,r alJio 
um die PriTilegierung einer beetimatan Korperechatt TOD 

Bigantwuhaltern, d.h. dee eogenanntan altan Patrisiate. 
Und 41•••• Torwiegend deutech epreohande etadtieohe Patri
aiat wurde su jan .. koABt1tut1onellem Bleaent dee ko.auaa
len s,-tema der Prager Altetadt. 
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Jindřich T o m a s 

VZTj}IY PftvODHÍCH OS.lD liA PRAŽSKlfll 11ZA'Ilf U JUBÉO 
PEUDALISIW X P:SUDÁLNfll ĎST8M KČ>liSTITUOV.ABÚ Vi 
1). STOLF:rf A POS'Í'Avimf TZV. POSTJURliÍCB PUV 

SledoYán! YýYoJe našich měst od atředoYiku aá .vd3 
:nláštni Yýznam Y tom, h naše mieta maji Yeamie Y.#Yo3cwou 
kontinuitu do souěasnosti, že Jejich pf!toanoet i budoucnost 
je do znaěná m!r,r OYliYněna jejich minulostí. fo platí oYi .. 
ve SYlášti velká miře o Praze nebo spíše o pražskich aietech, 
protože na tomto zasedání YěnoYanáa YtyojoYia tendenoía 
sjednocování je sřejm4, že skutečná jednota pražekQlo pro
storu po administrativní stránce b,rla yYtYořena teprYe roku 
1921. Pro dějiny Prahy je ddležit4 , le město aá kontinuitu 
nejen y prostoru, ale i Ye fun:!tci Jako Yýznlll!l• 1 oo do lid• 
natosti prYá městská aglomerace a prYá seskupení městskfob 
sídel Y zami. Proto 1 řadu procead při rdetu města lse tu 
14pe dokumentoYat a lápe sledoyat než u Jinioh maniíob miet
slcých celkd. 

Známe hlavní r,ys7 Yývoje našich měst sa feudalieau; je 
nepoc~bD4, !e tu šlo o dYě kYalitatiYni odlišen4 etap71 jel 
lze ocnačoYat jako města ranáho feudalismu a města Yrobo1n4-
ho fewlaliamu, pro nU je Ul dosti vbodni uiíYán tel'IÚll 
práYni města. Při popisování Yývoje měst •• ěaeto Y7d;rtu3e 
tel'IÚll agl0111erace, který má av4 oprávněni, SYláěU •• feuda
lismu-, pro obě fáze. Termín agl0111erace ú i tu Y,ýhodu, le ne
odpoYíU někhráau soudobáau pojmu, a tím není podroben in
terpretačnía Oll7llD a ěpatnáu chápání pdYodn:ího Yýznam.u poj~ 
ad, jalt4 je časU při u!íYán! temí.od pramend. 

Dnešní konference je věnována Um tendencím, kteri Yedq 
k nejrdzně3ším pokus~ o sloučení cel4 oblasti t4to pražek4 
aglomerace - ted7 procesdm, kteri b,rchOID mohli nanat procee7 
integraění. Samozhjmi to neb7l7 jed1n4 YývojoY4 tendence -
k proces~ integračnfm patfí t4ž jejich opak, tendence desin-



hg:raění. Celek YjvoJe miatak,ho prostoru m41•e Y taato 
ohledu Yidit Y střetá•ání těchto tendencí 1Ategra5A!oh a 
desiAtec:raěn!ch . 

Bepoc~bni to soUTis! s Um, že tak Ye~ qloae:raoe, 
Jako byla pražská, docházela při své rono;11 k 41tnuc1a• 
oi svých ~ástí - at ;1i! řízen' Tdl! pána mleta, n•bo spon
tánně vzAika;1!c!. 

Jak se nám ;1eví prostor pralak4 aglomerace před •SA1lt• 
právního města nik4J ve třicátých letech 1). století - te47 
Ye clruh4 polovině 12. a v pn' třetiAi 1). stoleU 1 

V;ytvoř1la se tů dvě nlká a!delA! céAt:ra - Pralski hrad 
a V;yiehrad. Oba t;yto Útva17 neměl;y rú hradd goUokioh aD1 
rú panoYAick/ch talci, ale b;yly suq a!clliiU podat dni ll:om
pl1kovaně;1Umi, a!dlliti, která zahmoYala .W.O pancwA1oll:4 
sídlo nejY/&namnějlí církevní instituce Y seai, kde nepoeb;yb
ni b.Jlo cnaěn4 mnolst'Yí ob;yvatelstva na těchto Yroholeoh 
atředoYik' moci sá'Yisl~o, a{ jil s Trat'Y;y teud.áld nebo 8lu
h'bo.jch lidí. Jl1mo to mily t;yto hra47 twlko1 toho, co dnes 
úsce pod pojae11 hrad cháp••• tj. To;1ensk/oh peTnosU, ll:teN 
t'Yořily -'.kladní ochranu kotlině mezi nimi. V soudobjch pra
menech jsou osnaěoYán;y "ciY1tu•, "urba", coi ;1e teDÚil, 
kterf kroAikUi bes rozpakl\ poul:!váj:! pro tato centra 1 pro 
města, např. Y oblasti eeverDi Itálie. Zře~i to činili Yiclo
ai a jejich "civitas" neú T/cnam naěeho hradu, ale sp:íie mi
sta, oTšem bez ohledu na jeho vrcholně středověkou práYJÚ 
saaostatnost. Jiná opeYněná centra v Prase jsou nejae~ -
někter4 názor;y mll;y u to, !e tu byl star.fm stře41sk• 'l/n, 
podle archeologických zkoumání Yšak lse jeho poěátll:y kláet 
do 2. poloviAy 12. století. Bejasni je výsnaa Hra411tka u 
"• "Petra na Poř:íě:í, kteri mohlo mít d..Ueiitost pro ooh:ranu 
od •fchodu. 

K1mo hra4J se y;ytvoř1lo - nláěU na prostoru a8S1 Ai
a! - rosdhl' osídlení omaěovan4 ;1ako podhrad! i praaany, 
t;1. suburb1UIIl. Jiho středisko se pře8UD.OYalo s leY4ho na 
praTf břeh. A ;1de hlaYně o tento prostor, kde pak Ysnikala 
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prvá právní města a nová centra cel,ho osídlení. Lae V7Chá
zet z předpokladu, !e p~odni celý prostor podléhal panovní
kovi. V tendencích vývoje feudální spole!noet1 a feudilDí 
drib7 pddy panovník dával jeclnotliTá IIIÍSta, jejich aút1, 
TiZllertmim církevn:ím i.netitucÍJI nebo 1 Tisnamnia osoWa 8T4ho 
dTora a Už Tiznamnim etn1cko-rel181ÓstúJa poepolitos~-. A 
lu předpokládat, že v pr9atoru subazobia ilo spíle o toto 
dělení ne! o rdst samostatných sídelních celkd Teen1ck4ho 
typu, i když ani ty nejsou vyloučeny (podle núri). SetkáTá
me se s typovjmi oznaiSeními těchto sídliit jako "'ricue• ·nebo 
"circuitus• (ÚJezd). lielze vždy přebírd vizn• pojard t ji.Q,ýdl 
žemí. Vik býTá osada ekonomicky městsk,ho typu s ob,J'Yatelat
vem do značné míry nezemědělsk.ÝJil, obchodn:ím, příp. f•eeJ.n.la 
- mnohdy s trhem. Trh u pražských vikd tělko adžeme pi'e4po
Uádat, nejspílie snad u viku vyšehradekQlo, který snad mohl 
mít funkci jádra vyšehradského podhradí. V Praze byly Tilty 
německé, vik německi u sv. Petra (zde patrni nejde o totol
nost) • vicus paupel'l.llll - opatoTický. VyskytuJí se dále ÚJeeq 
- u sv. Martina, Trávník i samotné označení l.fjezd; zde se s• 
ltáváme jednak s vlastn:ími pomíab.ím1 jmÚ7 (~ráTnílt) nebo a 
pojmenováním podle kostela, které patrni bylo podatatni čaa
tějií, než se nám v pramenech jeví, a které se projevovalo i 
v jiných městskjch aglomeracích. V těchto osadách byly ~leJen 
kostely, ale i dvorce, at již církevní nebo světské; mimo ni 
ovšem množství domd, chyěí velmi rozličné a rozdílné v/staT
nosti, kamenné dvorce rázu falcí, vě!ovit' kamenné domy, vit
lina domd patrni dřevěných (nejmáně stop), polosemnice. Jlimo 
msta udělená feudál~ či patřící e~n1cko-relig1Óania pospo
litostem tu nepochybně byla osídlená pdda stále jeiti bes
prosti-edně patřící panovníkovi. Ba tomto Území byla i svláit
ní střediska obchodnÍ - trhy a triiitě, jiohi sfoejmi nebylo 
mnoho a kteN podléhaly přímo panovníltort a dosbZ"Q jeho Úi'ed
níkd; k A1m lze počítat kupecká střediska tnu 'lfu, které 
etuad nemuselo b;ft jediné - je tu jisti molnost, h ničá po
dobnim pro Romány mohla být budova poadějiího Saského dvora, 
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která se r. 1348 jmenovala Wahlenhot - Valon.ekf, BomWk.f d~ 
Vznik DácYu ani dvora neznáme. 

Ve ahrautí lze konstatovat& na Území pra!até rani teu4ál
ni městek' aglomerace v iiriím alova . Bm181U byl7 vlastni a
glOIIlerace dvi - Pražská v užiim 81DJ11lu a V7iehrada~J obi 
mil7 opevněné jádro a podhradí rosdilané na anolahí obvodd 
- vik7, ÚJezdy, aídliitě a násvy mťatoíai nebo podle koatel4 
anebo • oaad&llli etnických a religiÓsnioh akup14. aeuúe sou
dobl n'zev spojující hrad i ROdhradí - ve vlaatn!a jaénu ~· 
jÍII pro uUí pražskou aglomeraci temin Praha - khrt Jtr7je 
kolem roku 1200, jeitě před vznik• priv.IÚho město&, proator 
ui 400 ha. Tato nánová jednota je výuaaná, protole nasna
~uje i určitou vrcholnou aprávn:! jednotu. Zd' ee 1 ie tato a
gloaerace podléhala trálovakělllu komorníkovi, jeho pravoaoo 
byla u1 vd~i 1'\ls.ajm ěáatea neetej.nOIIlira.i • .4Bloaerace vyi.
h%'ad8U byla zřejai aanií, ale dohroma47 aohlo ~:!t o 500 ha 
oaídleniho i neoa:!dlanáho Úzamí a řádově alaapon o 5 000 obJ
vatel, 8 tendencí do8ahovai při m.1Jilořádnjch př:!!eiUoateoh 
vyěších ~!sel, mož.n' až k 10 000. 

Šlo o celek do jisU aíry i.ntegrova.ni a s.naěni di.teran
cova.nt, kde se u jednotlivých složek pro~evovaly anaěni 
desi.ntegra~ni tendence. 

Je třeba zdllraZllit dllle!itoat dvou typll diteranoovanioh 
a! dll i{ v podhradí, 8 rosd:!ln,ýa vý1Ul811l• pro i.ntegreci celku. 
Jde o aídliitě výsnamných duchovních i.natitucí na jedné atra
ni a o a:!dliitě etnicko-rel1g1Ósnich skupin. 

Pro prrf typ mllžeme uváat · ÚJezcq vyiehredak4 tapUul7 u 
ev. Martina a TrávJÚlr:; t1jezd ev~ Martina ~e doložani panov
nick.fm darovánim. Trávnik je výZIJ.81IJlli tím, le jako ~edi.ná s 
těchto o8ad má uchován jakýsi popis evQlo alulebll4ho obyva
tel8tva s 11. ěi 12. 8toletí. !1o o ěeak4, převálni ř•e8l
nické, s~úti s8Jiliděleké obyvateletvo. VýUl41111lé j80U Opato
vice, 4arovan4 tladrubekělllu kláiteru ve 12. 8toletí v;felovni 
ke koloni:aaě.ní ěinno.sti, která vshledem k ·malosti prostoru 
musela být saměřena .na lidi miatak,ho zamě8tná.ni - neseai-
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dělce. V eoUY1eloet1 • daro•~ kláiter6a •• Tl .. tni 4oTi
d6ae 1 o obrodecb a.ětatich teudáld - kláiter ad•~~ ~1 
saloian • ma~etku 1to~&t7 a Viebora (Je31cbl aa3etk~ •• ua
eUa!onl;y koaem lloatu) a A& poadě~i:úa Stan. lliaU o4 "• 
Valant1Aa k mostu ail majetek Hrosnata Xu!era•l (3ehoJ 'hla•
IÚ .. Jehk •• roskládal na ••nrosápadi sa 11•ua· Aa4 llabta)a 
tan b;yl pozděJi daro•ú jeho Uclioi kM.IoT.a.h6a • h~uou 
hTisdou (Jsou tu •lalo•ni UYedua aěat1iti - •aree•). 

Ze itídli.i{ etn1oko-rel1pÓsních akupin Ji tfebe ne3prn 
UY'at osadu i1clo•akou, Telai atarou a •• atředo.-rropek.la ~ 
snu.•• Je~í 1so1oTanoat neb;y1a aai pbodni takoTá ~ako po
sdi~1, 1111 • IÚ s!'eJai ne~bohaUí 11d' abtak~o •t7lu 11-
Tota • aglomeraci a sa phdpoltladu pokř .. tiní aoh11 pro.ailt
ncut 1 do epráT7 ••i (rtcedoainua Jakub poUtk• 12. atole
tí). Z hebreJských pramend (1 kd7i posdiÚoh) .~. ~•za!D 
llasihradí pro pia eídliiÍ me&i hrad)' - u YltaT,J a Bot16e -
takh ae lse doiiiiÚTat 1 Jé a.ou 11donkou oaadu all 1 V)'ie
hrad. PoJea lle&ih:radí u VUaT,J a Botiěa T1aatně ~·clinl apo
JuJ• obě raně tewlilní městek' aglaerace, praiakou 1 T,Jie
h:radakou. Pro apole6anako-nábolenekou odliinoat lidd Tlak ~-
~ich osada ncěla T/&nalll pro inhsraění tendence. 

Dile tu no o osad7 B.omúd (Valond) a llělllod. O B.ollúecb 
není aooho snimo, i kd;yl ke konci 12. století pat~i an6De 
•íoe jejich ~an ne! němeok.foh. Je Urěitá aoinoet, le aili 
atřecliako kolea Paritina, ooi b;y1a 6áet Prah;y pro rani taa
dilní Prahu napooh)'blli nlai •isnemnl (k t01au pMahpuJa 1101-
noat 6un' eziahnoe lah.lenhotu) • B;rli tu .. 1 1 niJao::í Ualo
•', ne~apíie wailci, start teU apod. Jako • okoliÚch a.-::ích 
BolúD1 •• 1). století ais::í. Jejich •fsnaa • Prase .. 1 nab)'l 
hlt nlk.f ~ako • některlch uherekých llliahch (Stoliěn.f ~ 
lehrad, Oatřihoa), 1 ~~ Rolllúi a!'ejai do prbiÚhO aiah 
b)'li inhsro•úi (aiiÍan 0811lpno81ua n 1). atole U). Zdáitní 
ddleiitoat pro dalií měataki •tToJ aěl;y oaad)' .illlcda ~· o 
nich snaěná 11hratura, která chápe rdaa.i jejich poataT&IÚ 1 

ua::íatění i TÝZA&IIl pro rd.t města. Sotva lse u61nit ně~altf 



aoubrn - aynt,su těchto názord. Je apíie nutno pfipo~it ae 
k nlk1erému výkladov~u typu podle osobního uv'len! přeBTid
ěivostl, sávainosti a interpretace pramend. 

Bimci, iij:íc:í v pražské podhrad:í pat ml od doby krile 
VraUal&va, a:ídlili tu v 2. polovině 12. století v nlkollka 
oaadioh osnaěaojch jako •viky Běmcd• -•Yici !heutoA!oorua•. 
Od kn!lete Soběalava II. · v eedmdeaátýcA letech 1~. stolet! 
s:íakali privilegium potv~uJ:íc:í jejich výsadní f4stavaa1; 
obaahovalo uz.oán! jejich aamoapnvy, BYobodn,ho poatann! i 
dsadu jejich vlastn:ího právn:ího liTota. Privilegil.a bylo 
patrně potvrzeno Př~lem Otakaz-. I., potvrzeno a doplněno 
Václav• I., dále kOA.ti:rmováno ~sl• Otakar• II. a Ja
n• loucemburakjm a sachovalo ae ve dvou opisech v lm.ihách 
StarQlo i Jfového Kěsta praiak~o s 15. stoleU. V privilegiu 
ani v jiných pramenech nen! UdU. IIIIIÍDka o IIÚsU nimeck.foh 
v1kd. Je ha jen uvedeno, že Bimo1 ll.&j:Í pf:íaahd pi'ed koste
l• BY. Petra. Protoie kos hl BY. Petra na Poř:íě:í byl od 

prv' polo~ 1). atolet:í, kd7 tam e:ícll111 niaeět:í rytíři, a 
i posdi~i osnaěovú ve "viku Jfěmcd• - •u Yico ~eutonicoruat 
větiina be4ateld o praiskich dějin4oh t' doby se kloAila a 
klon! k Aá.zoru, le j'dro niaeck,ho oddlen! b7lo v Prase 
v okol! BY. Petra na Poř:íě:í. Jen mal' skupina, B. Kandl a 
nikteř!, kteř:í a n!m souhlasili, se postaY111 k toauto hrse
JÚ aúadDi negativni. Urěitou snahou po VJrQvnán! Uohto 
dvou tnd n.úord je a:í4ě.n! o přesunu pra.bk/ch •lacd poě'tk• 
1). stolet:í od sv. Petra na Poř:íě:í do okolí Staroalstak~o 
úmiat:í (posledně 'l. Kalina). Bylo do anačd IIÚrJ poOhJbcrt''
no o přesn'- dochován! pdvodn:ího teziu Soběslavova privile
&ia, ale v posledn! dobl J. Kejř nim roabor• anaěni aes:ílil 
pravděpodobnost, le dochovant terl je pdvodn! a ~e neporulen 
nebo jen Jllálo poruien inhrpolac..t. B. llendl předpekl~, 
ie wínka o koetelu n . Petra ~e poadiji! 1Ahrpolaoe, k1eá 
byla aařasena pod vlivem slalteěnoati, le se osídlen! u "• 
Peha podle německých rytířd (k1efí tu byli snad od prvO.o 
desetiletí do třioáťfoh let 1). století) oSA&ěovalo jako 'f"ik 
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Rllllcll. Poulcasoval tl§! na rozbor vztahd závislosti pozemlc'd 
Tshledc k plat\la na nich vásnouc:úll, kter,toh bylo u av. Pet
ra aanoho. Běmeckl§ osídleni předpokládal spíh v okolí Staro
aěatskl§ho náměstí, kde tyto platy nebyly , kde tedy apíie ilo 
o svobodnou pddu. 

PovažuJi za oddvodněnl§ pochybnosti o tom, že ~entrum 
pražaJcich Rěmcd bylo Tllbec někdy u a v. Petra na PoM~í. Bejde 
jen o argumentaci Mendlovu podle platil na pozemcích, kteri 
b7 nemuaela bit rozhodující. Ddležitěj!í okolnost je, le 
pH archeoloe;ickém pr\lzlalau, khrt byl prováděn již v znaě.n' 
ěáeti předpokládanl§ho osídlení kolem sv. Petra, .nebfly Aale
ze.ny tl§měř žádal§ stop7 po osídle.ní z 12. století. I kdy! by 

se na .neodk~ých místech .na!lo, nemohlo mt rozsáhlejší rú. 
AD. i výatav.nost neodpovídá předpokládané německé oaa4i. V Pra
ze bylo dosud sjiětěno na 70 románských kame.nných domll, a 
část severního Starého Města byla bohuiel tak přestavě.na, ie 
tam tJto domy nelze dokumentovat. Je .nutno mluvit o aociál.D.í 
vrstvi majiteld kame . .nných domll, .nejbohaUí Trahě hhdeJiího 
pražakl§ho podhradí. I když mezi tJto lidi zřejmě patřili 1 
.někteří teudálar,, přece podstat.ná jejich část byli nepochyb
.ně 1141§ městsk,ho stylu života. Ne.ní moino předpokládat, že 
praUtí Bimci .neměli na t'to sociál.ní Tl'&hě vfraz.nl podíl. 
I samo získáni Soběslavova privilegia je dokladem jejich vi
znamu a bohahtví, protože taková pr1v1leg1a musela bft ob
vykle podložena cnaěnou fiskální protihodnotou. Z privilesia 
víme, !e osad Bimcd bylo více, ze souvislosti vyplývá, že ~ 
.měli dom;y a dvorce; těžko si představit, kde by tyto dvorce 
u "• Petra aohl7 bit uzúsU.117. ZbJtk\1 lcame.nných staveb je tu 
lld.n.iaál.D.i. VěUím dvorcem tu bylo Hradiitko (posdějií Biskup
ský dvdr), u něhol byla kolem polovi.D.y 12. století postave.na 
románská baailika av. Petra s tribunou. Je pravděpodobn,, ie 
jedin' dvě romwk' badliq nekláiterní (tato a v fiSIIdoích) 
b7l7 poataven7 panoTník• (Jl. JlerbautoTá) ~ le Rradiitko přecl
atavova1.o p1Yo41li akv,tečné ' menU hradiitě, chrá.D.ící Podhradí 
od vtcho4u 1 brod. I ve 13. století k němu patřila velmi anaa. 
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d rosloha přeTáhl 1 nesaatavin.fch pozemkO.. Ponl~1 ted7 
sa apri•nl klút 3ádro nillleck/ch •1kd nikea do ÚSeaú pos4i.1-
l!bo Starého Mieta, 1 kd7i přeená loka11sace sat!a neni aol
d. (U~iU Tstab,- aU prabk/ patricUt ke koatelu n. llikla

lále· a n. llikulái bfl v cell •ichod.ni 6úti nlaeckjbo oe14-
10'f'ÚÍ ne,llSuUji:Ca zUTicenúl koateld kupeck,toh oea.i, en
etujících před •znik .. •roholni feu4iln!cb aiat.) 

Za nlai cldlelitý problia (rdui hlen/) 3• tfeba po•a
ioTat •stah těchto limcd k prT6au pri•A!mu aiatu v Prase, 
která Tzniká nikclJ Te tficátých letech 1). století. Za před.• 
poklaclu, ie jejich eíclla bfla na ÚSeaú .•,.t.ifenjbo privJÚhO 
mieta n.ebo ae ocl ••• Petra na toto ÚSea! přeaWlula, je nepo
ChJbd, že tito limci, na nii ae ntaho•alo Sobiala•o•o pri.rt
leg1ua, clo prá•niho miata přelli a atali ae miiÍan,.. Pfitoa 
i.lení třeba přejímat TOIDkoTU - Z7ohoTU Uů, ie ÍJe hk atalo 
,len •/Yojem. Při alolitoati atředo•ikiho práTniho li•ota Je 
nutno předpokládat pano•níkb súah nebo aapo.Ď aoublae, 1 
kclJI o tom namueela •mlknout llatinaJ praiakiau patri.cUtu 
sřeJai atači17 atarlí •!8•47 ze SobielaToTa pri.Tilecia• 

leznáme •laatni Tnitřní obeah STJ'ko•iho priTa Uchto 
I~~Dcd; Soběelno•o priTilegiua eamo • naproeU •iU1ni nich 
uatano•ení feií práTní •ztah7 nimeck' poepol1toet1 k Tniji:Ca 
Úěaatníkllm, k peno•níkod a jeho podílu na jejich pri•n:Ca 11-
-t-ou. Seznáme ani - nepochfbni Ul STJ'ko•l - prTotní prá•o 
no•iho Troholni feu40Júho aěeta prdekiho. lluaelo tu b/t 
11111oho podobnoatí, protože je nutno předpokládat, le jáclro 
předních, nejbohaUích a přední funkce OTládaj:!cích oaob • 
obou pd•ních Út•arech b7lo totolnl. !lo nepoch7blli o lidi, 
kteří znali měetakl právo a SY7k7 mietakiho i1Tota • liaec
ku, na DolJÚIII. ftini, pl-ípadni 1 jeho franeouzek' tom,. n Va
louku. OTl• řada práTních uatanO'f'ení Sobialan•a pri.Tile
gia, jAk se eourt.eloaU TJPlivá, .,.nol-en:Ca privniho měeta 
auaela přeatat exiatoTat, svláiti uetano•ení o ... oetatn6a 
Tolenia nimeckÚl Z'JChtUi a jeho aoudn:Ca řízení (ted7 i pří

&ah7 u av. Petra). Vede k tomu logická Ú'vaha. Belze poohfbo-
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vat, ie ve 1). etoletí byla vitiiDa předních miiÍand prYot
nťbo privního mieta 1 vlastn!ho Staribo Kiata niaec~1 tito 
li4' ovlidali vedení mleta. Přitom namuaelo jít o vltiinu o
bJTatele~~a, kteri sřejai i teh~ byla aeak' - jeou pro to i 
4eaografick' 4dvo4y - protoie etře4ovik' aieta byla po~ulaěnl 
neaobietaěni a populaění deficit ae vyrovnival 111igraoí s oko
lí. Poěet příchozích a cisiny u měeta o nikolika tia:!c:!ch o
byvatel nemohl být tak velkj, aby tento deficit vyrovnal. 
Zdaleka viichni obyvateU vlak tehdy nebyli plnoprivn:! aiiÍa• 
n' - aa.1 U, kteří jimi byli v poaciějě:!ch ahletťchJ tf~ 8e 
to 4o značná míry ř•eel.Júkd, evi4ěí o tca to, ie aiiÍan' bJ
li nikdy stotoiňov~ e kupci 1 v meniích mlatech nei . Praha, 
nap!o. 1' IJ.tomiřicích. O nimecd pospolitoeti, kteri síekala 
Sobielavovo pr1vilegi\.lll 1 lze pře4pokU.dat • ie byla viUiAou 
kupecká, alespoň v oeobioh evých vlivn/oh předetaviteld. Be
máe Udnf údaj · o její početní síle, jed1ni • uatanovw, le 
aila etavit k ochrani bran Pražak,ho hradu po 12 osbrojencío~ 
tedy oelk• )6 osbrojencd, by ae dalo soudit • ie mohla čítat 
nikolik eet osob. ~o bylo eice na kupeckou oeadu, Vik doeti 
1111oho, ale .ca prdek' podhradí, kteri jil poč,tk• 12. etole
t:! jiati čítalo nikolik tisíc ob7Yatel, málo . 

Pokud by byl Ule 1 po vslliku priv.cúho aiata fun&oval 
nimeckf rychtU, pak by byl podle Sobielavek~o privilegia 
eoudil sálelitoeti výsnamnijlí a bohati:! čiet1 aiiÍ&Aetva a 
vlastní aiatekf rychtáf b,r byl Ylastnl druhořadta Úředník•, 
patrni epíie pro ěeek' ob".ateletvo. Ale o Jiiě• tatov'- není 
aa1 etopa evědectví. Baopak ae zdá, ie prYní doeviděanf aiat
•kf rychtU {Sitridu.a) mil velmi blísko k dvorakia \Ífedn:J'kňa. 
•ia•okf l'JOhtU ae ji! nevyalqtuje v 4oplňkov.fch U.t&AOVe
níoh Soběelavek~o privilegia od Václava I., kde ee opakuJí 
nikteri sáeady privních ntahd nmcd. 

Král tak pM konaUtu.ovúí vlastního abta vlaetni pod
atatni oaesil eeaoaprivu; s4i e e • le u panovníka a dvorakfoh 
Úřed.lúkd trYala určit~ neddvira k mietakla komunú. .U1 alla 
atari:! tradici. Je aoln' konetatovat • le předpekla~ pro 
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ustavení vrcholně práv.o.iho města se v Praze v;ytvofil)' 3il 
v druh.§ polovi.D.i 12. století. Jenže kril. Vlad.idav a 3aho 
dvořan.§, kteří poz.D.ali panovníkovi nebezpečnou •ílu .i•t•kloh 
komWl, měli patrui malou chut něco obclobnQlo v~vořit ve 
vlastní zemi. Teprve za Soběslava II., jehož politika b,Jla 
v 3istá opozici Tdči vládě Vladislavovi, doilo k vydaní So
běelavakého privilegia, které tak mohlo být jak.fui 4ílěía 
uspokoje..D.Úl aamospráv.o.jch tuieb nejaktivně,1ií ěi•ti podhrad
sk.Sho obyvatelstva. Zddrazňov&.D.ý rozdíl mezi Sobielav•kfa 
privilegiem, jakožto pravidly pro pospolitost per8o.D.ál.D.ího 
práva, a městským právem, jakožto teritoriál..D.ía priv•, neb7l 
zdaleka tak výrazll:ý1 jak by se zdálo. SoběslavaU privilegita 
nebylo jen Úzce personální, viky m~l7 ÚZem!, sa niž kolektiv
ni právně růěily vůči neělendm svl§ pospolitosti (i kd,-ž ee 
~o A. Zycha snažil oddisputovat). All1 městské právo neb,-lo 
zcela teritoriální, mělo 3isté personální rys,-, naplatilo 
pro všech.D.y osoby ve městě. Podle koncepce B. Pl&.D.itse aěet
ská obec (Stadtgemei..D.de ) v,-rdatala z obce přísahou k sobě 
váz&..D.é (Schwurgemeinde). Pražskou německou poapolitost sa 
příseloé společenství (Schwurgemei..D.de) Pl&..D.itz pokládá. Bi
mecká vik7 nebyly nijakou oddělenou kolonií, ale jejich vý
·~ v plurále dokládá, že šlo o osad,- rozptflené v podhra
dí, nejspíše v hustéM zastav8..D.Í městského rizu. Žili tu li
dé, které není možno považovat za cizi..D.ce (cizí kupci při
cházeli do Tfna), mohli tu být řadu generací, i kd,-ž doplňo
d.o.i nově příchozími. T1 podle jednoho s ustanove..D.Í Sobislav
akého privilegia (Je-11 pravé) nemusel1 být Bimci; ted7 ne'b7-
la zabezpečena ani etnická jednota pospolitosti. Takovja 
zpdeobem mohla být do německých vikd ještě před vz.o.ikea 
práv~o města i..D.tegrová.D.a obec Romá.D.d - nejsou však o toa 
žádné zpráv,-- takie nutno připustit i možnost, ie romá.D.aki 
obec za.o.ikla teprve vz.o.ikem práv.o.iho města. 

Romá.o.i mill zřejmě Ui liTé výaad7; lišili ee od Biacrd 
spíše jen etnick7 nd právll.Úl postsvanía. Lze tak eoud.it po
dle toho , co víme o rizu výsad romá.D.ekébo ob,.vatelstva 
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v Uhrách ( tam byi1 označo.,.Anl. j ako Latill1. , .,. niltter.fch Jin.tch 
místech těl jako Gallioi). Toto obyvatelet.,.o bylo ze saaitku 
.,. některých uherak,ých městech velm.i s1lllé (::Jtol16.a.,t Bilehrad, 
Oatfihom), zřejmě eiloějěi ne! německé. Románi (Lat11l1) .,.e 
Stoličném Bělehrad~ získal1 n'kdy v ~obě .,.ydání' Sob6a!a.,.ekiho 
privilegia privilegium zahrnujíc.t 1 . nebodnou .,.ol bu rychtá
fe a 12 příseiných, 2 • .,.lastní soudnictví, 3 • .,.olnt příchod 
odji.aud Udí hodlajících ae tam usadit, 4. vhobeon~ onobo
ze.rú od cel v celé zemi a na hra.o.icích. Tyto s voboby pak by
ly .,.tileny do privileg1í řady uherských měet (v tom i elo.,.en
akých - Trnava, liitra) . 

Pro zddrazňo.,.ání právní odl1šnost1 od Čechd u Himcd 
v Praze v Soběslavsk~ priv1legiu nemusela být tedy d6vodam 
.,.ýhradně etnická rozdílnost. Významná je zddrazňování svobo
dy limcd. Zdá se, že podtržení etnického rozdílu tu bylo api
I• jed.rúm ze zpdsobd zabezpečení existence nejprn dosU izo
.lo.,.aniho ostrdvlcu jiného právního typu - prá.,.a kupecké osady, 
mající .,.elmi blízko k městskému právu. Toto obyvatelstvo žá
dalo podstatnější svobodu než ostatní podhradaké obyvatel
et.,.o a .,. Soběslavaklim privileg1u dosáhlo uznání této skutečno
sti. Podobni kupecké pospolitosti získávaly privilegiem pána 
města nobodnějli:í postavení vděi ostatn:ímu podhradekúau oby
vatelstvu 1 v německých krajích, kde tuto "svobodu" nebylo 
moino zddvodňo.,.at etnicky. 

Je nutno si položit otázku o ceně Soběala.,.ského privile
gia pro pražská měětany (dokonce nejen Starého, ale 1 loviho 
Města pražského v 15. století), prokásané opětným kon!irmo.,.á
nía a opisováním. Je možno soudit, že mnohem oe.nnijií pro dalo

li existenci města a jeho měětand než .,.lastní Sobialavské pri
.,.1legiua (které přece jenom mělo převážně 'q8y 1 jel nebylo 
aožno t~ale uplatňovat ) , byly dop1Ďk7 připoje~ k Soběela?
ekliau prb1legiu ph konf1rmac1 Váciavem I. Ty toU I uaaana
ly 1 pro dalií staletí práva pražských měitand (nimeokfoh, 
ale tich byla .,.. 13. století naprostá věU:l.na) pllloprá.,.ni na
bi"'at .,.ellko.,.ské statky, což .,. později! době muselo být chá-
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púo 1 jako zemakodeskové statk7• Toto právo ji.o.ek prdiU 
miitané potvrzeno naměli a v tom b7la sřejmi hodnota koatir
mac! Soběslavského privilegia. Také b7lo ddleiité přim' pod
Uhání panovníkovi, které vlastni snamenalo VJD.ití s pbo~ 
st1 semaJctch a krajských soudd, což b7lo právo, khn pak nej
významněji! venkovská královská města v Čechách dost,vala 
potvrseno od iedesátých let 1). stoleti. ·Pro t~o prim 
vztah7 b7lo nlá!U ce.r:u:uS v doplĎ.Icu Váo~a I. označení 
"Theutunici civea nostri•, jež v listi.o.ě mohlo bit apíle 
výrasem ch,..ta.o.ého ne! skončeného stavu, kter4 samosřejal 
mohlo bit ulito jako opření práv pražských miita.o.d v 1). a 
částečně i 14. století, kdy tito lidé b7li vět~i.o.ou Bimoi. 

Při v~oření právního města b7lo třeba souhlasu panov
níka k ~voření ucelenějšího prostorov~o sídliitl ("vioi 
fheuton1co1"UUIl" nemohly bit aídelni konti.o.uitní), jel' ovi• 
i.o.tegrovalo i románské sídlišti a česká sídlišti v této ob
lasti, zčásti i osad7 církevních a světských vrchností. Je 
třeba si ovšem uvědomit, že i tehq zdatala cnačná ěút pod
hradí, tj. raně feudální mhtaké aglomerace lllillo vznikající 
právní město (jako tomu b7lo při v~váření právního miata i 
v ji.o.ých raně ' feudálních městských aglomeracích- Litoměřice, 

Hradec Králové) • 
Za základní prvek v7tváření právního města, tohoto kva

litativně v,.ššího typu středověkého města, je nutno považo
vat spíše než právní odlišnost, která se do jisté mí~ pH• 
pravovala již dříve v pospolitostech Běmod a Románd (i židd, 
ale ti se nestali soUĎástí městské obce), pod ř í sení 
t r h u a t r J 1 i t tomuto novl v,.tvořenéu celku. fm,
zřejmi do vzniku právních měst zdatával7 pod panovn:íkovla 
přím.ýa dozorem (iudex toren.eis, marescalcue junior). Podříze
nost městské obci b7la nová skutečnost, která v předchosí si
tuaci nemá obdob7; právní města od 1). století věak veab 
tm,. ovládajÍ. lfa ji.o.ém místě b7l0 móino zach,.tit proces in
tegrování zvláltě řemeslného ob,.vatelstva bývalých okolních 
služebných osad do pospolitosti právního města právi pro8tfeA-
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D1onia ~rhu {LUoaiřice). Trh ee etal T rukou pfeů-c&Titeld 
priT.IÚho ab-ca lů:íěoT,tm proatfedk• k ~onoa1ok4au OT14cU.aí 
bliJiiho 1 Tzdileni3iího okol1. 

V próa~orv posdijiiho S"ar'bo Kiata pralek~o Ts.a.1klo 
ba7 po kou'CUUOT6.a.i prt"6ho priTniho abta • 3Una l'.i~pochJb
Ai kolem Staroměstského ntmia~1 právn1 aieto drubl - tol .. 
.a.Uisd svatohaTel8Jt6ho. Vs.Dik prt'ého priTD1Ao aiata {ana4 
je lse os.a.ačit Jako pralak.S město 1. etapy) ae nejep:íle u
ekuhč.a.il přeTUnl urěit,tmi privn.ía1 sminalli.. Zdá ••• le ne
dollo k Týraz.a.ějlí noT4i T,tetavbl a vzhled• k toau, le pro
stor b,rl zaataTěn, a.a.1 k TýrazněJitmu noTéau přiliTU ob,rratel. 
Patmi neb7lo od počitku úmyslu Tyh'ofi.t pdv.a.:í aěeto Jaad, 
v Jaké proatorv ee to mi· sUt. T0111u neJsp:íie .a.asvicl~OTal7 
přflaUD7 T uaíd.len:í doa1..a.ilcéd na Úzsí Prab7. V7tvofezú Ha• 
n1ak4ho Ki•t& je nepoch;yb.a.á, i kdyby p:íaemd evidecní ne
b;yla poTa!OTW za zcela přenidčující, zachovani velkole~ 
výstavba jeJich přeevidčivoat nejlépe potvrzuje. Vytvtfe.a.í 
aěsta, patrni i Tětěi.a.a nových příchozích • vretv;y aiiÍa.a.d, 
byla sřejmi převiini vizána na jihodpad.a.í llěaecko, koiskftt
ni na ita.a.o, kte" b;ylo tehd;y z cejv.fs.D811.Dějiích obchodních 
cenhr -lliaecka. Pro české zemi milo již T předchozích stale
tích aimořid.a.i vfznam jako Týchozí bod tont1.a.enti1Aí eTrop
ek.S trae7 iezco - ..,J ..... Jedid aíe~o, které v Soběalankáa 
privilegiu-ukazuje nějakjm zpdsobem na pdTod llimcd v Praze, 
je ustanoveni o pokutl YJJidře.a..S v řezenské llli..a.ci. tr JlaTel
etého Kěeta T tomto směru ovliTně.a.í ted;y sotva nastala nija
ki llllli.a.a • .Ui nám jil žid.a.i pramen ceodpod na otúku po dd
vodu T;ytvoření svliět.a.ího samoetatn~o aiata T krátké dobl 
po T&.a.iku praiekého města l. etap;y. Lze vytTořit hypotézu -
jako ae lze dOIIIIÚvat - že b7lo zdriOTáno v Praze T;ytToření 
privního Jaieta, k němu! byly dříve pochú.a.k;y, a v toato sdr
iovin:í las hledat obav;y panovníka •• silné aieteké obce, tak 
i zde aohla b7 být T;ysvětlenía snaha nenechat vyrdat přilil 
e i lni celek. I kd;yl dAes lze argumentaci pro eaaostat .a.t Ts.a.it 
a existenci Havelakého Města považovat •• přeevidčujíc!, ~•ou 
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jeho základn:í časová data značně nejistá. Vznik1o patrni ne
přílU dlouho po pražském městě l. etapy jako prostor pro 
zvládnutí přílivu nováho mlštanskáho obyvatelstva, zaniklo po 
několika desetiletích, snad již za Václava I. liení vylouěeno, 
že pražské město l. etapy bylo samostatně ohrazeno a i• doe
vědčená výstavba hradeb za Václava I. představovala výaledek 
integrace těchto dvou právních měst do etab1ln1~o prostoru 
jednotného velkého Starého Města pražského (v nimž vlastni 
významnější cizí enklávou bylo jen iidovaké ' miato). liové vel
ké město mělo dvě rozlehlá tržiště a významni kupecki dvdr 
pro cizince, což reprezentovalo jeho obchodní význam. Oeatu 
ze zem!, a nim1ž mnoho miětanll poutala asi blízká pouta, tu 
usnadňoval pevný kamenný most př .. Vltavu. llieto získalo pev
né hradby, časem i k řece, a je možno říci, že jeho populaa
~í vývoj směřoval k dosažení počtu 10 000 obyvatel (mimo os
tatní části aglomerace). Stalo se tak nejsilnější a · nejvliv
nější městskou obcí v českých zemích. 

Vytvářeni právních měst ve l). století bylo doplněno ro
ku 1257 konstituováním rozlohou (a v té souvislosti i poatam 
obyvatel) malého, nejdříve Nového, později spíše znáDu,ho pod 
jmánem llenšího llěeta pražského. Nezahmulo celé levobřežní 
podhradí, ani to osídlené Území, o němž vime, h tu již dfoí
ve lilo femealné obyvatelstvo (Trávník), takže do.vědaen' vy
puzení českého obyvatelstva při jeho založení bylo sotva 
zvláště významné; asi to bylo obyvatelstvo neodpovídajíoí 
předatavi městand obchodníkll a mohlo ae bez velkých problémll 
pfeatihovat do sousedství, případně pokud ilo o lidi městské
ho stylu života, odejít do jiných vznikajících mlat. (Listi
na z roku 1252 pro litoměřickou kapitulu je svědectvím, le 
řemeslné objvatelatvo bývalých českjoh aluiebnýoh osad neby
lo v nových právních městech nijak odmitáno.) 

Postupné připojování starších částí (mj. i omačen,ýoh j~ 

ko "Tioua11 ) k nově vznikajícímu práv.IÚJIU městu je doloženo V 

jedilom sápiau formuláře BenrJ.ca Italica, interpretovaná jako 
vstahujíoí ae k Litomiřicím. VBhledem k tomu, že v uvede-
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.c16a aieU .CleJÚ T 41.plomat1ckál materiálu Ae3ae.Clií stopa ú
va&Doati, je toto stotolni.Cl1 aře~i Aeepriv.Cl'· Potřeba aa
~it takový jeT '!e v.fuaJiu:uS. fomulái'i ú vlak pro aobeo
.Cli.Clí t'to fomy Tfyoje práv.Clich aiat viti:! poa.Cl~ací hod.Clotu 
nel atotoi.Cli.Cli a jed.Cl:ílll ko.Clkr4t.C1ÍIIl mlat ... 

Baprost' Tětěi.Cla pražak,ho aěatekého prostoru ~ lirita 
slova ~lu (tj. 1 • Tyiehradekou l'a.Cll fewlillú alatekou 
~l011erac:í) byla i.Clhgrována clo typu eíclliiU priTJúho aiata 
teprre al velkolepou Týatavbou Bov,ho Mleta pražek4ho po ro
ce 1)48. fale lse T prostoru Prahy poatup.Cl.f přeoho4 ocl prrfho 
stupni eziate.Clce atfe4ovlk,ho zlata (rani fewlál.Cli aiatak' 
qlomeraoe) k clruhálu ltTalitativAÍIIlu· atupn.i (priv.Cltau alatu) 
!aaovl aařaclit ocl přípravA' fúe SoblalankBo privilepa 
v clruh4 polovi.Cll l2. století clo V7bucloTÚÚ Bov4ho Kiata prai
Bkfho po polovi.Cll 14. století. 

PráY.Cl:í zlato ěi aiata tak vra.tala clo ranl feu4ál.Cli 
aiaiek4 ~loaerace, ale Aesahmula ji celou - llliao dat,val;r 
aajet)CJ' privilegova.Cl/ch i.Clatitucí (patriao.Clia • vlaat.Cli apá
vou a postupni 1 eouclee, .CledTieU' .Cla aiaU)- nlálti kláite
rd a kapitul, do jisté rúr;r pozd.etat)CJ' atarfch orp.niaa!mch 
aložek. Je Aepooh;rbzl4, le Aovl vZ.Clikl4 mleto milo i.Clhgra!ú 
tedeci oproti desi.ClhgraěAÍIIl i edec:ílll Uch to i.Cleti tuoí. 
lloc.Clou abrazú se stal trh; privilegiua litoaaiHok4 kapUul;r 
z roku 1252 ukazUje T tom, oo 11akaZ1Qe, postup Uto aiatekl 
1Ahgrace. Byla tu enaha podfí41. t řemeal.n.:(Jq aěatekla 4ávká 
- ioeu, Autit jejich placezú podaí.Clkou úaaati u alaiek6a 
trhu (h47 trh .Cleb;rl acela avobod.Cl.f - T · tom saC5át)CJ' toho, oo 
pak ae v;rvi.Clulo jako právo míle pro hm .. la). Jen iutUuoe, 
kte:N se mohl;r opev.Clit panoTníkoT/Ja privilegi•, all;r A&dlj1 
•• proti Uto a.Claze ubrinit. VidÍIIle, ie .Cle vld;r ;JIIIIÚ tenclu.
ce oaad;r u ev. Vale.Clti . .Cl& •t't •• poatrana.1a priv• •• .Cl.euaku
teC5.Clila, t1jez4 ev. Karti.Cla cloko.Clce aa.Clik,, eieJ.Cli jako Opa
torioe. •lkteri poatran.Cli priva ae udriUjí, svláitl a1llo Sta
r4 lliato, ale 1 vz.Clikají .Clová (což je 4úo pml drialoatí 
priv.Cliho postavení aídliit v t'to dobl na feudtlDíoh v,t.a-
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Uch. Pi'ece viak lse f:íci, !e vů~i Umto poetl'aDD:ím pN.Tila 
správa mieta ep:íie v:ítizila. Co se do budoucna •talo mnoh .. 
vá~nijlím problém .. , byla integrace poatupni vznikajioích 
celtd právních mě•t. 

Poznámka 

Vzhledem k autorovu reterátu e obdobnou tématikou na 
konterenci hietorick.fch archeologd v Prase v říjnu 198.) 
je tento příapivek v některých ěástech sest~nin a je ·v nia 
poloien vitě! ddraz na vzni.kaúú právního mhta. V uveden• 
reteN.tu je t~i výbir d\\ležitijií literatur,r k problematice. 
Podrobněji! zhodnocení literatury bude předmětem jiná studie. 
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Jindřich T o a a a 

Die BesiehUJl8en der ur~~priqllchen Ortachanen aut d• 
Pr.ser Gebiet w&hrend dea triihen leud.alia'IW su den teu4alen 
Stadtu, ÍtouUtuirt 1m 13. JahmWldert, und 41e Shllwa& 
der aos. lebenrechte 

Zusammutaa&UJl8 

Der ProseG der BDtatehUJl8 der bObllliachen Stadh 1a llU
hlalhr, YOA dem eine 41rekh BntwicklUJl88koAt1nuitat du 
StadUebe.!la bia zur Gescwart tiihrt, hat zwei qualitaUY u
hachiedliche Btappca Die Herau.ebildUJl8 der triihteud.alu 
Stadt Wld die Berau.b1ldUJl8 der hoohteudalen ( reohtaaoi&en) 
Stadt. Beao11dera tiir 41e erah Etappe iat ea siiuUs, du ~er
ainu. AglomeraUo11, unbelaatet YOID irretiihrcdu aodemu 
Inh&U, su beAuheA. Duroh daa koaplizierte WirkeA der IAh
sraUoutendusen, 41e m;U deA 41uetralen DeainhcraUo.a.a
trenda zuaaaaleutieDc, e11tatanden aU8 deA trUhteudalu S1ad
lUJl88asslomerat1oAu hochteudale, lllittelalterliche, reoht
aaeise Stadh. 

Die Praser AglameratioA bildete aich aeit d .. 10. Jahr
hUAdert wa nei :riiratcbursc, Prag Wld V7lehrad, ala Paar 
wataaareicher Vorbursc, susammeAgeaeht aus einer Beihe YOA 
Ortachanu Yon Yerachieduer Recbteatellunc Wld Yenchiede
Aer UAhrtanenzusehorigkeit. Die Veachiedeaheit cler SUllua.a 
der e11lsel1lu Ortachattc seist aich u.a. 1n ihrer tea11lelo
li•chan Unhnoheiduns 1n de eAtaprechendu Quellu 1n "oir
caitu." Ud "YiCWt". V1elle1cht Aur 41e Oberautaicht uber 41e 
geauh Aglomeration ubh der tiintliohe (koAisliohe) x.a
aemerr aua. zv. BeaiAn des l). JahrhWlderta seichnetu aioh 
aut d• Prager Gebiet einise Ortachaftu der kirohl.ichen 
wiirduhoiger und Ortachatten der tremden ethAi8cb•rel1&10.u 
Gruppu - llomanen, Deutache und JudeA - durch eine SoAcler
atelluna au.. BiAe beaondere Bedeutung tiir die :rormieruaa 
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der hoohteudaleu mittelalterl1chen Stadt hatteu beaonder. 
clie Ortaohatteu der Deutacheu (vioi Theutonioorwa}, welche 
in den aiebsiser Jahren des 12~ Jahrhunderta durch daa Pr1-
viles1ua.des PUr.teu Sobislav ·eine pr1viles1erte Rechtaatel
luns unhr der Bevollceruns der ~loaeration el'lanstu. Daa 
Pr1v1les1ua von Soběslav, beatat1st uad erganst du~h die 
weUeren Berraeher, wurde zur Reehtasrundl~e der Stelluns 
der B\irser der Preser Stadt, deru IAtatehuns 11811 1n die 
drei!Jiser bis rUntziser Jahre des l). Jahrhunderta lesan 
lcann. Die Ortsoha!teu der Deutechen •u9 111&11 deahalb, sua 
Unteraohied von der Meinuns der uberwiesenden Mehrheit der 
bisherisen Literatur, eher 1n der U.Sebuns dea heutJ.aen .Ut
stadter R.1ng8 suchen, wo die anae.b.nllehate roaanisohe Bebau
uns belest iat • und wo a uch der Stadtkem entstend. Die 
deutaehen B\irser (Theutunici c1ves nostr1} , denen Konis 
Wensl I. 1n der Kontirmation des Privilesiuma von Sobialav 
eine besrenste Selbetverwaltuns sarantierte, das Reeht GU
ter su erwerben und die direkte UntertwgkeU unter dan 
Berracher, bildeten die pr1vilesierte Patr1sierachicht dea 
Preser B\irsert\DJI. Die ihnen erteilten Vorreohh behielteu 
ihre Bedeutuns bie ine 15. Jahrhundert. 

Die Herausbilduns der hochteu4alen mittelalterl1oheu 
Stadt war eher clu Ergebnie terr1torialer Siedlunsnerinde
runsen , deren Grundlase daa 1ntegr1erende Wirtan des atadti
eohen llarkta war ale Produkt der rechtlichan llllanlíipation. 
Bin entacheidender Schritt zur Herausbilduns der Stadt war 
von dieaem Gesichtapuolct her die Be!reiuns dea Marttplat ... 
von der direktan Áute1cht des Herrschera (der lconi&lichen 
Beamten) und seine Unterstelluns unter die Stadts•e1nde. 
Die Beherrschuns des Markt88 war die Vorausaetzuns aur oko
nomisehan Beherrachuns seiner něheren und enttemten taae
buns· Die Teilnahme der Bevolkerung der ~lameration aa 
Markt konnte u.a. durch die Unter.telluns unter daa Stadt
recht und die Stadtge~reu bedinst sein. Áut dieae Weiae 
entstenden wahracheinllch bie zur H&ltte des 1). Jahrhunderta 
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i Amitten der Prager Agglomeration aut dem recht en Ko14auuter 
zwei rechtmaOige Stadte - die Prager (A1t-)Stadt und die St.
Gallus-Stadt. lbre Srganzung wurde aut der ILI1deren Seite der 
steinernen BrUcke uber die Koldau 1m Jahre 1257 die neucegZÚD
dete Kleinere Prager Stadt am linken Uter. Au.druck der tort
achreitenden Integrationatendenzen ••r dann der Bau ~iner ce
meiuamen Betestigung um die .Ut- und die st.-Oellu.-8tadt und 
die Tol11ge Verachme1sung dieaer Stadte noch Tor Inde 4 .. 1). 
Jahrhunderta. 

We11 die Kehrheit der Prager Agglomeration .. rechten 
Uter ( beaondera ihr aUcuicher, Vylíehrader .._il) 1a 1). Jalu
hundert au6erhalb des Bezirka der neu entat &Jldenen rechteau
Bigen Stadt blieb, wurde der ProzeO der hoohmittelalterlichen 
Urban1aierung des Prager Rauma erat durch dia GrU4duns der 
Pnger Neustadt durch Karl IV. 1m Jahre 1)48 beendet. Dlllll 
atarken Integrationsdruck, der die biaberige Anaied1ung iD 
einen neuan stadtischen Organismus foraů.erte, widentanden 
nur ei..aige Ortachatten Ten kirohlichen wiirdentragem, die 
aich durch daa I:l8 rncberpr1v11egiua abechirman konntan. Die
•• blieban innerbalb der Prager St adte uber die ganse Zeit 
des Peudaliamus bi.n als aog. Bebenrechte. Sie atellten eiD 
deaintegriertea Element in den uberwiegendan iDtegrierenden 
Prozeaean aut d.a Prager Gebiet dar. 
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Jaroalav ~ e o h u r a 

•úledu,1ící příapink ae sab~á pfnáini ob4obía. 11:~. 

inhgra~ní anaey prabktch aJat neb7l7 jdU patl"'l"• U 4o~ 

konce aktuální. Hesto dak ú podle atiho núo:rv. pfi ale4o-. 
dm tichto odsek nti aíato, nebo{ •• aul:! nuuUt llikte
r& aapektJ p6aobení Meněího Mleta pražsk'ho ~~ saloi«DD.bo 
v roce 1257 -.děi jeho asrárníau sápol:í a souěaeni :r.ábou 
aílu Startiho Mleta praiaki.bo -. t'to af,fe, patrnou 311 o4 
poale4ní ěnrtiD;r l.J. atolet:!. 

Za!nln.S aapelct7 "f7Y•tánjí u posa4í ua.l:/•7 ~oje 
atatkd plaeki.bo kláitera -. pražak' kotlině o4 polowiD;r l.J. 
a~oletí do ytbuohu huaitak' rnoluce ll. JraznalSU3í naro'Vno
airnoat hospodáfaktiho ~oje obou aJst z hlediaka jednoho • 
jeho postilitelmfch r.yad - expanse aii{aad na "Yeukov a síe
JtPání taaních abU:d. Je přirozen4, Ia rosd!l7 n atupD.1 
"hoapodáfak' sral osU" obou un aohJ7 btt - a tak' b717 -
jednou • pfoekálek -.,.nořaní jed.notn4ho aiatek~ orsaS...u 
pod P.ra!atfm hrad .. -.e aledovan.Sa období . 

Je h~ patrn&, Ia pomocí anal.Js7 na pnní pohled 1so
lowan4 a apeciil.ní problematik,-, jakou pfedstnU3e aleaoYI.D.:! 
aoiQfch -.aseb atatkd -.sdálentiho sápadoěeekibo kláitera -. ob
laaU prabk4 sídelní a&loaerace k DO"Yi salolan'-'a ••Diť.l 
•latu pražak4.u, lse nejen postibnout, ale 1 skouaat ot'-k7 
sávalnijl:! a d6leiUijl:!. Zde je tfoeba pfipoaenout, Ia pdd 
píab:DOaU dce l51 a.Sni -.úan.S u ~ání kláihrníoh tan
dací jaou jed.nillli z úla iloh, kteri aohou pfiaplt ke ka.
pleDijlíau. posúní ~oje obou prauJqch aln n ..l:rv. "na 
-.enkow", a to nláiil pfed obdobía, pro niž jaou saohow~ 
aiatak4 ~ 21 • 

.A.ntofi nedbno -yyiU aoDOgr~ie o ••něím Kleti pral
ak.Sa - Kal ' Strani Tác~av Hlavaa a J ifí TanlSura poanaae~a~ 
j:!a "l>osna4Jl:! -.ýsledk,- h18torioko-arch1telctozd.olc'ho prbku-
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mu nás již vedou k závěru, h osídlen:! 1118lostrant~k' obluti 
b7lo výst.vnějěí a v souvislosti a tím i •lsnamnlji! , ne! 
jBllle se dosud domn:!vali; není vyloučeno , le na toato dam 
a-dle jeiU dojít k přenapujícím objn'dm, které Ule 4oplJÚ 
obraz raně feudální llal' Strany" 3/. 

Skutečně, kdyby byli autoři věnovali pozornos~ ds..t 
doslova jen o pár desítek metrd iirěíau - emirea k sápadu, 
DUtně by narazili na proboitatví Plasy, v předbuaitsk'• ob
dobí 1118jetek stejnojmenn6ho dpadočesk'ho kU.ihra. •aohúe
lo se zřejmě nepříliě daleko od .. lostranek;tch hradeb. V 15. 
století zde existovala ves téhol jm'na a YlutJÚ .. aosprá
vou 4/. Poslední upomínkou je dnes shjmě jen Dázn Plaak.S 
ulice ne Sa:!ehově . 

Předpokládaný dvdr s kaplí, či s pozdějiía kostelem, a 
s vinicemi a polnostmi získal plaaJcl kláiter nejapíie ji! 
p!-1 sda saloieJÚ ., polovině čt,-řieátých let 12. století. 
Svědčí o tom falzum tundačn:! list~ kláitera s datea roku 
1146 5/. 

V poslední době se objevila v západn:! literatufe fada 
studií a dokonce i samostat~ch monografií sledujících "fa&b7 
kU.itern:!ch dvord (nláěti cisterciácJclch) v11či konaUtU~Qí
CÍJII se miet&a (např. Kolín n. ll.). Práce ulcasu# n•la 
značnou akti"fitu cisterciáok;tch kU.iterd., hospodábk& u
"fotě niaecJctch mist, jejich podíl na zásobován:! aěat asrár
ními produkt7, na obchodu, penUnic'hí , ale i děaat ., dal

Uch st,dch, a to ji! od počátku 13. století 6/ . 
Je proto na místě otázka, sda lse něco podobn4ho či 

arovnateln,ho pozorovat i u nú. !laiř jako vsoro•t pfíklad 
v pra!sk' sídeln:! aglomeraci a6!e posloužit právě sledovia! 
vaseb mesi lleniím lllstem pra!skfa, lokov&D;fa v roce 1257, a 
blísk'/lll proboitstvím Pl~. 

Je vlak potřebn' "fymezit metodu zkoumání, která mu.í 
podle mlho názoru obsahovat d"fa krok;y. Předně je nu-tni "f7jít 

• koDkrltní anal'/zy vazeb kláitern:!ho dvora či centra kl~
tern:!ch statkd a blízk,ho města. !eprYe potom lze porovnávat 
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dskan' skuteCSnosti s "týaledq "fýskum\ sabraniCSních. Poatup 
opa~~~~ není Jděím j 1»;ta ne! přij:(aánís apriorní koutrukce a 
její aechanickou aplikací na naie proetředt 11. 

Je posoruhodné , le za století existence plaeklho ~at
lr:u pod Petřína (do roku 1250) B/ doll o k Jeho dosti sldiiú
au rodíření, niděíCÚlU o poměrně oíleddoJÚ anau "f7lnl4o
.,at sde koncentro"fanou posemko"fou drlnu. Tento -,tyoj pokra
llnal 1 po nedaném datu, takle kolem roku 1280 předtlta"fO"fa~ 
17 plaské statky jeden z nej-,itiích posemko"tých aajetkd pat• 
řících ., oblasti hla-,ního města jednotlbéiiU "flastnílr:u, ros
eaba tWř plni erovnatelllt se statky strahovskými ~i bfn• 
no"fBJtisi 9/. 

Tím "fÍce Die musí sajímat "f&zba no"fi zalolené~ ••nlího 
•ista pralak,ho k plaským statk6m (celkea asi 10 lokalit'-), 
a naopak "fst~ - sejména ekonoaick' - plaského proboltst"fí 
k DDT'-u mlatu. Plaak' statkJ totii ., ullím ~lu pfeuta
.,O"fal7 4oa1nantní . agrirní sápolí ••nlího •ista pralského, 
apecitioké priYi tím, ie patřilo jedné "frchnoati . 

Po roce 1280 ae "flek plaská drlava sa aalostranaJttai 
hradbam. saěala "t7"fÍjet nláitnía spdaob•· llíato oCSekiYaú
ho poaílaní agrárních funkcí tohoto seaidilakého s"olí •a1é 
Str~ nastal sde procea, ktert je DOlů osnaěit jako •po!'
hk expanse etarombtsJttch aiiian6 Da nDlco-,•. BJ-11 to totU 
tWf pOUIIe ataromiatití lliliané, ktef:! ., Uto dobl nabl"fali 
jednotli"fé plaské ni CSi 4"fOrJ' a "finice. Od o.-ded.tých let 
1.3. století n fol'lli proJ1á3d, nejdfí"fe na nlkolik rokd, _pak 
doii"fotni, poslése .,. 14. století 4idi!ni. Celý prooea T.r- · 
ůtil ., prodej "f8Í kl"terem, "titiinou po polnhi 14. sto
let:! ("tis pfipojenou tabulku !'ranaakce ae atatk7 Jcl"hra ., 
Plasech ., okolí Pr~ ., letech 1288-1419). 

Plaský kl"ter aice sdstiYal 4o polniJQ" 14. století 
~ním "flaatníkem ných nikdejiích statkd ., bl:!skoati 
•eniího •lata pralakého, .,. alcute~nost1 "tlak o nich rosbo4o
nl1 Uaif -,ýhradni I!' t a r o a i • t i t í (aaloatranltí 
scela -,ýjiaeCSni) • I i i a n é, kteří aezi aebou pro-,Uili 
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traJUtakoe • plukým.i pol.nostlli, 'Yiniceai, d'Yory apod. Dilo 
•• tak nejpne s pří-ta souhlasem kláitera, .,. druhá ětvrti
Di 14. století •• ., listinich u.ádí, !e ělo o plaeká statky, 
khr' přecbásely z rukou mU lana X do rukou měilana Y, o4 

polo-.iDJ 14. století pak zaěínají cb3b~t údaje o toa, kdo 
t1to statky "de iure" 'Ylastní. 

Bpilogea DUnaěen,ho procesu je znám:/ eoupill aekulari
so-.anýcb statkll ., okolÍ lůa'YilÍho města s roku 1421 21 I, kde 
jako pleeký -.Jatek najdeme pouse několik d'Yord a 'Yinic. 

Wa tomto míatě je snad 'Yhodll' jeětě připomenout, že 
Jlenií Jliato prdeká ~ako jedin' ~ pralskýcb mJet bylo nadáno 
loso-.ním1 vendcemi /. Velkým o~Qylem v naJí literatuře je 
teze, ie královeká mleta u nás ., předhusitskám období nedr
iela vsi 291. Kromě Star'ho Jlěata pralak,ho, Wov,ho Jlěsta 
praiek,ho a Xutná Hory je měla zřejmě 'Yiechlla; pro u.edená 
t'Yrsení je dostatek dokladd JO/. fato neobyěejně záva~ 
o~zka ei O'Yiem bude vyiadovat s&~~ostatná zpraco'Yání. 

T pr-enech nenachásíme Udllé doklad3 pro cílnědozú 
hospodářské 'Yztahy Jlenl!ho Jliata pra!akého a proboltst'Yí 
Pl.uy ., době, kd3 by proboitst'Y! jako eprá'YDÍ centrum okol
ních plaaJctch atatlcd ano ěi alespoň .aolůo brát aktbní roli 
., rámci konstituujícího ee městského trhu. V případě Jleniího 
Jlieta praiakáho nelse ted7 saobJtit ekonoaick' pdeobení ('Ye 
..,.slu říse~ho procesu) zřejaě nej'Yýznaanějlího klálterD!ho 
d'Yora., aoueedat'Yí. Jedná se o sávlr zcela opaěJII, ne! k ja
k'.u doCházejí analtsy např. pro oblast středního Biaaoka. 

V prdběhu 14. století se eetkáváme •• skuteěností, le 
řada ailloprabJctch kláltard, předniím oisterciáoJctch, ztrá
cela nejen do11;1 v Prase, ale 1 jednotlb' statlq, sejúna 
bory, ., oblasti praleká sídelní aglomerace. Dll o se tak 
nlálti ve prospich sdejiíoh mlliand. Pro kláihr v Plasech 
dak aíněný proces nebyl rozhodni tak stráto"Yta, jak se ad.
le jnit s hantitatbních Wtajd 'Yyjadřujícíoh tibytek pos•
kodho aaj etku. PMj._, s pronájd statlcd ., okolí Pr~ ., 
úbrDu jistě nepře4at.Yovaly prá'Yě sanedbatelnou pololku pro 
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kliitern! pokla4Du a apolauaoiDilJ udriet • podetatl nesten
ěefll ~•lltoatatek Y dpa4Dích ~echách al do roku Ul9. 

Pronitú! atarollistaktch Mliad 4o proston pralak4ho 
lnobfelí, ~el b7lo nasnaěeno na plutá · uten~• ~11 ~ po-
8le4Dí ěnrUnl 13. atoletí, phdatn~• -rt•JJ811f/ dokl•S ~·
Jich hoapodHtlkl aíl7 a pohne.. Zde 3e tfeba litont, le 
otúka sakllpodní nDkcrnktch lltatk6 pralatt-1 (pfeclniía 
atarolllatatt-1) alli~ 3e satÍJil rlehlid ob~aanlna al pro 
období o4 polO'f~ 14. století 3l , phstole 8ledoYú:! po
CSátJr:O. tohoto proceau, pro nU ~· pollirnl ho3Di doklad-A, ~e 
nealnl zá'fab, . XoapleXDÍ spraCOYú:! dto prob1emaUJq bJ 
sfe~ai pomohlo ataDO"tit aleapoň rámco•' krit,ria pro skouaá
ní 11rcrYni etoZI.Oiliclr:ých procea6 ~ak n Starla lliaU praistá, 
tak Y lleniím llleti praiaklm pro období, pro nU ne3aou k 
cU.aposici "praaeDJ Ynitb:í", Yznikll pllaobnost:! aietských 
orgéd. 

Posn.ák:;r 

1/ !lato statkdm neb~la Y literatuře ~inována aouhrnni po
sornoet, arv. V. V. !omek, Di3 epie lilie ta Prq II, Pra
ha 1871, s. 268, 426 a 470; J. Mezník , Venko•ak& atatkJ 
pralakých miiianl'l v dobl předhusitekl a huaUsk,, Bos
praV1 l5s.AV - SV, 75/2, Praha 1965. 

2/ Vis R. 'Bovt, Soupis llistslqch knih CSeskjch od roku 1310 
clo roku 1526, Praha 196.3 • 

.3/ V. Blnsa - J. Vaněura, lla1' Strana - llenií llisto prai
akl, Praha 198.3, •· 25 . 

4/ J. Vacek, Priva veskl obce v 15. století, J.gr~ IIZ'

chiY .3, 1916, a • .32 a jinde. 
5/ CDB I , "6. 396 (ta1zlllll 12. století) . 
6/ :lapř. 'f. Schich, Die StadthĎfe der trankischen Zietar

sienaerkloster 1~ wUrsburg - von den Antingen bie sua 
14. Jah:rhundert, ina Ziaterzienaer Studien J, Berlin 
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1976, a. 45-94; D. Dcmandt, Xloster Eberbach un~ die 
Entstehung des Kainser Stadtratea, tamt,l, •· 95•106; 
R. Schneider, Stadth01'e der Z1aterz1ensera Zu ihrer 
~ion und Bedeutung, Z1aterz1enser Studien 4, Bcrlin 
1979, s. ll·28J E. Giea1er-1fira1g, Die Besie~<tn ait
tel- und niederrheiniacher Ziaterzienaerkloe~er aur 
Stadt Ko1n bia zur Mitte des 13. Jahrhunderts. - lin 
Beitrag aur Verkehrsgeechichte, tamt,!, •· 6l-1)2J a 
sejmána monografie G. Steimtaschera, Die Z1atersienaer
atadth01'e in Ko1n, Bergiach G1adbach 1981, a. 254, kde 
je uvedena 1 dal§í literatura. 

7/ Srv. výsledek takto použit' metodiky- J . ~echura, Ge
nerální kapitula a cisterciácké kláštery ~ ~eských se
mích v dobli předbuaitak' ve světle fád~ých akt, PRS 2!i 
1982 (v tisku). 

8/ CDB IV, ~. 192a. 
9/ ďdaje in DRC, s. 155-169 a 219, byt jsou z po~átku 15. 

století, lze přenést již na konec století 1)., neboi ~ 
této době dosáhl rozsah statkd uvedených kláiterd své 
koneěn' podoby pro předbuaitaké období. 

10/ RBM II, ě. 1461. 
ll/ x • staroměstský mišian. ďdaje ~ tabulce si neěiní ná-

rok bft zcela ~yěerpávajícími prameny k Uto otúce. 
12/ RBl II, ě. 1881 . 
13/ REK II, ě. 2099. 
14/ RBl III, ě. 194. 
15/ RBM IV, ě. 14. 
16/ &!PSČ 54, 1946, s. 127-9. 
17/ RBl IV, ě. 866. 
18/ A~ 6) , 1882, ě. 224, s. 270-1. 
19/ RBl IV, ě. 1642. 
20/ MVGDB 1), 1875, ě. 117. 
21/ A~ 28, a. 202. 
22/ RBl Vll, ě. 982. 
23/ RBM VII , ě. 106) . 



24/ Ll III, •· 274. 
25/ MYODB 1), 1875, ě. 142. 
26/ KVODB 1), 1875, ě. 152. 
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27 I Dehiln:! ros bor podal J. Jlean:Ot, V eDlccrnk4S etatlr;r, pae
eia. 

28/ SrY. V. v. !oaek, Dljepia II, •· 4281 "B,lo to .ieteěko 
UDholi a Yesniee Jeneě a Boat1Yiee. Podfísen:! neboli 
pfbti1en:! jich feěenhu aabtu (tj. Jleniíau Jlbtu pral
aknu - posn. J. č.) bflo nepo~bni p6yodu etaroablW
ho ••• • SrY. tak4S J. Teige, O statcíCh obcí pralakfcb Y 
1. 1420-1526, SP.DBMP III, 1922, a. 111, pozn. 2, erY. 
REK III, ě. 1181, CIJl I, ě. 28. 

29/ tato otiska neb71e u náa doaud aouataYniJi eledOYiDa, 
arY. např. J. llnník, VeDlcoYak4S atatlr;r, a. 7, Jctert 
tyrdí, !e města u náa Y předhuaitakám období neaila 
Yd, ale Ye atud11 Y7llá dho! roku, ~ otásee etruktu17 
ěeeJcich •bt Y době předhwlitak4S, SPPnU C-12, 19i5 , . 
a. 73, Y připadl rosboru ČeeJcioh BudijOYio ud.dí •ob7-
Yahle okolních YBÍ, Jcter4S pfía1ulel.7 llietu• . StejDi 1 
J. Janáěek, Česká diji~. Doba předbě1ohorak' 1526•1547, 
Praha 1971, a. 80, posn. 29 (2 . Y7d . ); ttl, Jlletekl fi
nance a 1JnoeaUee1 Praha 142o-1547, ČSČB 25, 1977, •· 
408; napo8le~ Pfehled dějin ČeakoslOYeuka I/1 (do r . 
1526), Praha 1981, • · 4721 • ..... pfedhuaitakl dobl 
ěeak' miste nealle poseaka.l Ylaatniotyí na YenkOYi ••• • 
Iaopak arY. P. Bofaann, J1hlaYa Y husitak4S r-.oluo1, 
B. Brod 1961, •· 144-152 (rosaah atatkd ye ll. etol.); 
jinl doJela~ přinesl J. Čechura, ~ nikterf- otiskia 
boapoUřaklho a aprbl.úho •7•tllll\l cu'hrcUoJcich JcU.I
terd (Zlat' ~oruna Y předbuaitek4Sa období), ČSČB 29, 
1981, -•• 2)9-240. 

)0/ SrY. např. ádaje s berních laů.h a rejstř:!Jcd sacha.u;lcb 
pro předhueitakl období, R. •oyý, Soupie, podle reJ
etfím. 'l'uto dulnou oU..sku je třeba řelit eaoetatni 
na j1n4Sa aíati. · 
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31/ J. Kesmk, 1'eDkoY8k' statky, kde je UYec!en 1 80Uhnl 

lUeratU17. 



Traneakce se statky kláštera v Plaaech v okolí Praby v letech 1288-1419 

rok n.ázn a druh statku 

1288
10

' 2 ni /Chotyd • Sob:!n/ 

1301
12

' "les" /Choteě/ 

130613/ dvdr a ves /Schegen/ 

1314141 "hereditatea" in• Buto-
vice. J~nice. hora 
V14ou1e 

132715/ "bona" Choteě 

1)3616/ Choteě 

1341
17

' dv~ a vea /lepo~je/ 
dvdr /L1Uce/ 

1344
18

' "allo41o" /Jinonice/ 

charakter transakce 

dolbotní pronájn 

4o!1votní pronájem 

dof.ivotn:í. pronájem 

pronájem 

did16ni pronájem 

nabyvatel 

Rudlin Bolýx ll/ 

Belias z Tucbo.ěřic 

:Pridericus Bawaru.ex 
/předtím Benricua 
dictus Planerx/ 
J'renelinue carni

fe?" 

Jeiek z Kralevic 
/a Chotěe/ 

Jeiek z Chotěe eafyteuticky YJBazuje bez eou
hlaeu kliltera 
didiěD;f pronáj ea 

prontjea 

Alibihx, vdova po 
Jbi411Dov1 Pilling 
"de •c. .. o foro•x 
Pen-X 

-4 
o 



:rok ~·~ • druh statku 

134619/ d~dr /Lliice/ 

1352201 ~dr /L111ce/ 

135321/ lepor,rje 

1361221 ~~ 1~ Ioiířtch/ 

136123/ •.uper bonle" /Choteě/ 

138124/ ~dr h Iolířích/ 

138725/ dl~ ~ Chot!i 

140926/ d~6r a ~•• Chote! 

charakter 1iranaakce 

di41CSZI;f proná.1 em 

4141ěni p:roJlá.1em 

dldiěll;f pronáj .. 

"~o iuate ~enditio
nls, dedit, ~•ndidit, at
que perpetue tradldit• 
/kUihru ~ Plasech/ 
prodej kláihru 

ua~atel 

Václav s Doma!licx 

Bartha Pilluugix 

Bartha Pillu.ngix 

p:rodbá Rudlinovi 
ReiselllcHe1 x 
.ta brol 
/notularlus/x? 

Tanquardus de 
OhohCS 

"quaa pro mmc Simon de Slawietics tenet et 
poaa14et" 
•por mni Jlarlt,tou, ~do'fou po Bedřicho-.! 

s Prab7, a Pa~l•m Jano~fa • Cbotě~ -
kU.ihr ~ Pla•eoh aouhlui •• ea:!rěía ~trok• 
prodej /reaignatio/ Valentin s Chotě• 

tup~e od Bende 
s Obrnicx 

~ ..... 
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Jaroelav č e c h u r a 

Beitrag zur Geachiohte der Kleineren Stadt Pras 

Im DiakuseionabeHras wurde der Vereuch unhm011men, • 
Beiepiel der Interaktion der Guter des weetbÓhaieehen Zieter
sieneerklostere Plae7, die in der B&be der Hauptatadt Prag 
Uegen, swei Pragen zu verfolgen. In ereter Reihe handelt •• 
eich um die tfberprUtuns der J'aktan, die 1m Milieu der deu~
achen Stadh teetgeahllt wurden, WO eine sieml.iohe okono
mieche Aktivitat der Zistersieneerkloeter oftenbar iet. Die 
kc.nkrete Analyse der moglichan Verbindungen niechan der ·ia 
Jahre 1257 gegrůndeten Kleineren Stadt Prag und den GuteZD 
dee erwěhnten Klostere, obwohl ee eich prakUeoh Ulil du do
minierende A.grarhinterlancl der neuen Stadt handelte, zei~e, 
d&e dae Kloater nicht verauchte, eioh aut der Kleiueite 
durchzueetzen. tfberraachenderweiee wurde gerade daa Gegen
teil testgestellt. Die konzentrierte Domane ait d .. Zentrua 
in der Prop11tei unterhalb dee Petříne (Laurensiberg) beSIUUl 
eohon nach 1280 su zerfalle.n. E8 handelt eioh aleo wa einen 
Schlu6, der denen der aual.á.odiechen Studien entgegengeeetst 
iet. 

Kit dieeem Proze!) hqt auch die zweite Prase zueBIIIIlen, 
namlioh die Erringung der Kirohenguter durch die BUrger der 
Frager Stadte, besonders durch die Altetadter BUrger, wae 
eine Problematik 1st, die biaher bie in die Mitte dee 14. 
Jahrhunderte nicht befriedigend erkan.nt ist. 

Ba waren .o.iallch uberwiegend dia lltstadter BUrger, dia 
eich die Guter des Klostere 1.n Plasy 1n der NŠhe der Haupt
atadt aieteten. Schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderte war 
dae Kloster nur noch namen~CherEigantU.er einee Teilee dee 
Dorfee und der Hote,. welche es 1.n der N&be Prage ia das Jahr 
1280 beeaG. 
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Zdenlk D r a g o u n 

K ~ÁZCE VZTAHU ST1úmovb1CH z.AHLOÚ.BDfCH 
OBY'l'lftCH OBJEKTfi A ROIÚBSit1CH DOM6 

Zahloubeni ob71~ nebo Yfrobní proetorJ ~sou ~ a 
eleclovanim etanbním útvarem jU hluboce v praviku. ,.oji 
tunkc1 plní 1 v dobl slovanak4 a přetnáva# al do období 
r~ho 1 vroholn4ho atfedověku. Zat!aco v pravěk'• a elovan
ek'm obdob! hovoř!me vltěinou o aahloubenlch chatách, pro 
středověkou vfvojovou etapu poui!váme apíie pro tJto objekty 
osnuaěení polosemn1ce nebo zemnice. Jejich vtekTt ve elovan
ak4a a ranl etředověkia aemědllekia proatředí je povalovin 
•• acela obvyklý ·jev ll. Poněkud jinak tollll.l bylo, kcl7i je 
~aěal odkrtvat archeologický v;fskum etředovlkých neagr~ch 
aídliit. 

Zemniceai nebo polosemnicemi rozumíme jednoproetorov' 
objekty viti1nou prav1delniho ětvercov,ho nebo obd4lníkov~o 
pddoryau, více ěi mini sahlouben4 do ter,nu. Jejich ulitková 
plocha je anaěnl roUianitá - nejmenií nedoaahují ani oelJch 
10 a2 27, aat!mco nikteri .vou rozlohou pfea~í 35 a2 1. 
Osnaěení sa.nice nebo poloaemnice aou.ia! • viti! 61 aenl! 
hodnotou sahlO\lben!, jednoznaěú kritériua pro jejich ná
jea odliiení daJe sat:úa poetddúa.e. u aeiiDÚ.c •• nikdy 
pfedpoklá~ konstrukce střechy opírající ae příao o okolní 
ter4n, zatíaco polozemnice vy!aduje a .. oetatnou alespoň ~
teěnl nadaemn! konstrukci atěn, na kter;fch apoěívá etfacha4( 
Tento konetrukění prvek není oviem u archeologicky aj1iti
ff/ch objektd vltiinou jednoanaěnl rekoutruovatelnt a u1 
blouhku objektu nellll.l8Í vfskua aunameúvat v pflvoUích 41-
aeu:!ch. Bwle sřejmií nut~ přihlidnO\lt k daliía atavebn!a 
pnlt1la, aeai n1a1i sdie hrát dGle!itou roli i nUJtní lton
etruk~ ntupu, uaíetiú vnl sahloubeDýoh objektd a aabraĎil
jíoí ůitov' vodl_ prdn1k clo sahloubenlbo proetoru 5/. Tltli
na s..nic a poloselllDic aachovává stopy df.vin4 konstrukce, 
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'tjjiaeěú 'Yěak nejaou an1 dochon.n4 k-•=' podesd:!vlq, al 
ji! lemuJ:! celf "fnUfD:! prostor objektu 6/, nebo spnĎu.1:í 
jeho atanbni nejezpcmonni.1ií msta 7 I. v 4oaa"fa4:Dích úle
uch zat:úa c~b:í doklac!;r pro e:&iahnc1 "ficepodlabích ._. 
:Die 81. Otáska tuDkce jednotlbfch objektd shU:d I'O"fP.il 
leckdy nedofeienat e:&iahnoe otopn~ saf:ísení 1MU:\&Je 
prtWdipodobni :hmkci obytnou. S dti:! jiatotou je O"fl• 1101-
ú atanO"fit fUnkci semnic a polosemnic na dlcladl "f7ho4Doa.
Jt! "feik~ch nálezd "' pokud 1101D.o ko111pletni proskon••má ob
jektu 9/. Jak fu!'lcci tak 1 pfíeluinost k atneb!':úm typu lse 
podatatni apolehli"fiji poatibnout "' pf:ípadi odkrytí cel~ 
objektu pokud moino 1 • okolnía prostorem, col •• pf1 ar
cheologických "ftskullech neaUd ěuto. Muiú.ln:í Jlllobn:! 
i:Dtoraací lse s:íakat skoua'n:!• cel'bo diaposiěního aebl .. tu 
~áata"fb7 nebo jec!Dotlbfch parcel jako celku, "' proatfed:í 
"'7"f:Íjejícíbo •• a iij:íciho orga:Di..u hiatorick'bo alata al 
na "f'/.11ůf bohulel t'-if nepro"feditelJiia. 

V CSeat;fch sea:ích nezúae polosemdce a z811111oe "f aJat
et& proatfed:í dlouhou dobu, atejlli jako archeolosiott 'ff
skuli lalat.Jqch jadar ú •• aebou "fe ad 1Jlteui"fn:í podobi 
historii, poěitatel:Dou na rolq. Z tichto d\ho44 je pr•-=' 
sákladna pro sltouaiD:í atfedo"fikfch .JataJqeh s..nic a polo
snmic sat:ím chudá a neuaolňu.1e deti:Ditbn:í sá"fi17. Yiti1.na 
úl.esd nen:í an1 "' plú a:ífe spracodna a publiltO"fÚla. Za
hlouben' objekt7 sDiae pfedbiinl z cel' f~ lokalit li"ffch 
(Koat lO/, fábor ll/, Ola.ouc l2/, Plseň 137) nebo jelti "fB 
a:tfedO"fiku san.1lt1tch (Bradii{ko u Dn1e 14/, s .. iao"fo tfa
tí l5/, Jl;fmafO"f 1 /, Star4 Mfto u V7aoklbo llfta 17/). t 1'1-
kterfch př:ípadech su:name:aá"fáe pouse ojediniU :aáleq nebo 
jen ě'-ti objettd, .11.nd3' ("f pf:ípadech rosdhlejiího archeo
logick'bo "f'/skuau) je "'7PP"f:Ídací hodnota s:!atanfch sjiltiať 
nearO"fnatelDI "'7ii:!. 

Jedaťa z nejrozeábleji:ích "f'/skuad, kde sa.Dice t"fofí 
určuJ:!c:! atanbn:í dtvar, b71 'V:fstum 'V Bradii~ku u Da'V1e. 
Pltao"Vitl roz"Vrlenou triD.í oaadu oatro"Vak,ho kliltera t"fofi-
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la 'tfhracbl~ aahloubeú. obydlí • dfniDou 'fnitfn! i na4semrl 
koutzoukoi. OalkO'fá disposice objekt~ us .. :!rala prnidal.ú 
prostr&n8t'f:Í uprostřed. lxistenee osady je kladena do rosme
a:! 4ruhl !t'frti~ a konoa 13. století lB7. 

Pro poanú.ť po!átkd naiioh sUadO'fikých llllat 3• nea:!r
Di caDDt archeologický •fskua Koatu. Zdeji:! ~••7 ~kl~:! 
na fadi a:bt semnice jako nejstari:! aletskou aáat .. lna a roa
aah •fakv:mu u.oiĎ~e eledO'fat její ntah lr: ran~ sotick;ta lr:a
mezmla doab. Zeanioe jaou interp.retodD,Y jako obytná prod
aória, a nichl nllcte%'4 prolr:aaatelni f'w3aO'tal7 i dCe aoubii
DI • k .. ennou aáeta'fbou, jin4 byly dodate!ni upraveD7 a 'fyu-
11t7 jako sklepní proetor,y l9/. I " Koeti je 'fjaJqt samic 'V 

podstatě omeaen na 13. století • ao~ pfaeahem do poěitkd 
14. atolet:! 20/. 

Probíhající archeologický •fakua Tibora aae~t11 ji! 
celou fadu sem:nic jak ae star4ho horisontu oeídlen:! 13. sto
letí tak a po!átku 'Y:fetavby huaita11:4ho mleta. V jeho da1š:!a 
.,..,..oji pak aanilr:l7 nebo byly rO'fnlž •faae~ do kaaend si
n .. by jako alr:1eP7 211. 

z aornakých ne •• ~ saaloulí am.:!Dlr:u 'tedle samic olo
aouckfch 221 aajfaa'fá aituace ajiitiú. " a;faařo'Yi, kde typo
losick7 TYepileji:! trojproatoro'tf dá s druh4 polO'fiD.J 1.). 

atolat:! se stěnami a picho..anice !aaO'fi pfedehisí Dialedují
c:! pra'Yideln4 sídelm acháa t'fofen.S sahloubeD;fai ob7tzdai 
objakt7 231. 

Obrit:!ae-11 poaornoet na alespoň !úte!ni publiko..aú 
nCeay s811Dic 'f hietoriclr:lm jidru Pr~, m~leme jme!LO'fat ni
sledující lolr:a1ityt Besední ulice, Kláro'Y, Petraki ulice, 
Xapro"Ya ulice, tJqelt, HusO'fa ulice. V Besední ulici byla 
proakoaaiB& drobná poloaemnice 13. století 241, kteri úle
!:! k pfe"Yaho\1 agrární osad~ předmiatak.sho t7Pu 251. Poloa .. -

nice na náro'fi se •7•k7tu.3• jak n etari:!m tak " aladi:!a 
horiaontu osídlení " prdbihu 13. století " osadi, pro kterou 
archeologický 'fjakum aa~il dolr:lad7 s..ldilalr:4 i famealDI 
'ffroby 26/. V Xapro'fi. uliai se j eclú. o nepatrn4 abytk7 nad 
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4~ou s~c při cea~ě od brodu 271. V případě Ungeltu sasna
••niv'-e epeci~ickou situaci, ne zcela Chara~eris~iokou pro 
TŤfoj raně etředodké zúta'9b;y. Ba ~olllto místě je 110lsW kon
atato~at, le kromě ob'9;yklých zsmnic a poloze.nio 281 sde ar
cbeologicll:;ý ~:fskum ocllcr;yl rosdbltS sahlouben.S obj ekt;y t) 

užitk0'9é ploše ~ jednom případě prokasatelně pfee~ící 
100 a2 , které patrně elouiil;y jako zahloubené aklaclnací 
pros~or,r 291. Bejddlelitější nálesy ~ pra!akém prostředí 
~aou semdce a Petraká ěnrti a z Bua0'9;y ulice. V obou pří
padech nebyl dosud •:fskua autor;y plni zprec0'9án a satía jaae 
o4kásini na dílčí nebo předbělniS sprá'9;y . Při '9ýs~ Petrakl 
ěnrti b;ylo sa~ceno celkem ll ob;ytD,ých tsemnic, d..fniD;fch i 
s kaaennou podezdí'9kou, jejich! '9Znik je kladen do 13. sto-. 
letí; po urěi~ou dobu alespoň některé z nich patrně fUnc0'9a
l7 současně a k•ennou sástavbou předcházející '9Snik B0'9ého 
•iata e teprn po jebo salolení došlo k jejich súdku 30/ • . 
Při ~Skallu ěp. 352/I ~ Buao~ě ulici b;ylo saolcy'ceno 6 polo
semnic a ze:amic; 2 ~ hloubce parcel;y a 4 pfi uliěn.:í čáře, 
kterou " m:!stl 'Yýzltumu noří apoleěně a roaúektm k'Yádříko
'Yja domem 'Jl/. !';yto objekt;y vznikají podle L. Brd.liě)q ~ 
posdní době roaáneké, jejich disposice předpokládá koexis
tenci a kamemtlm rOIÚllalr:ým doaem a jejich sánik je moiné 
kláat do dob;y koles pol0'91n;y l'J . století 321. Jeatlile ~ 
případě •oatu p0'9aiujeme zemnice za přelí~ajíoí provisÓrla ~ 
době ~:fata'Yb;y ukládaného mieta, sunaaenivúae je '9 prauk• 
prostředí jako néb;ytnou souěút sáata~b;y města roatoucího 
~íce aéně i1velně. Ani ~ tomto případě ~šak doba existence 
sanic není dlouh4., při ě•l se ~ětšinou oaes~e na 1). sto
letí a ojediněl:fa přesahem do první pol0'9in;y 14. století. 

Jeatliie objev;y semnio0'9ýoh obydlí ~ miatakém prostředí 
byly p0'9dováxl7 sa překvapující, ~ př:!padě Prahy b;yly pře
kvapuJ:!oí d~ojnúob. Dlouhou dobu pfedt:!m byl;y totii ·~ 
pralak.S románská do~, pokládaná sa nejstarší pralakou aěat
ekou zástavbu. Přeeto!e existence pražských kvádříkových do
ad je znáaa po11~rn~ cU.~u dobu, sdetává okolo nich dosud 
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celá řada nevyřeěených otázek. Zá.kladn:í mezi nimi zW!ttvá 
otázka datování a otázka pdvodu tohoto stavebního typu. Po
necháme-li stranou hypotetická, konkr&tně nedolo!ená do~ 
ll. stoleti 331, pak podle sou~asnábo stavu poznáni je 80in' 
pra!eká rodneká do? zařadit do 2. polO'finy 12. a 1. !)Olo
viny 13. stoleti 34 • Detailnijšímu čaeov'au určeni satia 
bráni t&miř absolutní nedostatek zdobe~eh a ted7 pfesniji . 
datovatel~ch architektonických článkd; rozměry X.ádfíkd ne
lze dosud povalovat sa dostatečně jemná Chronologická krit'
rium. Za Uto situace je obtHná d\'Utladně posuzovat otázku 
p'dvodu románských kvádřikových domd. Ve vhěině připadd jsou 
phdpoklád&2y vlivy ze západního soueedatd 35/ s poukUJ na 
orientaci na le~ 36/, přeato!e byla konstatována odlišnost 
řesenakáho stavebního typu vi!ovitlbo domu stejni jako vit5í 
,.uří pra!akých románských doad 37 I. Disposiění rozunitoat 
a slo!itost pra!ských kvádřikovfch domd, jejich mnoiatv! a 
atifi vedly D. Libela k vyslovení domni~ o doaácfa p'dvodu 
aledovanáho stavebního typu bez výrazn'bo ovlivniní cizím 
prostředím 381. Za aoučasn,ho stavu poznání je otázka p'dvodu 
prdalcých kYádřikovýob domd patrně jen d!ko řditelú. 

V kaldám připadi je možná ei povšim:nout nikterýeh apo
lečJlleh ryed semnic a polosemnic na jedná a roaánslcých doafl 
na druhá atrani. Pfoedevš:(m je to sabloubení obou stavebmch 
tJPd. Jil J. ~arek v r . 1947 předpokládá zahloubení ~
ek;fch doad zhruba o 1 m pod ~eň hránu 39/. V souvi.sloati 
• rodířenílll znalost! o roiÚn.Bkýob domech je 110ln' konatato
vat i výrasnijěí zahloubení nikterých z nich 40/ . V př!padi 
jednoprostorových románalcých doaA mdž«ae v řadi případd 
~at 1 jejich rosmiry s roairy dU:ích semnic. J:onelSni 
při atavbi kaaenná plenty j edn' se zemnic odkrytjcb v Pet~ 
•k' ulici b7lo pouiito "pečlivl opracovan,ho loaov,ho ksae
ne, maj!c!ho t'-iř charakter kYádříkd" 41/. Z U'fed~ábo 
ft'O"rnáni od• ne'VJP~á., !e kaaenná kYádříltov' 40'11111 ae vy

v1nul7 v Prase se atarl:ích zemnic s vnitřní keaennou po4e
sd!vkou, ale i v případě prokásanáho přejímán:( cis:íob ~•ord 
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je tfeba aledo"Yat 1 -yfracfli domácí podíl na senesi pro Prahu 
Cbaraktar1et1ok'ho ata"Yabní.ho át"Yaru. Logickou ěa•O"You prio
ritu ., o•ídlení podhradí Pralek'bo hradu aa3í polose.nioe a 
s..nioe 421, aociilní diferenciace _.•t•k'ho ob.J"Yatele~a •• 
'Y daliía "Yj'Yoji au.ela DUtni projnii i odUID;fai tJP7 obyt
mteh ob3ekt6, eziatuJíc!ch "Yedle aebe. SledO"Y~ "~'&bu aes1 
saínl»;fmi 't7P7 objekt6 a ddsledn' prohlubo'Y~ nalich snalo
at! o obou patfí aes1 pfedn:! úkoly odborníkd eledu3ících sa
naci rani hietoriok' PrahJ. 

Z hlediska archeologa je nesbytni DUtú 'YJUiÍ"Yat kald,. 

pfílelitoeti k "Ytstumu ., historiek'• jádru •• s"Yláltn!a sfe
tel .. na dek~ hel\ hietoricJrila nadloiím "Ynl roaú.ek;tch 
cloa-d, kde je aolno jednak r;ji•tit pfaenl hloubku zalolení 
objekt\\, jednak na sákladi archeologických n.ál.esd OYiřit a 
upfeanit jeho datO"Y~. Otúltu poěátk-d sáetnby abta • 
ohled• na nhh .. anie a lt'YáclříkoYfch dolld bwla patrni Jmt
ú felit hla"Ynl "Yfsk\Dea., fíění nid, jak uk~e a1tuaoe ., 
ěp . 352/I 'Y BuaO"Yi ulici. V ni"Yi totil sunaaeuádae •podní 
partie hietoriek,ho nadlo!! 1 pod podlahaai •klepd, Jrtan na 
tera•• na "Yitií ploie Star4ho Mi sta hi•toriok' S"Yret"Yení ta
rluu "Yěetni sahloubenfch objektd koaplatni lik'Yid0Yal7. 
Tshledea k ěetnoeti poc18k1epenfch prostor lse na t'to plola 
poěítat poua • torsy atarií nek••nn' sáet.-tby. ~ dali:Lau 
prohloubení posnatkd o nejatarií pralek' k••=' sáetnbi 
aohou "Yfrasni pfiepit i hiatorici uainí. Tshled• k 'Yfsnau 
praleJt;fch roaánaJttch doa6 1 uhledD k dowd n.-.yfeleu;ta 
otúkúl a n1a1. aoU"Yiae#cía je pothbn' 'Y7t'Yohní podrobúho 
katalogu Uchto objaktd • detailní dokuaentací jak polobo• 
plenou tak "Yfikopienou. Bohatl pole pdaobno•ti ěeká u obl . 
prof••• s"Ylálti na leYobfelní partii hi•tor1ok4ho jádra Pra
~. T poaledn:! dobl prokáe~ obro110logická priorita oaídla
ní llal' Strany pfed oa:ídlenia 'Yiti! ěáeti Sta.Mho lll•ta, 
skouaaná na leda bfehu Y daleko aenlía poětu hr4wch •'
aal:ld, •tejnJ jako pf~api'Yi nískt poěet .roaázulkfch obytmtch 
ao.d klade pfed obl prof••• celou fa4u dkold. 
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Zdeněk D r a g o u .11 

Zur Jrage des VerhŠltDiaaea zwiacheo den mittelalterliohe.n 
auageachaohteten Woh.nobjekte.n und den romaniache.n Haueera 

Zuallllllllenf u a u.ng 

Die trUbmittelalterliche.n auageachachtete.n Woh.n- und 
ProdukUon.ň•e, die aog. Halberdhutten und Brdhutte.n WUl"

den iD den letzte.n Jahren nicht .nur bei archaologiachen 
l'orachu.ngen vo.n Agraraiedlu.ngen, aondera a uch bei der lr
torechu.ng der hiatoriaoheo Stadtkeroe getunde.n. Zu den wich
tigaten Lokalitaten mit dieaen Objekte.n gehort Bradiitko bei 
DaYle, wo der ganze Grundri6 einer plaama~ig autgeteilte.n 
Marktaiedlung, die auaschlie&lich von auageachachteten Woh.n
atatten gebildet 1st, die den regelma61gen treien Plah iD
IDitte.n einachlie!'en, autgedeckt wurde. Die archiologiache 
lrtorechung vo.n Kost belegt die Erdhutte.n ale Wohnproviao
ri'ID, von dene.n einige weiterhiD gleichlleitig IDit ein• 

ateiDeroen Auabau tu.ngieren und andere nach ergansender Her
richtung ale Kellerraume gecutzt werdeo. Eine Bholiche Ein
gliederu.ng der altere.n lrdhutteo in den ateineroao Auebau 
keone.n wir a uch vo.n der Ertorachu.ng 'r'bore. 

Die Halberdhutte.n und die Erdhutten wurden auch bei der 
archaologiachen Ertorachuog Praga teatgeatellt. Daa Ober
ruche.nde ao ihrem Vorkommen iD Prag 1st UIIIJJO grQ6er, da 
achon laoge Zeit romaniache Prager Hiueer tlekannt aiDd, die 
tiir den ilteaten Typ der hieaigen Stadtbebauuns galten. Die 
neuesten Jorachu.ngen , beaondera 1m Petereviertel und in der 
Buaatruae, brach ten bei den Brdhutten und Halberdhuttec eine 
Reihe tolgenachwerer lrkeontniaae, von der Konatruktion und 
von der Diapoaition her. Beim Vergleioh der Erdhutten und 
Balberdhuttao aut der eiDen und der Quaderhiuaer aut der a.n
deren Seite koone&:l wlr eiDige g•eiDaame ziige tiDdec. Du 
hauphaohliche gemeiD.aame Keonzeiohe.n iat die Vertietung 
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beider T7pen der Objekh, nrglei chbu- iat ott auoh 1.bn GŇte 

und 1m Binselfall au. der Peter.traJa Aihert aioh der Brach
ateiD dea Sockela der lrdhutte Toa Charakter her d .. Qua4er 
der ramaa.iechen Biu.er. Bei der LČaung der lna• uch 4 .. 
Ur.p1"UDC der Prager Quaderhau.er a1a llautn wird aaa. utaohie
den auch sur haimatliohen llautradition aohauu aU..u. Dia 
detiDitiTe LOaung 41eaer lraga aetst daa weitere konsantriar
te Iniere••• an beiden T7pen der Wohnatatten aowohl Ton &ai
tu der ArchŠolosen ala auch Ton Seitan der Kunathiatoriker 
TOra'Wie 
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I\'an R 1 a " á č e k 

STARt A 50\'t ĎSTO PRAŽSÓ A JEJICH SPOJEH! 
BA SKLOHKU TLf.DY K.ARLA IV. 

(Nikolik úvah a poznámek) 

Výanamn~ události vyrdstají l eckdy z nevýzn&match př!
Hn a nem~ni často se v jejich tradcnéí setkáYáme s ucha
nickým opakováním \'icí z~ch a jevových, anH by se kladly 
ncné otázky a staré skutečnosti zasazo\'aly do obecných sou
vislostí. To je i případ necelých deset let trvající epizody 
spojení Starého a Wo\'ébo Miste pralskéh? ne sklonku doby 
\'lády Xarla IV. Obúám se, h výše U"tedenou charakteristiku 
bude třeba posléze \'ztábnout i na následuJící řádky, i kdyl 
bych se tu rád z-=7slil nad obecněj ším \'ýznemem tohoto aktu, 
nebo! se nemohu smířit s ~5lenkou , le - s mírnou neds'-kou 
řečeno - by se celá tato aaj!1118Vá i ddležitá epizoda aohla 
přičíst na \'rub tomu, že Karel IV. udělil 24. aáfí 1367 Wo
\'omšstským sklad heri.nkd a některé další trhy, č!mž se ádaj
ni dotkl Staroměstských tak, že se Bi tuace v Praze atala ne
ánosnou, byi O\'Šem nechci hospodářakou \'áhu a ddaledky ~i
nančn!bo rázu tohoto akt u podceňovat. Pokud jde o Karl~ 
itinerář bezprostředně poté, třeba uv#st, le hned uato od
jíždí do Vídni a \'rací se až nikdy krátce před polcniDou li
stopadu l / a namohl tedy bezprostředně ddaledky uplatnlní 
tohoto privilegia soustavněji sledovat. A nelze už tu neří
ci, že zmíněná jednota obou mist je i v dosavadní apecU.lní 
literatuře de~inována dosti neurčiti, ba místy toliko tr4so
\'itě, takže si o ní takřka nelze učinit l!Ňitiji! předstaYU, 
byi ~akt sám naznačuje \'áhu Uto události. Výjimkou ,. jen 
práce Janáčkova a Kezníko\'a 21, které je třeba vzhledem k 
jejich stručnosti " některých aspektech doTést dál.e. Obraiae 
ale stručně pozornost k některým obecným aspekt~. 

Wejdří" je nutno říci pár obecnleh slov o probléaech 
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dvouaěa~í i víceměstí v středověkých městských dijinich, 
ab7Chom viděli, !e jde o fenom4n, který má obecnijií sábir i 
dopad 3/, i kdJI v pra!ských poměrech ae tato oi'-ka proje
vila - vzhledem k významu přísluinich subjektd - vfrasnlji. 

Hlavní aoaent7, kter' obecnl k Uto dUí ělenitoaU a 
tím i ke komplikovanij!!mu právnímu a správnímu st••u vedlJ, 
bJ11 vtoa 

1 . Rdzná doba vzniku takových celkd. 
2. Jejich výraznějií geografick4 odli!ení, např. oddl

len! řekou, ěi rdzná vý!ková poloha . 
). Podřízenost rdznim vrchnostem. 

Platí tu ov!em, !e ve vět!ině případd se tento vývoj odehrá
val v rámci jednotných mistských hradeb, pokud tomu neb)'lo 
překážkou geografick4 odlišení , ěi docházelo ziby k splývání 
rdznlho stupni. Znmlle ovšem 1 opaěný postup, !e totU dochá
zelo i k rossdělO'fán! provedených jil jednot, tedJ le vývoj 
b7l mimořádně rozmanitý a neměl v tichto aspektech - pocho
pitelni - iádný pnný řád. Kdžeme se tak vrátit do pralsk'ho 
prostředí, kde striktní odlišení Vhš!ho Kista prabk4ho a. 
Bodho llieta pod Pra!ským bradem v dobl Př..:yala II. ~17-
DUl.o s dllvodd geografických (výrazn4 oddilení fekou) a se
jm4na atrategických - fortitikaěních 1 rJSe jur1stických, 
pro niž b1lo vlutni nutn4, ab1 obl mhta pro ndj odl1b;f 
charakter mila zcela saaostatD;/ atatut; • tak.S vskutku na4o
ilo k t01111, aby ae ve starších dobách v'!něj1 o případná 
spojení uvalovalo. !Jto dllvocly ovlem neplatil1 pro ltar.la IV., 
kclyl v roce 1348 ukládal Bov6 Kbto prabk4, jel doalO'fa 
jako lcrun1ř . obepDUl.o Star6 Kisto viude tam, kde Tdbec bJla 
110lnoat jeho případn4ho 4ali!ho rodíření (o 1ntegrálnío1l 
pfedlabt:!ch ul vdbec nealuvi). z vtie UYedeD;/ch tří sáklad
ních lDOIIent'A 1iu anad mohl pdaob1 t aapekt ěaaO'f4ho rospit:!, . 1 
lt~l to není přílii velk4, nehledi k tomu, le v jiných pří
pa4ech bf'rá spravidla ve spojení a jiD;fmi moment1, kter,fch 
zde ale nea~ává. Protole postupn6 rosliřov'-n! laiatakých 
areáld ve atfe40'fiku je jn zcela bilný, je mobo přímo 
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fíci, le Jtarel Star4mu Jlbtu t:úato spt&obem sabrúil ~ ~eho 
logick4m a dfí~e nebo posdlji předpokládateln6a i potfebnia 
dallím teritoriilnía ros~oji . Vldfi aěato teh4J praktickJ uJ 
4odhlo plná detavby uvnitř n~o areálu, nebledl k t01m, 
le pfedmiatakf livot patřil neodluěitelně k pl~mu rozTbji 
aiatakibo organiaau a i tím doe~elo k jeho oaezOY~. 

Je ~Iru a podivem, le ae snad nikde ve atarěí literatu
ře neaetkávúe s úvahou o tom, proě ae Jtarel IV. n.ev,-poř,clal 

•• a1tuaoí ~elko:rrafm rodífením etnajícího StarQao •18ta 
praiak4ho, kter4 za přilliřenieh podmínek, jel panovník 1111, 
110hlo celou problematiku feiit k plná spokojenoati jeho i 
doahteěniliU obecdmu ulitku 4/. Tu tedy mwsil;y být ~ pod
textu cel' akce jeiti dalií taktor.J, jel dosud n.ebylJ, na 
nepo~bD.ou ěkodu ceU ~Iei, brány v úvahu. lrení tak odem 
aolDO plněji uěinit ani na t011to aíati , proto!e sleduJeme 
jinou otúku, i kdy! odem na prni pololent probliaovt 
okruh při.roseni navazuJe, ěi dokonce z něho v)T\\at,. Jut-i 
slovy řeěeno, kdyby byl Jtarel poetupo~al ~ podatatě tehdy 
nejbilnljěím a ne~logiětijěía spdeobem, tj . rozěífenía Sta
riho Kiata, 1»71 by 81 uietřil rdzn4 komplikace (naatal;y bJ 
au oviem jin4) a není tfeba po~bovat o t011, le b7 i akoen.
t,. pra!akiho vfyoje bJlJ jin4. I. tím ui vlaatni nacnaěuji , 

le by leccoa bylo jinak tehd7 a sej11ina posdiji i ~ celosea
skia miřítku. l.le nestalo se tak, taltle n.-' eew o tom více 
UYalovat a je potfebí pokorně ae vrátit k vl .. tn:úm Uaatv.. 
JiCII'ni UYicloauJíce a1 některá ~ie nun.aěená aspekt7 aU•• 
pfedpokl~at, le Jtarel IV. ai při ... ,. salolení Wov4ho •lata 
uvlcla.oval vihehn7 even.tualU;r a volil z nich tuto jako op-. 
tiaální a to nepo~bnl proto, !e ai aldo110val vitlí ·v'/b44-
noat jhU konkurence obou miatak;toh celkd, která mdni ved
la i k vitlí aolnosti panovníkovi pfi udrlování 110cen.ak4 
rovnovQsy . Protole vlak 11iata na aebe vban.iatiokJ navazova
la, lze • toho v;rvodit pfedpoklad o tom, le Jtarel perepek
tivně uvaloval o ao!noati uiiího spojení obou celkd, ovi .. 
al na sQtladl roedhlejlíeh skuěenoatí 5/ a poU, al ae Wov4 
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Klato stabilizUje. Heboi je nepocb7bn&, ie . při viea ěi přes 
"fh, co -.íae, aobl • jednotná Prahy "fBnilcnout lii"far o pM
liiin' "fÚe v r6znýcb amirech. U"falo-,at o t011, le b7 ilo o 
organisaua př!lii tiikop,dDý, ae nesd' noan4, atejnl jako 
potencioúlní naitka o tom, ie XarlO"f\1 duchu b;rlo blisi:{ 
salo!eú nlěeho nov,ho, spo3en4ho toliko a jeho jaén•, ne! 
rosiiřo-,~ institucí at,"fajících, i kd;r! poalése u.edeDOu 
náaitku scele "fJlouěit nelse. Beboi i kd;rl Star'au Mlatu b;r-
17 poi"frse~ jeho priorit7 politického a pr,-.nick&ho Charak
teru (llllU"fÍ se o nia stále jako o blui krUovatví, je pro 
Bovoaiatak' oavolací stolicí atd.) a lové .Kiato "fděi ~ 
sdstalo obnaleDO n•obostí 'f7budont a1 Y1litfn! opndní i 
tú, 1e polo-,ina jeho bran z ope"fniní "fnijiího ae dostala do 
apráv;r Staroaiatakjch, b;y-1 tu dán sákladní prvek eoupeři"foa
ti a ře"fni-.osti, DQtni podporo-,ani rozd:f:lnýai tunkceai obou 
aiat, jejich sociální a národnostní skladbou a od• ka~ 
dallím akt• panovníkov;r milosti, projeven& toau ěi OllODlU 

mlatu. A ddle!it& tu b;y-lo, ie přes formální preferenci Sta
rého Kista docházelo v mDOha smirech k toau, ab;r ae mu lo"f4 
Mleto "f;y-rovnalo, a~ se to proje-,ilo "felkor,raým sakládán:f:m 
círke-.n:!ch institucí, která b;y-l.y ným spdsobea ústředního 
charakteru, "f;y-ata"fov~m ř:!šskýoh relJ.kvií na DO"fomiatekál 
Dobytěím trhu, rozdilo.~ rezidencí rbn;fa řiiakta a Ji»>
ho4nostářdm "fe všech třech městech atd. Skoro b7 ae ohtilo 
říci, aiae-li ae opit vrátit k nerosluěné dvojici Star&ho a 
Bového Kiata, !e Karlovi šlo v prrních deaetilet:!oh sejaéna 
o to oviřit ai, jak se bude právní, správní i dali! a;rabiÓsa 
obou alat "JTf{jet - a pak ie •• uvid:f: . l!ili jin;#ai alQV7, 'Je 
ai lffl vidom 1 potenciUníoh výhod jedllOtn&ho velk&ho a ..,_ 
hutn&ho alatak&ho celku, plni konto:nmího .,. všech aalreoh a 
Je o jeho -.;y-t"foření usiloval resp. na ni nesapoa!nal. Zhruba 
dvacet let, která upl;rnula od saloiení levého Kiata do 
sklonku roku 136~ bylo .nepo~bnl doatateěnl dlouhou dobou, 
i s hlediska vfyoje a ·konsolidaoe řádd na lov&m Kleti 1 s 
hlediska pano-.níko-.a. 
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Welse od .. n.-qalCYfit poclinm nad t!a, ~alt tak sáal
rtl prán! akt, ~akta •• nutili apo3ení obou lliat (a obdobni 
to CYfl• IIU8Í platit 1 o ddrellnú, rosluěonc:!a aktu tobo
to hteraessa) -.1lo ~nit aouěaamkta a "~~• tf• aaalo
<rusfa atraúa, probllal aeforae.d, ba at.o<rol.Jli . U aul• Xazo
l«Yfa charakteru to pak ~· podi<ruhodn' o to dce. Tlutal ~· 
110bo Hci, le ~·cliM <rfslo<rDá ~r'"* o toa •• nall•' ., kro
Dice Bcnele Krabice s Ve1t.ile 67. Lse O<riea hned koll8tato
<rat, ie badatele pf:!l11 neuapokojí. Jednak je <rela1 atru!Dá 
al atrobi, ~ednak ani neu<r'dí pfean' datum demd, k47 k to
auto roshodmltí doll o, co I je u d<rorek,ho h1ator1ografa ( ai 
ul •1 o jeho kulifikac1 JQ:Blíae ookolh ) u tůo<rfhoto 'tJp\1 
wUl.oatí dosti neo~7kU 77. HedetnCYfali b7ohoa Bi, le 
fakt •3•dnocem ("ut ••• unite ••••nt") bude fboyá Jli~ůou 
JanO'fnickou píeemnoetí. Be tfeba ele'fnoetní písemností plni 
11et1Jm'ho rúu, ale ., kaid'm připadl alespoň ~ha, kte
rilto fortq b7lo Wbi u!:háno pro eprúní akty. A ten od .. 
bJ a1 d.llal Dárok u to, ab7 byl dooho'fán. Lse o<rl• n.a!t
nout, le po roce 1377 stratil B'fOU platnost a tak pfeetal 
bt1 aktufinía a 110hl bft; h47 bes rosp&JW skartCYfá. O'flea 
de •• ú pfeoe 3•n jinaka nejde o to, le nem uohCYfá o:r1-
s1Dál. rtlbrl o to, le není ani text. A je akoro 'f7loulleno, 
abf sanikl, protole lse takfka • ~iatotou pfedpokl"at, le 
., pf:!padi jeho e:d.etence b7 byl sepsán do atarolliatek;fch ko
p1Ud U dobf, kter' pri<ri pro polCYfinu 14. atoletí ~·ou do
chCYfq a obsahuJí mJOho aateriilu e poairni lirokta dbl
rea, o nlal bych.oa jinak <r~bec ani nnidlli. Ale <rlc .1• jel
tl koaplikCYfani jl:!. Pfija••-11 pfedbihi lluCYft Wlaj Beu-
14'f o apoj ení obou llitrt , ktari je obeCDI kladeno do proaince 
1)67, ~ako fakt, aa:ťae ai pololit otúku po ltarlCYfl oaoba:( 
pf:!tOIIDOati ., Prase ., tu dobu, nebot jinak a1 KarlO. pok;Jn 
lse <relai tilko pfed.ata<rit. ·A tu <r1a!me, le aituace je snall
nl upfehledni. Karel je totU ., Prase nepocqbDI doa'fid!an 
poue do konce 11atop~du. V lll.adlím llealcá pfekladu, ale s 
laUnakou datací, je e1oe dochCYfáno jeho pri<rilegium pro 
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JlieDO 81, hlú:!cí ee k 15. prodnc1 Uhol roku do Prq, ale 
protole 1iatina StaromJetakýa /1/ • 13. proaince, ted7 ódaj
nl o ctu 4D;r dř:!ve, je datod.na ul" Plsni 9/ na larlo'YI · ce
etl do fíie (ul )O. proeince je " Sulcbachu), kde aet"á' 
al do konce ánora lOl, je -.elai pra-.dlpo4obn4, le •• P~ 15. 
prosince ui do Prab7 ne'Yrace1 a le te4J d4aj liet1~ 81aDek4 
lse 'Y7lolit bu! 'Ye -.,elu poulit! datace 'Ye -.re1u ~ej!bo 
stotoWn:! • ok•lik .. -.yd'n:! liat~, j ei •• spos41.lo •• 
'Ylaatn:!m roshocbmt:!m ( actua) , " Prase sdetad:!m sb71;kea taa
celife ll/ nebo poruien:!a ádaj~ pfi přep1au. V teld4a př:!pa-
41 jeou t7to údaje dosti -.qm a tiiko jich ulít k je4J20-
snaaD~a súir6a. Sbjnl hlt lse se při Earlo-.1 posornoaU 
pralů;fa silel1toetea jen • 'Yelkou dhtou ~antu1e dmm:bat, 
le pano'n1Ík uěinil tak súab' rozhodnut! tak fíka#o soela 
na pochodu a ihJled nato od3el pr;ya. ••chci t:!a eaosfejal 
Bend6Y ódaj scela ocld1aku'tovat, n1oa4ni T7Plff' • toho u
poň tolik, le k epojen:! alet aohlo 4o#t larlOY;fa ~k• 
lN! " drah' polOYiDI listopadu rotu 1367 nebo al poa,tt_ 
bfesna rotu ú.aleduj:!oího, nebo ilo o apojen:! ••11oe ••l.ú, 
ponechbaj:!o! aleta aspoň spoě,ttu 1 jejich atar4 oaaěen:!. 
••boi •fle a!nlú 11et1na • 1). ~1nce boYoM scele je4-
nosnaanl o Stana Kbti pralat4a 121. A ab7 •• •lo jeltl d
oe toaplikOYala, je t1l listina údajnl s 11. sifí 1372 13/, 
j:!l Karel IV. pfetliU dfnrt;f trh se natohanlat4ho t:ri11U 
u Dob,rtlS:! trh a jak s• " lietinl 'YfelOYni u.ru, ěin:! •• 
tak •qaod cup1entea oon41oionea •OY• cl'Yitatle, plantao1oala 
11110stre, ~aoe:re aelio:r.•. I t41l ,_ 4oana4D:! U"h u n. Jla't
la na Stará Klril uddin jako ·~o:raa aancU 0.111 Kaio:ria 
oi'Yitatia moatre Prag&D81a• , naai toto osnaěen:! jiDOU "7JJ
..-!4ao:! hocblotu ul tu, le je thba po-.aiOYat je aa lf7DO~ 
pro •.&nUqua obitaa-•, nebo~ teri!ÚIT "'la1or• a •.&ntiqaa oi
•ttu• U •O:ro••• nat• pfiob.Úej:! p:róa1akue ph4 rot- 1367 
1 -poclaopitéW po roce 1316 14/. A j-• opit • bl114Ú11 tft
lm, sta lae o jednoU ... ~eo boYofit a pakli 811110, jatlho b7la 
charakteru. A We nepoetoupúae, ani k411 pf1hl44n•• jeltl 
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k daliím liatiná s JcrUank4 kancelHe, DiCJÚDl je třeba je 
pro dechlly připady u.4at. !ak to jaou zejm4na dd daeck4 
118tiny Xarlo-.y, khri -.ydúá apole~ni a Táclrt• 411e 11. 
řijna 1)73 řadi Jcr'lO'Yalcych u st. .. tom na pnzúa matl 
ryehUři, konielb, mUlandm a obci prdak4 (prad •• ;!en 

' C, I 

"Prage " 1 ' a pak Václavo'fa listina z 1. kvhna 13'~5 (•a•-
aeine uneer Grozzen atat zu Prage"} 161 a Karlova s 14 • .rp
na 1)76 t4! "der Groasen atat zu Prage" l7/ . Proto!e •• -. 
nich neu.ád! z,ochtU, není možno s př:ípadn4ho jednotn4ho ~1 
anolnáho ~íela na Die usoudit; ostatně ani pak by to Die ne
snaaenalo, proto!e ur~itou dobu potá, co doilo k rozdělení 
obou měst, fungoval pro obě jen jeden rychtář 181. Vfa1edek 
předchozího je tedy pouze tol1k, aapoň prozatía, le z cisíoh 
písemností nelze získat ~1tijlí záchytná body. Doatá'f' ae 
nám ale ur~itá podpory 'fe vlastním diplomatick4m materiálu 
abtskám, v něm! se ul od ěaaných miaíc'tl roku 1)68 obJnuJe 
apole~ná řada pfíse!ných obou měst l9/, kter' ur~itou Jedno
tu obou bezprostředně souvisejících měst ěiní nepo~bnou, 
ani! věak zatím tento materiál dovoluje b1i!ií specifikaci 
snad a 'fýjilllkou toho, !e po rámcovám pokynu panovníkovi .. 
přesně neapecifikovateln4m ok&lllliku nikdy .. rozpití od konce 
listopadu 1367 dále doilo k spojení pod př ... afuJícím 'fli'fem 
Starombtsqch. J. pokud jde o výle citovanou 11at1nu ohledně 
přelo!ení dřevn4ho ~rh~ zdá ae, le je třeba předato-.at ji do 
jiná aouvialosti. !o ae ověem ul v~ká naiemu prob14mu. 

Weurěitost ověem panuje - a sdá ae, !e jelti 'fe 'fitií 
míře - i o hrmínu zruiení jednoty obou ust. O toa není ul 
'fdbec !ádná kronikářská zpráva a fakt aám relconetr\1\Qeae to
liko ze zpráv o sázení měatsqoh rad obou mht . PrYní .-!Dka 
o sázení samostatných novomiatských konield je z 18. bfesna 
1377 a někdy v tou! dobu ae to předpokládá zákonitě i pro 
ataroměetak4 201. ~ak vzniká oprávněný dojem, oatatni nasna
ěený ul 'fýh, jako by apojení obou měat milo 8peC1.t1ck4 ry

ay, Jel je mo!no charakterizovat nejapíi tak, Ia nei1o o 
8pojení i.ntegrálního nýbrž spíě integruJícího charakteru, 
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kte~4 ul nd poěátku b,rlo spíi skuiebni nel def1Di't1"fni. 
Ben:í mo!no p~obí~at •• zu.te~iálem snrubů~i, lse ale 

upozornit na nikter' speo1f1ck4 moaenty satía bes pfíelul
Dtch zádt"d. Tak napf. ~elakovslcf píle n n4a epiae 211. le 
"posoruhod.Do jest, le po ěaa spojen! aht vyatup~e r.!'.:htáf 
á nikoli purklllistr ~ ako náěeln:ík ~ady a o boe" . Vsni.ltá tak 
dojem, jako by to byla novina spojená ae aprá"ln:í sůnou roku 
1367. Je O"liem po pr~u tfeba dodat, le staroaiataký park
aiatr, pficbásející • poěátku padesátich let akoro prnidel
ni, -. ataromiataqch konšelaktch seznamech po roce 1353 s ce
la misí 22/ a ob~evuje ae a! od sklonku reku 1387 2''· Ia 
Iovim lliad pak je situace taková, le tam ae a purkmiatrea 
poprvi -.dbec aetká•áe a! • roce 1388 241. Lse tedy fíci , Ia 
po tito stránce spojen! obou mlat Y/"foj neurychlilo a nebylo 
tomu ani obráceni, nebol ten ae v nim "I tomto aspektu neob
rálí. Pouse docMd k tomu, le prnomoc dosnadn:ího starc
miatakiho rychttfe ae. rcsiífila na obi .Jata, co! o-.lea ne
bylo nic di-.niho,-.íae-li, le i ~oaiataktai r.JOhtáfi byli 
tehdy ěeln:í patricijovi atarcmiatiií. 

T ti aoudaloati ~e ddleiit' - dosud, pokud -.fa, :ro.nli 
n.epoloiená - otúka, ~ak totil tunao"rala tehdejií lliataJd 
rada, která • poětu tficeti osob -.seila f'ásí obou ra4 phd
tím aamoatatlltch mlat, a to oanácti osob atarcuetaktch a. 
d"fanicti ~oaiateJc1oh. Dokladd ~e ovl .. aálo a nebyly pod
robe~ analtse, a tak ataěí uviat, ie napf. v l1atinl s 17. 
ěervence 1374 25/ pfichásí toliko 18 osob sfejal ve .. la 
ataroaiataktch, i kdy! jindy ~e fada óředn:í" delií. !:úa •• 
ul doatáv'-• k vá~ otásk& diplomaticko-atrasiatickta, 
kteri tu aají sákladn:í ddleiitoat. Pokud ~de o peiSetini 
aiatektoh písemností, nedovídúe se nic svláitn:ího. T dobl 
~ ednoty je ulíváno peiSetidla. ataroahtakfho; nedoilo tedy k 
novi 17tbl. Je to ovl• molno snadno •ynitlit, protole le
senda ataromiatakiho peěetidla (~el bylo ulíváno od o-.4eaá
ttch let 1). století al do roku 1477) 26/ je neutrálního 
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sum, ohlaiuj!c, le jde o "a181llum cbiua Prageuiwa" a 
hk ae 3ebo otiaJq aohl7 pouií-.at 'bes Úp:ra"f)", uil to ubu
dilo pohorien! • .Ue tu lse u~init aali ezkura, a'b7choca ai 
l1Yi4oa11i . rozdíly aes1 D&i:ím ~ilen!a a unlodn!m D&i1ch 
pfedkd. Z Daieho hlediska ba dokonce 1 s hlediska defiD~oe 
peCSeti, peCSeU a t!ato opiaea neapliuj! d.ltladn! poda!zatv. na 
ni kladenou, a'b)" totil jelbtosnaě:d Y7Poddal7 o ada clrlite-
11. OYiea protole toto peěetidlo b)"lo tak dlouho -. uií-.ta! a 
charaktera n!Sho opiiiU neb)"lo osamoceno, IIWI:!ae pfi~aout 
akuteCSnoat, le opraYdu polada .. kam na ni klade~ YJhoYOTalo. 

Pokud jde o saf!sen! kanceláře a její f\mgo .. b:! Y t'to 
době, .. anohá tápeme. UveLle jen ni kolik neaporJJtch ~aktd 
• neob,Jěe3ně torzovit,ho ~teriálu, z něhož 1 -. roce 1945 
3eltě u'b7l0. Při pro'b!rce IIIŠataJct:mi Jm1bamj 27/88 poSOr\lJe, . 
h s do'b7 před saveden!m jelbtot7 jsou súa;r Ui lal1h,r ataro
lliatak' ( CS!ala 924, 925, 929) , s nichž dd p.-tm 3 dou We 
4o lllladi:!ch dob, aoudn! konCS:! rokem 1)67, jiná aoudn! (931) . 
pak saCS:!ú -. do'bi apojen! (1)70), nicm,ně obsahuje pouse d
p111J' s teritoria "'bf-.aUho" Star,ho Kěata a tak se -. n:( aoh
lo pl1JlU].e polr:raěo .. at na Stanm Kěstě po sruien! 3 ednot7, . 
&Diž s toho -.seila •ovoměatakýa ú3aa. Z no-.omiatakiho aate
rU1u nen:! nic; nejatarií lal1h,r pochúej:! 11 poě,tku roku 
1377 a týkeJ:! ae pdhond, trhd a dluhd ( 975, 977, 997) , tec17 
Yio:! blbá ec•ncJ7. I kQŽ !radra preYÍ, ie "jak b)"lO • píaafi 
Jlěatllk;fai -.. 4o'bě apojen! llliat pra!aktch StarQs.o 1 •od!so -.. 
letech 1)67-1376, o tom zprá-. nemáae" 281, pfeato lse ~alo
d .t aleapoň urě1U dohady . I k~ž jisti eziato-.ala Dnoaiat
ak' kanoeUf pfed rok .. l367 - je povědomost o jejích liati
~ch, . peCSeti 1 píaaři 29/, jisti nei1o jeiti o úřad 8ta'b111-
aov&JJI a tak t:!hu áfe4n! agen4J apojen'ho 11bta pfeuala 4o
aaYadD:! kanoel" ataroaiatak,, ale a nepoch)"bQja oddi18Dfa 
acenq, protole sejúna 'fe Ylle aí:dztlch atarolliata]Qfch 
Jr:nilá.ch (pfeded!m aoudD:! od roku 1.)70) Den! o rod:!fení 
acenq 'fýruni~lí a~oPf. A fl"'jm spdeobem o toa nidě:! 1 4oa
t1 rosaáhl' qenda 118--~. sejalna z poCSi.tku spojen!, kd.J 
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pro rolt 1368 ~· 4ocblu 4onlcUSeno nea4nl nel 25 lietu (~-
4aich ucl.to "f Dikolika -'!o termnech), kde 3•ov. olntoYft'-r 
(• odfo"f_,.) etarl:! =•*•~•k' lirii.Jv" )O/. Vlc e1 1 .. 
Pfe4etnU aei hll:, le pod je4Jiotnou eprbou apole6nAo 
r.rollUfe )71.7 ~ ndc:Q" o441leni, ep:!ie .dali: n nllli 
•••-' ll:!h, protole Jinalt b7 po nich ·~ al.eepoi Di3ak' 
rioP7. A po :roslou6en:! J ednot7 ee na Woda •hU sa6:!.nalo o4 
po6,tJaa. 

A. kone~nl jelti 3eden faktor - hra4b,r aea1 Btar,fa a Wo
Tja •ln•, tter4 aiJ.7 bft dle Xarlcrq pfedetn7 abofe~. 
Dle Jlikhrfch av.tord se tak ekute~Di etalo, dle. Jiltlob D1lr:o-
11"f, reep. jen -.e "felai oaeseuá :ro .. ahu 31/. P!ee •t•laYÚ 
nldeon:! Beneie Krabice lse ee klonit ap:!i k druh4 -etua
liti. Ale Je potfeb:! naie neeOUYie14 posniak7 abrDaut . 

WeJap:!i lle f:!c1, le salolen:! eamostatn&bo Wo-.4ho nata 
prat.kA.o "f roce 1)48 b;rlo d4eledk• XarlQ"fJ' logict4 4YaJv, 
Je apri'JD:! odlileD:! obou celkd bude při "flutn:! •t•tnbi "f'J
bo4n4 • hle41eka nidence 1 rbD;fch upe~6 orsaniaa~n:!oh. 
lfitoa ee neatr,oel se sfetele prograa posdljl:!bo spoj«DÍ . 
obou aht "f okeaiUu, Jtd:r aitladn:! •tstnba Wo-.4bo •lata bu

u uanfena. !en pokwl se realiso-.al - ep:íle Jen am.o a 
teq bea p:!a..Mho pf:íkasu - na eltloDll:v. roku 1)67. l;rlo to 
aolllO tút 8DÚe, ie to do nalSn& mr.r "fJ'iaduJe ul aall:l"-cť. 
118t1na .Wo-.A.o neta, kde se bO"fOŽ'Í 1 O toa, jak se obl ale~ 
ta elou!í "f Jeclno tllo, 1 ll:~l oll:aai1U konlc:Htn:! "ft"foq bo
"fof:! JUall:. Obalit, kAJ' •• tak milo eUt, na•tal ůloů• 
roku 1367. Le6 ůulebn:! doba tu nedopadla dobfe - lel uJ•e 
o toa v.r!1tij1 Ufol"mm"féi - a tak 110blo bea •elktob prb
nicktcll JtlilSek a koaplitac:! 11ikd7 snad na eklOJiku. rotu 1376 
4oJ:!t opit k sneden:! etarl:!bo eta"fll. A ~o tút ep:!le, le · 
Xarla "f U dobl o4-.,diJ.7 doa~o-.a 1 pfeneeeni Ji.Df pftiJmori1 
o4 eoutll'flWbo eledO"fé:! "fnitfn:!bo "ft"foJe -. prelak'Joh aJ•
tech, JeJiCh! ull:! ~b1Ósa ae v.Jtisala obt:!t.ou, 118-11 na~ 
•IDOu. A tak se lse oprbnlni dOIID:!ut - neobjn:!-11 ee :ú.-
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hodou jin' prametQ" - le k zrušení jednoty obou měst doilo 
bu vjrasnijiího ltarlova sásahu z 'fnitřn!ch d\lvodd obou 
prabktch !Ňst. 

Poznú~Jq 

1/ Srv. Bl 8, 'fYd. A. Huber, Innsbruck 1877, s. 372n. Tfie 
.-ínin' privilegium •• září 1367 je vydáno u J. eela
kovsk4ho, CIM I, Praha 1886, ě. 88. 

2/ J. J~ěek, Hranice aezi Pra!any, ltJůha o Prase 1965, 
• · 245-251 a J. •••ník, Praha pfed husitskou re'folucí 
(Praha 1972, atrtnková korektura) , •· 62-67. Janáěek 
akcentuje zejm'na politickou opatrnost ltarlo'fu vzhled .. 
k potenciálnímu rdatu politick' váhy takov,ho apojen,ho 
!Msta, ... ník pak aupremacii Staroměetektch, ktefí spo
jením ohro!cvali Bo'foaiatská nejen. politicky, ale i 

ho~~po4ftaky a Ulili z toho i apoleěensky. Snalí •• ta
k' vysledo'fat 4Jnamiku 'fý'foje v době apojení, která aa 
o brál! ve ulnách rady, a zejmána správně upo~:orĎuje, !e 
Earlovi přitom nello o iádná 'frBt'fy obyvatelstva ve 
lliatl, Jltbrl o její tunlcci jato rezidence a utasuje i 
na obrann' akce Wfo'foaěatekých" , lze-li to tak nasvat. 
OYiea toto vie lze aledo'fat toliko v nesfeteln'm ~na
tu. Srv. i níle v posn. 4/ cit . práci Kachilkovu. 

3/ Zej-'na H. ~iecher, Doppelatadt und Stadtverlegung, 
Zeitachritt der Sa'figny-8tittung tUr Reeht sgeschichte, 
Geraan. Abt. 66, 1948, hl&'fně a. 244 a 249 a H. Planit-., 
Die 4eutsohe Stadt 1a Kittelalter , Graz - ltoln 1954 (a 
pak ěetná nemniná 4alií VJ4áDÍ) • a . 2lo-217. 

4/ V náale4uj:ícía u'fádía Jen sákladní díla pra!ak' aiatak' 
hiatoriogra:tie. Pro W.poru místa znamená ě:!alo v sbor
ce osnaěení atránk;r, na níl je pak feě o aamotn'• spo
jení. s konce r. 1367. Vfalo'fni jeiti jednou konstatuji , 
ie ani tato 4ruhá pasál nepfinái:í zpravidla ládn' no~ 
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v. V. !omek, D~jepis měeta Praby 2, Praha 1892 (2. 
'fyd.), s. 6n. (58n..); J. Čelakovský., CDI I, •· LJ:IIV 
(LUVIn.); týž, O vý'Joji etředověk'ho cHun! ra4n!ho ., 
aiatech Pražských, SP.DHMP I-2, Praha 1920, •· 14)n. 
(150n.); v. Vojtíiek , O vývoji eamoaprávy mlat pr~l
ských, Praha 1927, •· 21 (23n.); J. Prokei, DJjinJ Pra
hy 1, Praha 1948, a . 281n. (291); Dljiny PrahJ, Praha 
1964, s. 108n. (112); V. Lorenc, lfod lllsto prdak,, 
Praha 1973, s. 4ln., 47n., (129), který je41Jli'ftrun~
ji upozorňuje ne spojitost obou událost! ., obecnijlím 
kontextu; tot~ž plat! i o historiografii karlo'fsk,, 
kterou tu není potřeb! jmeno'fitě oito'fata je abrnuta u 
P. llorawa, Kaiser Karl IV. 1378-1978. Ertrag und ~onee
quenzen eines Gedenkjahree, Politik, Gesel1schatt, Ge
achichtaschreibung. Giessener Pestgabe tijzo Prantiiek 
Graus zum 60. Geburtstag, Ko1n - Wien 1982, s. 224-318; 
., práci Spi'fáěkovi a Seibtově pak vyěerpa,aj!c! biblio
grafie stari! literatury "nejubilejní"; tepr'fe nejno
v~ji! literatura o fUnkci Prahy 'f posdnfa atředO'fiku ae 
ubírá novými cestami; 'fiz její shrnut! u P. llaohilka, 
Praga caput regni . Zur Entwick1ung und BedeutUDg Pragil 
1a llittelalter. Stadt und Landschatt 1m Deutachen Osten 
un4 in Ostaitte1europa, Koln - Wien 1983, •· 88n. 

5/ Srv. zejm'na llachilkovu práci cit. v předchozí posn. a 
Stejt!1kelov7 Ú'faby z jin'ho aspektu, cit. n!le v pozn. 
31/, 'fJC~ej!c! zejmána z materiáld LorencO'fých. 

6/ " •• • eodem auno in menee dec .. bre doainua iaperator 'fo
lena, ut Antiqua et lfova oi'fitatea Prageneee propter 
bomaa paci s et concor41e un1 te eeeent , et uno eod-que 
iure gau4eant et ~•• equalia onera eutterent , tecit 
ruapere 'fal'fae aeu portae, turrea ac .uroe Antique ei

'fitatia et toaeata adimplere . Bt tactum eat ita ut aan
~it at voluit 4ominua imperator" (ed. PBB 4, •· 536) . 
Oatatni i urěi t t . odstup KrabiCO'f1 sprá'f7 od data .. aot
n~ho taktu - tato ěáat kroniky zřej~ 'fsnika1a • odatu-
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pem několika let - hOYoří v tom smyslu, aby ee doalovn' 
snění sprá-.y bralo s j istou rezervou, i kdy! prá-wi takt 
etr!ení hradeb by 'Y protikladu k tomu měl být brán do
slovně , jelikož Beneš Krabice mohl celou vfc jistě • 
odstupem sledovat. Pokud by ale n~kdo chtěl podl~ ~•ho 
terminologie dospět k určitějším ddr\lm, by). by skla
mán. Po srovnání jeho hr!II:Índ pro obě města pfed rokem 
1) 67 a po něm lze říci, že nelze pozorovat rozdÍly. 
Termí~ WSova civitas" i •Antique" resp. jen "civitaa 
Pragenais" jsou doložen1 v obou ~dobích a po r . 1367 
ulití termínu "Maior civitaa" mdle být stejně tak ayno• 
~cká pro "Antiqua civitaa" (jako je tomu u dokladd 
cit . níle v pozn. 14/), nebo! termíny bližií epacitika
oe jsou zpravidla pouze zpřesňujícími ~daji místními~ i 
když nepřicházejí v!dy . 

7/ Pod!váme-11 se na jiná jeho ~~je o panovníkových ~i
nech z ryze chronologick&ho hlediska, lze říci, !e naie 
stanovisko potvrzují . 

8/ CIK IV-1, vyd. A. Haas, Praha 1954, č. 97. 
9/ OIM I, ~. 89. 
10/ Srv. patřiěná údaje v RI 8 pod příaluiQými daty. I tine

rářov á práce v t omto kontextu nepřináiejí žádná infor
mace, lae je proto ponec.hat stranou. 

ll/ O t om srv. obecně v souvislosti • Václavem IV. (1 kdy! 
nábi~ k tak09ámu dělení kancelfie aueily být u! •• 
Karla) I. Hlaváček , Konig Wenzel und GOrlits, Beitrěge 
sur .Archi-.wissenschaft und Geschichtsforaohung, 1Jeiaar 
1977, s. J94n. aj . 

12/ Je ověem dochována jen v opisu v Liber vetuat1ssimu8, 
JKP rkp. 993, •· 54. 

1)/ ODl I, ~. 9. . 
14/ Literatura hovofí biině o tom, h tento spojeey ~tvar 

se nazýval "Maior civitas" (napf. V. Vojtíšek, O vývo3~ 
s. 2)n. ) , ale opom:!ná zpr&Yidla zddrazni t, le teraťny 
jsou soela biln' v dobách značně atarliíoh 1 mladších 
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(arY. jen příkladem CIM I, ě . 80 z 28. 1. 1)65, ě. 87 s 

•• e. 1)66, ai tam!e č. 98 z 23. 10. 1379 nebo ě. 99 • 
22 . e. 1381 ) . Jejich počet lse rozmnolit obiaa sairy a 
to i s jiných prostfedí. SrY. i r. Machilek, Praca ca
put regni, s . 79. V t'to souvislosti je třeba je~ti 
podtrhnout, le ve věech námi citovaných pf!pa~•Ob jde~ 
produkty autoritativní a tak~ informovaná kanoeláfe 
dvorské. 

15/ r . M. Pelse1, Kaiser Karl der Vierte, Konig in Bobaen ~ 
Praha 1781, Urlcwldenbuch ě. 232n. 

16/ CIM I, ě. 95. 
17/ !aa!e, ě. 96. 
18/ V. V. Tomek, Dijepis města Prahy 5, Praha 1905, 2. vyd., 

• · 63 a 85. 
19/ v. v. Tomek tamle a. 67. Viz i J. Mezník, Praha, e. 25~ 
20/ V. v. Tomek, Dijepis 2, s. 70n.; J, Čelakovský, O vfyo

ji, s. 151 s odkazem na jeho Soupis rukopisd chovanýCh 
v archivu král. hlav. miste Prahy, SPDJDIP I - 1, ě. Bl, 
kde ale ~lea je undeno 28. ) . 'ďvodní sipis v jiná 

rukopisu novoměstekéa je pak jdd o den stari:!, vis J. 
Čelakovský teale •· 108, opit s c~bnýa pfevedenía, 
tentokrát zaa 18. ). a J. Mesn:!k, Praha, •· 258, sfejai 
ale • tiskovou ~bou v pfíslušných datacích. 

21/ J, Čelakovskt, O vývoji, s. 150. Vis i v. Vojtíiek, O 
Yfyoji, e. 24, ov!em jen s rámcovými údaji, aísty ne
sfetelnými. 

22/ Podle V. v. Tomka, Dějepis města Preby 5, •• 64n. 
2)/ V. v. Tomek, t .. le s . 71 a A. Koslová, Příepivky k dip• 

lomatice Starého Miste pralekého v letech 1)67-1419, 
nstiitiná disertační práce na arch. studiu Fl U!:, Praha 

1976, •• 148, č . 1)0. 
24/ V. v. !omek, Dijepis 5, s. 88. 
25/ Orig. lat . Institut t. osterreiehieehe Geaohicbtstor

scbang Wien ě, 2671 A. Ioslová, Příepivky, •· 1J3, ě. 
52a její e41oe 1. Hlaváček, Venkovské kláltery a aieta 
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~ posdn!m atředoviku, v tisku. 
26/ Viz V. Vojtíiek, O peěetech a erbech miat Pra!akýcb a 

j1D;fch ěealc1ch, Praha 1928, zejmána s. 135n. a 160. 
27/ Podle J. ~elakovskáho, Soupis rukopiad, a s přibl,dnu

Um k Soupisu mbtakých knih českých od roku 1.310 do 
roku 1526, sestavil R. Bo~t. Praha 1963 (ěíel~ v závor
kách snaM údaje s tohoto Soupisu) . tfdaj Lorenc6'1 (llo
~á Khto, e. lB) o výeleytu měetakých knih na Star4m IIi
aU je oviem acela po~bJJI. 

28/ 'f. fadra, Kanceláře a písaři ~ zem!ch českých za krtlld 
s rodu lucembursk.§ho Jana, Karla I V. a Václava IV. 
(lJlQ-1420), Praha 1892, a. 160. 

29/ V. Vojtíiek, O pečetech, a. 160 a 'f. Tadra, Kanceláře, 
•• 159. 

)0/ Seatan~cy" u J.. Kozlov.§, Příspěvky, e. 124n. č. 4n. 
31/ S~. ~ýěe v posn. 6/ citovanou výpově! Beneše Krabice z 

VeitJaile a dále praktic.ky zmínku u všech Yýie • pozn. 
4/ citoYaných autord. Jt tomu jeitě Jt, Stejekal, Iterl IV. 
uncl clie Kul tur \Ulel Kunst aeiner Ze i t, Praha 1978, a. 
139 a V. Píia, lldstek na lldstku. Dali:í posnatky o •f'fo
;11 a epojen:í. Staráho a llováho llěata pre!ak.§ho, AH 5, 
1980 , e. 123-lJO. 
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ITLCl H 1 a T ' ě e k 

Alt- und Beuetadt Prag und ihre Bi.D.heit 8111 Bnde der 
Regierung Karla IV. 
(lt11ohe Ober1egungeo und Aamerkungeo} 

Die gro6s\isige GrUndUD& der Prager Beuatadt durch 
ltarl IV. 1m Jahre 1348 ru.tt Tereehiedene Pragen waoh, clie 
nech nicht gen\isend geklarl wu.rdeo, J• kaum eindeutig ge
klarl werden kol1l1eo. So Tomehllllich, wana Xarl clie bereite 
bliihende Altstadt ein.fach .r:ůoht Tersróoem liee. Der Ver
taeaer vereucht etliche neue .t.apelde Torzutiih:ren, ao naaent
lioh clie uber Karla zuriickhaltung in politiech-wirlachatt
lichen .Prageo, nšmuoh da6 er allzu groBc Xrattautatieg 
der einsigen Stadt Torsubeugeo wollte. Jedoch kala ea in 
Jahren 1367-1376/7 aua dea W11len dea Herrechere zur U.r:ůon 
beider Stadte, doch handelte ea aich eher um eine Probe
einheit, da weder uber Anfang noch uber Schluf) dieaer Union 
enhprechende Rechtaapriiche erhalteo gebliebeo aind, J• 
ao1che •• kawa gab. Ia war alao eine tinheit, die nur in 
eUichen .t.apekteo real war, in anderen aetste aie aich .r:ůcht 
durch, oder nur sum gewiaeen Grad. Da daa Dezennium dea en
gen Zusllllllllenbangea beider Stadte Dicht au ge1Ňnacht• Bttekt 
tiihrte, wurde •• ibnlich unaut.falllg, wie •• zu Standa kala, 
wieder autgehoban. Denn aowohl clie eozialen ale auch clie 
wirlachattlichen, politiachen und nationalen Untersehiede 
waren allzu grof) und unuberwi.nďbar. 
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František X a v k a 

X OTÁZCE SJBDBOCEHi PRAŽSKtCH MĚST V LETECH 1368-1377 
A X KiSTU PRAHY V KARLOVĚ STÁTBÍ KORCEPCI 

Dešifrovat vztah Karla IV. k pražským hradllm & městllla 

znamená poznat mnoho z ideologie a praxe jeho vladaření. Zde 
je nutno se omezit na otázku, co ee z toho dá vyěíet pro pro
jednávaný probla. Východiskem mohou bjt podnět7 ze soudobého 
bádání o dějinách měst, zařazujícího do funkčně modelového 
nazírání i tnologickou otázku rezidenčních a hlavních měet ll. 
Tento postup otevírá také cestu ke kladení otázek po molných 
variantách vývoje a přes nebezpečí urěité echematičnosti 
vrhá trochu světla tam, kde vládne šero pro nedostatek bez
prostředních pramend. 

Pokud jde o Prahu jako rezidenci, nezdá se obtílné vy
lolit, proč po téměř pdlstoletám přerušení sídelní funkce ee 
Karel IV. rozhodl pro zatím jil zpustli Pražeki hrad. Obeoně 
ee má za to, že šlo o manifestaci dynastické kontinuity a o 
respekt k nejstarší kultovní tradici země k tomuto místu ee 
pojící, tedy i o projev BIIIJSlu pro českou historickou konti• 
nuitu. Ani Vyšehrad však panovní.k neponechal stranou a včle
nil jej jak do SJIIlbolické rovilly významové ~ražeké vtsiavby, 
tak i do obranného SJStému celáho souzdetí .'. Ač podle sloT 
kronikářových dal obnovit Pražsk,ý hrad po vzoru sídla fran
couzského krále, nelze přehlédnout , že to byly typologicky 
rezidence zcela odlišné. Přes ostrovní polohu na Ile de la 
Cité šlo v Paříži o městský palác. Bicméně v době, kdy se 
obnova Pražského hradu již chýlila ke konci, Karel v. pole
kán povstáním Karoelovým přenesl své sídlo rovně! do hradd 
Louvru a St. Paul, tedy těsně za pllvodní hradby Pafíle, pH
čemž aám prYní z nich záhy · přeměnil z prosUho pnnostn!ho 
objektu v honosné sídlo Jl. U Karla IV. není etopJ po tom, 
le by na nijaký mietaq paláo pomjělel. Ve né distanci k 
měetak'=u prostředí tak - snad nechtěni - předjal z obdob-
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njch politicko-bezpečnostních ddvodd neddviru av~ho synovce. 
Bude to hprn Václav IV., který v Praze přikročí k budovúí 
mbtak~ rezidence 4/. z rozboru i ~ineráře víme, že Karel IV. 
táDiř polovinu svá vládní činnosti .ykonával v Praze, za~!a
co v dalěím svál nejddl.eUtijiím sídle, llorimberku, atráTil 
jell asi jednu desetinu pobytd 5/. I když e:!dlo peno~níka a 
jeho rod~ bylo na Pražskám hradě, jsme oprávněni přiznat 
rezideněn:í charakter i všem pražským měatllm. Pungovúí 4Tora 
jakožto nejddležitějěího nástroje královská vlády té doby, 
věetni rad7, kanceláře a komo%'7, bylo namysli telné bes ubyto
vacích možností jeho ělend a návitěTníkd ~o hrad •e miste~ 
jak přesvMčivi ukázaly studie B. Patzeho a P. llorawa 6/. 
DTdr pak b;yl spojen, a to zvláště se Starim lliatem, i jinak. 
Podle zjiitění P. 14orawa kddý ětvrtý z Karlových rádcd a 
sekretáfd náležel k měitaastvu a jeho převažující čáet byla 
tvořena zástupci různě propojeného norimberak~ho a pražského 
patriciátu. Uplatnil se, často v rouie lclerikd, v písemné a
gendě dvora a představitelé pražského patriciátu dokonce pří
mo v Karlovi finanční správě. Ještě pozoruhcdnijií je zji
štění, že někteří jeho příslušníci pronikli dokonce i do 
vrchold církeTní správy. Tak aámožný, záhy nobilitovant a 
Tlivnj písař komory Pavel z Jenštejna byl postupně bratrem, 
otcem a dědečkem tří pražských arcibiskupd 7/. Postavan:í 
těchto patrioid bylo ovšem am'bivalentn:ía jako organidtol-1 
úYěru sloužili dvoru, jako lidé mající vliv na ataromiatakou 
radu sledovali zá~y vlastní i sváho města. Tato dvojí role 
musila mít aTdj význam i v historii Bového llista. Bež satía 
nepředbíhejme. 

Přirozeným ddaledkem rezidenční funkce města bylo nále
žité y;ybevení stávajícího prostoru obnoventai či novja1 stav
bami a výmluvným ikonografickým programe vni i uvnitř. Dal
ší nutnou součástí rezidenční reprezentace v případě městs
kých areild, jak ukazují příklady Paříie, Londýna, ale 1 
Krakova, byly urbanistické změny spočívající v roziiřován:í 
atavebn:í plochy překládáním hradeb na vzdálenější místo. 
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Karlon ěilulost nen:í výjimkou S/. Čim ee patrni odlUuJe od 
srovnatelných podnikd, jest nejen kvalita a rozsah po4niknu
týeh prací, nýbri i prom;rilenost, návaznost a jakfei Ú.df>ed
ní plú, který je prostupuje. Ten v;rtváří z obou brach\ a 
viech pražských měst spolu s impozantním mostem jako~1 hie
rarchiclq strukturovanou jednotu, propojenou ve "' ideolo
gické st,ře ikonografickými aJmboly a v životě dvorek'- mnoho
kráte ee opakující "královskou cestou", spojující obě rdsnl 
kultovni diferencované hradní d011Úl18Jlt7 ceremoniál.o.:!JI pNvo
dem třemi pražsk,imi měst;,. 9/. 

Vedle svatovítské katedrály a obnov;r V;riehradu b;rlo to 
Nov' Kěeto, kde ztvárnění voln~o prostoru dovolilo nejlépe 
realizovat rezidenčJli reprezentativní dměr;r Karla IV. Ben:í 
divu, že výklad jeho urbanistického plinu a um!etění zde sak
~álníoh objektd, v nichž b,rl ěten i ideální plán "nebeskáho 
Jeruaa.léma", ee ~tal vedle katedrál;, a ataroměstsié mostecké 
viie hlavním polem pro dalekosáhlé interpretace pfedevi!. u
mileckých h1stor1kd. B;rla vyslovena d011U1inka, zda Jtarel IV., 
struěnl vyjádřeno, jako "druhý Konstantin" nebudoval v Praze 
také evdj iím lO/. Je jisté, že v rovině i:ultovní S1JIIbol.:i.k7 
se :riové Město vskutku jeví jakýmsi dopllikem obou prabkfch 
hradd a le V rovině S1!1lbolik;y "státn:í• se zdá V;yjadfoVat 
skuteěnost dvojího, ř:!mského a· ěeskáhó Karlova krilovatví. 
Bepoch;rbné tak' je, že reprezentativní vybavení celé pralaké 
rezidence Karlem IV. je v evropském měřítku ve své dobi nej
větším a ojedinilým v;retupĎován!m oslavy panovn:íka a jeho ro
du, Ú.tícía a! př:!mo do jeho zbobiní ll/. Jakou váhu sde ml
l;r anticko-oíaařaké reminiscence, aě o nich jako takových 
neanUe být poch;r'b, se lze jen dohadovat. Jl'adabné sddrazni
n:í oíeařsko-univerzálních aspirací se však pro Jtarlovu dobu 
zdá b~ anachronismem. JtonstantiJlovatví a imperiální uniTer
zallamua vystupují Tfraznějl do popředí až T konfrontaci • 
papebtvía a koncillaria• 15. století i • olivlou ideou 
protitureckého talen:í za Účelem oavobození SvaUho hrobu. 

Jsou proto spjat;,. spíše a~ se jm,Jlem ZikmundoTým. 
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lové Kieto nen! viak jen problámam urbanieticko-ikono
grafickia v rúci Prah7 jako residence. Jeho vsnik, funkce a 
vstab k Starámu Kietu jsou v plánovité,cílevidoaé viatavbi 
prdak!ch hradd a aěet aíehm, kde se n•dl•e •bavU dojau, 
h sde nedopadlo vie, jak ailo, a že sde snad panoTD!k 1171 
dokonce donucen k jisté iaprovisaoi. Ddvod rospakd i o~jek

Uvn!oh poUU tk:d v toa, ie Jod Město neb7lo ju eo®úU 
residen~n:í reprezentace, kde ee aohl VJŽÍt panovlÚkdV volWl
tariaaue. leadh bjt pochyb o toa, le larel IV. vedle tohoto 
zřetele, k něaui ukazují vedle řad7 faktord urbaniaUck~o 
plánu i nikhri paaále se sakládací list~ o ehve'blú jed
noU pravobřeln:ího arefiu l~/, aU na ~·U předeviía dale
kodhlé dai17 ekonoaioké, k niai odkasuj:í rovnU fakta \11"

banistick~o pl'-nu (obrovská náaiet:í a liroké ull~n:í te~t~l 
ty ae věak jil dotýkalY funkce Prahl jakožto hlavního aieta, 
tj. kultovního, politického i hoepodářekého středu seai, 
aaj:íc! ve vstahu k panovníkovi již aložitiji:í podobu, a sá
jad ekonoaiot,foh, v otúce eprávn:ího UBpořádán:í pat 1 poll
Uotjoh, ehroaietakáho patriciátu. 

Bád'-n:í sabi'f'ající se residen~níai a hlavníai aiet7 kla
de ddras na to, že jde o dvl rozdílné funkce, thri ae Úpllli 
nek1'fjí, jaou k eobi nanáj• v rdm .. ~aeov• ntahu, a že 
jejich apojen:í je ve středověku přiznal-' pro nejT78pilejií 
etátn:í Úiva17 (Jrancie, qlie, leapoleko). Starob7losU 
tohoto apojen:í b7la Praha předaUiena jen Ueni Pař:íi:í l4/ • 
Vshh hlavního aěata t panovníkoVi bJl úatavniprávni ur6;;.ú 
aietet,fai privilegii, VJaesuj:ío:íai aíru. jeho eaaoeprávnosU, 
nebo naopak jejich neexistencí (Paříž). Daleko vtsuuij1 
b7l věat ovlivnin pollticlq, a to jak vahou nepanovniot.foh 
inaUtuo:í sde eídl:íoích (Londln), tak centralitou oelos-
skáho kultovního a hospodářského potanciálu. B7l sde pat je

IU 4alií 4&\leiUI -•nt, · thr.f podlliioval 8J11'b1Ósu residan
oe a hlun:ího aieta a ~1.1111 je pro panovníka nepoetradahl
niaa b7lo to a:íeto nejenúe opatřihllláho ÚVěru a a:íato ai
rq nejen s'bolí vleho. druhu, nlbri 1 potřebD,#oh pol1Uct.foh a 
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hospodářských informací l5/. 
Praha měla ještě jednu zvláštnost, kterou neznala- & 

z dobrých d~vod~ - západoevropská hlavní městaa byla metro
polí. Zcela unikátní takt, že na Pražském hradě bylo po sta
letí sídlo biskupa a od roku 1)44 metropolitního arcibiskupa, 
alternované další rozsáhlejší :r:ezidencí na Malé Stra.d, umoc
ňoval politickou ožehavost vztahu panovníka r~ Prase a přímo 
vynucoval urěitou církevní politiku, jakou také Karel IV. i 
Václav IV. vskutku prováděli, s cílem podřízení ěeské církve 
královské moci. 

Karel IV. tak měl ve vztahu k svému hlavnímu městu Úlohu 
rozhodně těžší než francouzský král v Paříži. Statutárně je
ho vláda nad městskými radami byla sice téměř stejně pevná 
jako jeho synovce, ale větší politická váha města ztěžovala 
její příliš lineární uplatňování. Pražský patriciát sice ne
provozoval navenek žádnou politiku uvádějící v pochybnost je
ho podřízenost králi lG/, avšak jeho ambivalentní postavení 
dávalo au možnost využívat sepětí s panovn:ílcovou !inanění 
správou ve srlj hospodářský a místně politický prospěch. Ba
víc v Praze se soustředovaly silné složky IIŮlllokrálovské po
litické reprezentace {u příležitosti zasedání zemských soudd 
a sněm~) i reprezentace církevní, která měla, jak uvedeno, 
eilné svazky s patriciátem. V tomto smyslu pozice Karlova se 
spíše blížila postavení anglického krále v Londýně l7/. 

Vedle toho, že Praha byla eídl• aetropollty, aěla ve 
srovnání s jinými hlavními městy i složitější podobu své 
centrální funkce - na rozdíl od jedno~' !unkoe razideně
ní, která byla dána zvláštní strukturou lucemburskliho "státul 
Hlavním měst• byla zcela nepochyblli ve vztahu k ěeskému 
království. Pro zemi České II:Ol"IUlY byla jím již v podobě dale
ko diferencovanější pOdle kvality státoprávního vztahu& pro 
oblasti bezprostředního panování jako sídlo správy ll:rálovsk' 
domány, pro korunní vualy jato sídlo dvoreltého soudu, aviak 
pro lloravu, mající v~aetní ze1118ll:á střediska v Brně a Olomou
ci, patrně jen svou centralitou kultovní, př!aemž patrni 1 
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s4e nsiclu.ění tuakce eu'-U tuoT&la ~iA' fuakoe hlaTního 
alata (clToreltá kaDceUf). •••nehoce celokol'WU1:! iuUtuoe, 
~ato su.eril.níbo edmu, eouclu ěi ~ill..foh centrilA:!cb Úhcll1 
nůftlontl poTe.h7 • seelabonla nepochJ'Ixll poetaven:! Prah7 
3ako hlavn!ho aleta v loruol. Jeitl elol1ti3i:! ~· o•'~• 
sela Pre.ha bfla, aohla ěi aUa b~ v Uh clobl hlaY.Ida ai
et• Mie. Oclpovlcli eoWSaanfcb pfe4ních .dmeokfoh hietorikd 
•• cliaaetrild :rosohúe#, od neaaUvtúho eowlu ( B. Pahe, 
r. Seibt) lB/ po pfiuW ~ietfoh tuako:! "hauptetadtihnl.ich" 
• nadl~nou perepettivou clo bwlouonoeu (P~ llloraw) l9/. Pro -
Prahu ~ako hlavní aiato iiri!ho kheiautTa analo&iok' iúau 
neb7l7 18IIOIH~al UdAl pfedpokla<lJ. -

V torato epettru ~· třeba poeusont 1 viiechAJ otúq tý
b#o:! •• •ovlhlo lilie ta. lllohl-U být AOTOIDbhkf anfi bes 
velktoh obtíl:! iJltearováA do oetatní pralek' vfetavbf v ro
viAI kultOTni-npnsutatiTní, th ~ako dovriení nsidenbí 
tuakce mleta, ~iAak toau b7lo • jeho akoAoa1cto-pol1t1ok#a 
vUuiA:ía do orpniau Prabf ~ako hlavtúho alda • .TNiliie 
lse sa nsiduění povalovat Tieohna paieltá aieta v!eiAI ~-
~1oh ~cld a 4otonce na •anto celek vstahova• 1 ou.•ralltu 
kultovní, Aebflo toau lat T pfípa41 pralekfch aiet ~ako poll• 
ticto-hoepodifetiho ••feclu ..a~. l toato 1a71lu tuAtoe ~
ního aleb bfla prakUcJq 1 pnTAI (•oaput et eect .. •) ep~ata 
vfl\ll!nl •• Staria llliet• palet,ta, ~ak bflo potnsu.o 1 lar-
1• IV. Vrfeiení ntahu Aovlho anfiu k tomuto aletu AebJlo 
twlíi ~- oU.stou blb' aletet' poliiik7 panovnítcTJ, nfbrl 
deaclJlí oU.stou ~eho politik7 &loWlní, v!etnl poUUJq ho
epoclUet,. llluello bft clíl• et,bict,fa v plda elOYa tobo 
vfsuau, phanl talkuluJíoía • natoí pol1Uct' •ílr ht 
vlln', ~ekou bfl etaroaletekf patrici't • 

BJlo saloiení •ovlho lllleta ~rloQa p6Toc1Jlía úalr. 61 
ai clAtleclt• •lll7 ÚQelu j1Aiho pocl tlak• otolJloeU? Pí• 
llllll' pr&a1Jl7 AÚ spavuJí ge41Jll o l.Íiayelu saloiení (1)47) 
a o ~eho prOYeclení U348) 2 1. ncaúl poloiu.' otúb, 
tiTUlU • ohled• na dou6ení v letech 1)68-1377, 3• soela 
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lecUiad. •utao . pro~o sdiU 1 ~i.Aou Tariu~u. thZ'Ou pa- . 

llOTJÚk .ohl m~ ll& .,e111 t~ • poubAo Z'OSI:Chlů S~aribo ai-
8b O Dll'f/ ueU Tfe~aTboU IUJT/ob iu'aclel» • penpůUT01l M• 
Alku uacleb •~al'GaNbk/oh. Za tu~o nr1alltu •• pMalow~ť 
•• _... bi•~oJ'ikod •llú, thM •• o4ToUn~ť u 46To0.7 ~ 
lau.S..Uotl (aúU.DO•t t•Uilitaoť) 1 u .lllthri T'/ftq Karlo
-q setl,claol ll•tiq poiaclu,1ťoi •tanblú ~ecl.llotu pNYot.hlú 
sú~ub)', ale 1 AllneM bi•toritoTI Zl/. )J'lo jil we4uo, 
le tato ~eclllota 3• poohop1telDJa po•tuUt .. kolloepee •oTibo 
••t• 3ato 4oTI'hú I'Hicluaat NPftsutaoe pnutlbo •ou
akU. no Tlak ll~" pro oUůu 3ed.llot7 pollUoto a4• 
111AistnUru, thá auaila b,#t ponsOTw •• •'nilll~lťob 
hleclbů .Aei ••teUct.foh. •ut.llo •• pt't, ~atl tato Tariu~a 
aUa. Tf.llo47 a AeTftJ.oc11' ~at pro puOTJl!ka, tak pro rial'Gaht
•kl patr1oUt, ~ehol •taaOTt.to auailo b,#t na to T Únhu. •• 
P"l pohlecl •• ~..,.t ~ůo hospocl4hq Tf.lloclú pro obl •tftD71 

Plat pollUoq AeTf.lloclú pro paDOTJl!ka. VJtTohllí tak obro
TitAo oellna pocl ~ecl.llou ab~•tou nclou A•i lo obdob)'. PM.ú
lelo • ••bou risiko, le bal taltoT'to n4a takto rosWul 
ai•to AHTUd.lle a to ~ato ... uUU Aekliclu a ... ttA •• •ta
.lll pollUclq A .. polehllTja, Aebo I• ra4a uba4e tak aoOAibo 
po•tanú1 le ~1 AIS'Yl~• puoT.Iltt 221. Z toho, co b)olo u
ncle.DO o •'nillo•U ntahu trile a ~eho hlP'Il1ho ahta, TJ
plld1 le pol1Uoti azoswaut auail l»,#t PZ'O Karla IV. rosbo
cluJťci. Je41AI T7t'Yohll:!a soela ••oetatAAO llO't'Ao a18ta 
110hl .hllt obiaa r1sit6a 23/. PMpaclú 1'1Ta1Ua obou al8t 
110hla •• Karlu IV. ~ent ~ato nUd.ll1delú ~eho WID,ta1 pro
•tfMlq a· tu~UI · uclriUelú T aedob pro Alho Tlbod.lltů• 

Je .s4e Tlak ~eiU ~eclu shhl, tterl uuah~• AerMl• 
.Gost •roslii'oTad nr1ut7• 1 pro •tal'GaN~•tl patr1oUt, a
l•pol T ~~~ía poa,ttu. Ul'baA.S..U~ tuoepoe AOTI sútaT• 
aesuaeaala llittel'alt polibl. aeohallictl stro.1Aúobelú .tpelllú 
plooh7-. Pfeúlela totil ~ed.lloua!Ai parttu.Gť •tfe4 pan
'bhill1ho ·~u lli~IP tuUOT.Gi, Jaibri 1 proetoZ'Od ( Z'OUAU 
ÚIINU, lirot' ulice aj.) clo jeho Dll'fl aúU. !U~6 phnal 
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tiiiiti mohl bit jdtě dce ZTfraznin i ekonOIIlick;r, aila-11 
ee11 bit přene .. na obchodlú aktivita města, jak nadhodil o
pdvnhi J. Čarek 24/. Brodcí perapektiTn! •rospl)'Qut!• 
Staribo ~ěsta v novém celku 25/s• musilo jevit staroai8tsk4-
au patrici&{tu jako podžliv,, idea přesu.au obchodn:ího eentra 
4o nov4ho ardlu pak dokonce jako nepfoijateln&{, nelxl~, jak 
poukísal J. Kesník 261, byla b7 předpokládala jeho faktiok4 
přesídlen!. Založen! saaostatnáho levého Kista se tudíl aoh
lo jevit i staroměstskému patriciátu jako přijatelni koapro
mis, dal-11 panovník záruky, že to nebude na Újmu postavení 
Starého Města a ie budou Slll!rněny hospodářek' nevýhod;r s to
ho plynoucí. B1l to komprolllie, kter.f nev7luěoval jiná řeian! 
v budoucnu, ukáží-li se výhodnější. Belse vyloučit, že takto 
se na věc díval nejen patriciát, nýbrž i eám Karel IV. 

Jaké b7ly vlastni ekonolllické cíle, kter4 Karel IV. • no
v'/111 areálem spojoval? Z písemných pramend snállle jen záměr 
přesu.au řemesel. To ee sdá být c:ílem dosti skroiiiD.,ým, UYáž!me
li, že těžiště panovn:íkova zájmu leželo v obohodn.:í politice, 
i neÚdrnýlll velkol'JIIim urbanieticJI:im ukasatelda. Čarkovu hr
pot,su o Bovém Kěetě jako sallliileném novém etředieku pralst4-
ho obchodu nelze proto ztrácet ze zřetele, nebo{ její reali- . 
sace nepředpokládala nutně adlllin1strativn! jednotu a aobla 
počítat s postupný~~~ přílive~~~ i jin4ho než staroměetsk4ho tu
peokáho živlu, a to v soUYisloeti s velkými Karlovými pláD7 
na jiné uspořádá.llí středoevropskáho dálkov4ho obchodu. 

Jisté je jen to, že ekonolllick' cíle s Jovýlll Kist .. spja
U se neu.eltuh~nil1 a že fu.adace se ukázala jako hospodáhJq 
i prostorově nadsazená 27 I. Značn' Ú.tuplc)' ausil larel IV. 
uěinit T naillen4 dělbi ře~~~eslné vtrobJ ~S/ a Úpln.fa nesdarta 
ston~il jeho plán učinit z Prah7 ddleiitou saatávltu dálkov4-
ho obchodu ~97. v novějš:í literatuře bylo poukúá.llo v Uto 
soUYislosti na disproporci· aesi kultovni-representativnía 
TJbaTanía Prah7 a jej !a politickým viznaa• na jedn' straně 
a jejÚI slab/11 hoepo~ářst.fa potenoUl• na straně dl'Uh,, Jeh
rf ovl• nesoUYisel jen •• eelhánía plánd epojen.fch • lovfa 
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Miat .. a mil hlubii a atarii kořeny JOl. Je totil nutno p~1-
pomenout, h ani v ~amotdm české 1dřittu, neml.UTi ~11 o 
Vratialavi, ekonomický potenoiál praiakfch měat neodpovidal 
~e~ioh kulturni-politick' pozici, jíl ee vysoko povsn,iela 
nad oatatni čeaká aěata Jl!. Tyto akutečnosti nabidají i k 
et~islivému poeusoviní celkov,ho místa Prahy mesi o&;atn1a1 
evropakjmi metropolemi, pokud nebereme v ÚVahu jen plochu 
měatek~o areálu nebo jen počet ObJTatel, ač i v tomto po
alednia ukazateli nelze ztricet ze zřetele, ie jde jen o ěí
ala aprozimativní 321. Stručně by ae dalo říci, že Praha~· 
srovnatelná a Paříií a Londýnem toliko ve at,ře politiok,, 
ni.koli hospodářaU, a a Ř:ímea pak anad jen potud, h ate~ni 
jako on lila nad poměr,r. 

Bylo založeni lov,ho Města trnl;tm Xarlovjm súair.? 
Tato otázka ))/•• nutně klade při ÚVaze nad alouěenía obou 
pravobřežních měat v letech 1)68-1)77. Jde o z'aadaí úatup 
od koncepce aamostatnosti levého Miata? Jeatliže ano, - ~ak4 
d·body k tomu vedly? Poznala ae neaprávnoet doaavadn:ího ře
ilieni nebo pom.iJluly dllvod;r, které ~e po~oy~, takže 11ohlo 
b/t odstraněno? lebo ilo o opatření doěaeně vynucen' nijakiai 
taktick;tmi zřeteli a potom jakjmi? Proč t;r či ony ddvocl7 ro
ku 1)77 zaae přeataly pdaobit a doilo k obnově pdvodniho ata
vu? Opit dočasnému? V~ká se možnost• tohoto článku podat 
zevrubn' řdení naatolen,ých probl'-'1 a nutno ee omezit ~en 
u nitteré možn' nov' odpovědi. 

J. Jlesník VJlolil přenědčivi, ie elouěení auae.a.á fak
tick;r podrobení lov,ho Města staromiatakému patriciátu a ia 
ja pro lovoměatak' a vfjilllkou obchodník\\ hoapodářaky navl
hodd. Domnívi u proto, le etaroměateký patricUt a1ca na 
alouěw hoepodiřaky příliš nedakal, ale h vydělal na aill 
politiet;r. Ukázal dále, h bezprostředně před alouěenia do
aadil Jtarel IV. na Starém Kieti opit radu a valkou patric1~
akou větiillou, čili že patriciát vyiel vatříc ~aho zúairlaA 
Ukázal rovnii, h tak' rozdělení rad bylo předsuaenáno 110-

oenekou aměnoua roku .l)75 doilo k pádu vlády patrici.tu 
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v poslední spoleon' radě (po roce 1350 bylo to druh' zbavení 
patriciátu moci!), ale v prTní opit samostatné staroměstské 
radě z roku 1377 byla patriciátu vláda ve městě opit ponechá
na 341. Dalo by se tedy říci, že nyní patriciát opit oisaři 
v ničem nevyhověl, ale že jeho vláda na Starám Městě ~e lar

lu IV. nejevila nebezpečná. Sloučení 1 rozděleni tedy aoUTi
aelo bezprostředně s vývojem vztahu mezi l&rlem IV. a staro
městským patriciátem. 

V ddaledku toho se jeví jako nepravděpodobQi viklad, le 
ilo o nějaké "nouzové" opatření mající řeiit vJhrotivěí se 
vztah mezi oběma městy 35/, tj. !e rozpory mezi obima aiaty 
nabyly takového rázu, že bylo nutné řešit je správnía sjedno
cením pod záštitou zkušeného staroměstského patriciátu a obě
továním lfoTého Města. Be111ožnost zvládnout takovito problé 
normálními panovníkovými prostředky, tj. dsahy do složení 
rad, je nepravdipodobná. lfavíc aa poměrně krátk' CSasov' ob
dobí vivoje lfového Města sotva mohlo dojít k tak velk6au 
zostření meziměstských vztahd, jak tomu vskutku bylo později, 
které by předpokládalo tak mimořádn' opatření. 

Zbývá však jeiti clomninka, že larel IV • VJŠel z uraU.fch 
cl~odd vstříc přání staroměstského patriciátu, když s lfov~o 
Misb uěinil pouhou clalší síaromiatakou čtvrt. leexlstenoe 
jak.fchkoli zásadních legislativních aktd, jaké bychom očeká
vali, ilo-ll by o opat!aní relativd trTaU, vecle k núoru, 
le ilo o opatření dočasné. Jaké však byly jeho příčiny? !ecle
sátá léta jsou clobou velké reorganizace Karlovy finanční . 

správy v souvislosti s rozsáhlými pravomocemi udělenimi Dit
řichovi s Portic. Ve sTé druhé polovině jsou léty .náatupů 
s pra!skf.a patriciátem úzce spjatého arcibiskupa Jana OlSka 
s Vlaiiai 36/, vystupujloího lSasto v Úřadu místodrl:íoího, 
jak t011u bylo práTi roku 1368. Je to doba velkého saU!ení 
královské komory v souvislosti a clruhia ital.ským ta!enía, 
s vykupováním Dolní Luiice a 1'\\sn,foh clědickjch nárokd spoj .. 
niob a dědictvím JavQraka-Svídnicka i s pozdější expansí do 
B1'8.1liboraka, takže docházelo k rozsáhl,tm zútavúa doaan.iálni· 
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ho ma jetku 371. Je možné, že potřeba velkých ÚVěrových ope
rací s i žádala 1 větěích obětí a organizačnihó přiepění etaro
měetského pat riciátu, jemuž bylo nutno za to učinit fadu kon
cesí . Sem by bylo molno zařadit 1 obětování Nového Kieta 
pražského. Vládnoucí vrstvy Starého Měata se zřs~i po stu
ianostech z dvaceti let vjvo~e pfiv1ělaní tak roze~ibo 
areálu n•usily obávat, naopak aohly ee doanívat, le bu4ou 
mooi dalěí jeho rozvo~ ve 8Tllj prospěch ovlivnit. Je ovi• 
pravděpodobné, že neělo o jedinf ústupek panovnítOY, etejni 
jako lse o~ekávat, že politické riziko •• epojení miet vy
plfvající musilo být vyváženo náležittai protielulbaai. Zru
ěení jednoty roku 1377 mohlo pak s ouviset s určitou finanč
ní ÚleYou, pozorovatelnou z pokued o jieté sanování králor
s~é doméA)" 38/, podmíněnou nalezen:ím novfch, nesnú;fch da 
ÚVěrových zdrojd, a ee z toho pl;rnoucí zaanlianou závislostí 
na eta~ěstském patriciátu. Je oviem také možné, le vsroat
lá moc patriciátu přestala být již politicky ÚDoaná a uvede
né vyb~edání nových kreditd urychlila. Moceneki převrat, 
který roku 1375 Iarel IV. provedl v jeitě společné radi, by 
nasvědčoval tomu, že obncvaní samostatnosti Bového Města 
bylo výsledkem prudkého konfliktu Karla IV. e pražekia pat
ricU.t•, který byl pat odkázán opit jen na vUdu ve Staré 
Mietě. Uvedení v život tohoto opatření v březnu roku 1377 
bylo nepochybně spojeno e očekávania deliím vzdálan:ía 
Karla rv. ze země 39/. 
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P0SÚIŮ7 

1/ Iapul8 k bidin! o re&iden~níoh a hlaTD!oh aie~eoh dala 
prioe V. Com1ehe, The Grea~ CapUat.. AD Hh~orioal 
GeograpbJ, London 1923. I jeho roSYoji doi1o Tlak al 
anoh• posdiji ro&praooTúia podll:úlet nniku, "1;""u
'r7• funtoe a oUsq oentralU7 aiet a úsm, u~úa 
T naaeot'- dijepiaeohí. BlaTní ebp7 ahdia aaoh7o1&,1í 
ebol"'lÍt7 Dae Hauphtadtprobl• in der Geachiohh. Jee~
cabe S\a 90. GeburiahC Jrie4rich llaineota, Jahrbuoh 
tiir Geechichh dee deuhchen Oehu 1, tUbincen 1952; 
Referate dee 3. Interdiesip11Airen Co11oquiuaa dea Zen
traliuUhte tiir fr&.o.kiache Landeetunde ulld al1s•e1ne 
Regiona1forachuag an der UniTeraitat lr1ansen-lůr.mberg, 
hl• A. 1Jendehorat und .r. Schneider, leutadt a. 4. 
Aieoh 1979 a ebomít Zentn1Uat ale Prob1• der aUh1-
alhrlichen s~idhtoraohuns, ll&• 1. MeJDen, Ioln- Wiea 
1979. Pro oblas~ eUedn:í 1Trop7 napsali súadn! atudie 
H. Ioller, Die ReeidellJI 1a MUhlalhr, i.na Jb. t. Ge
ech1ohh d. oberlleuteohea Reiohae~idh 12-13, 1966-67, 
•· 9-39; J. S7dow, Die Ree14ellJI8tadt in SWtoetdeuhoh-
1and, i.na Die Stadt in der europiiaohen Oeeohiohh. r .. t
eohrift f. 1. ID.a.en, BoAil 1972, •• 171-783, a sejllúa a. 
Patse, Die B11dunc der laAd .. herr11ohen Reeidens 1ll 14. 
Jah1"hunderl, ina Stadt und Stadtherr 1ll 14. Jalu'huaderl, 
hl• W. Rauoh, L1u 1972, •. 1-54, tde 81 Ti:úai 1 poeta
neDÍ Prah7. lejnoTiji:í epeoi&:í atud1e o Prase jato ai
ah residenCSnia, hlaTnia CSi ath4oTá upaaUa •• Gn•, 
Pne au llith BOhaeu 1346-1421, ina ZentralUat •••• 
a. 22-471 P. Moraw, Zur lliUelpunttatutUOA hap ia 
Zeitalhr hra IV., i.na luropa SlaTioa - luropa Oriu
h11a. Jeetaohrin t. a. Lu4at s\a 10. Geburtataa, q. 
1. DeUn Grothuen - I. Zemact (G1 .. aener AbbudlUD
cen sur Acn:~- und lirleohanetoracbwac 4 .. europiiecbu 
Oeteu 100), Berlin 1980, •· 445-489; a AejllOTiji 
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přehledně :P. Jlachilek, Praga caput regni. Zur Elltwick
luna und Bedeutuna Prage 1m IUttelalter, iJu Studiu 
sl& Deutechtl& 1ll Osten (Stadt und Landachatt 1m deut
schen Osten und in Oetmitteleuropa) 17, 1982, s. 67-125. 

2/ Zcela nov' poznatky o Karlovi výstavbě Vyěeliradu přines
ly archeologické výzkumy B. Bechvátala. Viz'· ~ěka
B. Bechvátal, Vyšehrad a Karel IV., ina SP 9, 197J, •• 
103- 125; Praha středověká, Praha 1983, s. 26ln. lata! 
D. 'Líbala). Zařazení do celkového ikonografického pro
gramu pražských hradd a měst viz u J. Homolky, Zu den 
ikonographiachen Programmen Karla IV., ina Die Parler 
und der schone Stil 135o-14oo. Europ&ische Kunat unter 
den Luxemburgern, hg • .A. Legner, Bd. 2, Koln 1978, a. 
607n. 

J/ Jdé o často citovaný výrok !'rantiěka Pražského, lRB IV, 
e. 413. Podle D. Líbala však byl pražský palác Karldv 
architektonicky dílem jen prdměrnim (Die Parler 2, s. 
621). Pražský hrad s pařížskými reziaencemi konfronto
val B. Patze, Die Bilduna, e. 29n. 

4/ Tento určitý ústup Pražského hradu jako výlučného luc..
burského sídla nesouvisí patrně jen se zminou životního 
slohu v dvorském prostředí. Exkluzivita pražsk' reziden
ce byla již od poloviny sedmdesátých let oslabována vý
stavbou nového filiálního sídla v Tangermunde, coi sou
viselo a Karlovými plány na vybudování dalšího centra 

~ lucemburské moci ve východní Evropi. K tomu viz 1. lber
hardt, Berrschatt und Ra\111. Z\1111 Itinerar Karla IV., in a 
Ka1eer Karl IV. Shatsmann und Kazen, hg.l. Seibt, Kun
eben 1978, s. 106; r. Kavka, Karel IV. a piaatovako-an
jouovské dědictví (dosud ne publikováno) • O Taagemúnde . 
V. Lorenc, Bové Kěáto pražské, Praha 1972, s. l36D.c pod
robnější literatura J • .A. Kohlmann, TangermÚilde, Standal 
1972, s. 84n. Perspektiva pražské rezidence pro ěeako
říiakou větev rodu byla ovšea mimo pochyby. 

5/ P. ll.oraw, Zur llittelpunktatunktion, •· 453n. Karldv 
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itinerář rozebral I. Eberbardt, Berrschaft und Ra1.11, in a 
Kaiser Karl IV. Staatemann, s. 101-108. ItinerářoTou me
todu doplnil I. Hlaváček statistikou listin podle aiat 
jejich vydání, která rezidenční převahu Prahy potvrsuje. 
Viz I. Hlaváček, dstřední moc a správa v oesk'- e~áti za 
Lucemb\U't\1, zejména Karla IV. a VáclaTa IV., 11 jejÍ fun
gování, ina Jenštejn 1977, Brandis n.L.- Stará BoleelaT 
1977, s. 49n. 

6/ P. Moraw, c.d., s. 46Q-468 a zejména prdkopnická studie 
B. Faheho, Die Bofgesellschaft Kaiser Karle IV. und 
Xonig Wenzele in Frag, ina Kaiser Karl IV. 1)16-1378. 
Porechungen uber Kaiser und Reich, hg. H. Fatze, Neuetadt 
a.d.Aisch 1978, s. 733-774. 

7/ F. lloraw, llonarohie und BÍÍrgert\lll, in a Kaiser Karl IV. 
Staatemann, s. 49n. 

8/ Vfčet stavební činnosti Karla IV. na pddě Frahy podal 
J. Spěváček, Karel IV., Praha 1978, e. 400, 403-409; T 
chronologickém sleduJ. Čarek, in1 Dějiny Prahy, Praha 
1964, s. lO)n •. ; uměleckohistoricltj T,Ýklad nejnoTěji D. 
Líbal, int Praha středověká, s. 218-)1). 

9/ Ikonografickou jednotu Karlovy výatsvby Prahy vystihl 
nejlépe J. Homolka, Zu den ikonographischen Programmen, 
s. 607-618. 

10/ Základní prá~i o urbanismu ~ výstavbě Nového llěsta na
psal V. Lorenc, loTé llěsto pražské, Praha 1973. Jeho in
terpretaci v ikonologiclcém smyslu prohloubil V. Kotrba, 
Nové Město pražské - "Karlsetadt" - T uniTereální kon
cepci Karla IV.' int z tradic slova.n.eké kultury T a.
ohách. Sá.zan a Jbausy v dějinách české kultury, uap. 
J. Fetr a s. Šaboult, Praha 1975, s. 53-66; a x. •euwirt-
K. Stejskal, íarl IV. und die Kultur und Kunst eeiAer 
Zeit, Praha 1978, s. 135-198. Hypot4su o "Praze jako 
protějšku Říma" T aou..-islosti s vikladea dalších Karlo
Tich staveb v Praze formuloval nejÚplněji a. Chadraba, 
Der "Zweite Konstantin"• Zum Verbaltnis Ton Staat und 



114 

Kirche in der karolinischen Kunst BOhmens, ina Umění 26, 
1978, e. 505-520. Možnost Karlova úmyslu připodobnit 
svatovítskou katedrálu svatopetrsk~u dÓmu v Řimi nadho
dil J. Krása, Svatováclavská kaple, Praha 197i, s. 2, a 
P. Machilek, Praga ••• , s. 92n. 

ll/ To prokázal J. Homolka, Ikonogra!ie katedrály sv. Víta 
v Praze, Umění 26, 1978, s. 564-575. 

12/ UTádí je v. Lorenc, lové Město~ s. 47. 
13/ Ia prvořadoat ekonomického zámě~ Karlova, zřejmého ui 

starší literatuře, usuzuje nověji J. Čarek (DějinJ Prah~ 
a. 108n.) i J. Spěváček (Karel IV., s.409),.ltter.f spat
řuje inspirační podnět k· tomu v poznání italských měst, 
naproti tomu v. Lorenc (lové Město, a. 42,186) v Avig
nonu. 

14/ Poznatek, že Praha byla·vedle Paříže nejstarobylejším 
evropsk,ým rezidenčním a hlavním měst•, je dnes obeonla 
majetkem speciální zahraniční literatur)' o Třeba dodat, 
že v české historiografii tato funkce Prahy ae vi.ai z 
toho plynoucími ddsledky nebyla dosud plni doceněna. 

15/ Ia tento aspekt poukázal P. lloraw, Karl IV. 1m deutachen 
Spatmittelalter, HZ 229, 1979, s. 13. 

16/ Politickou slabost pražského patriciátu podtrhuje až 
snad nadměrně l'. Graus, Prag a1a Kitte, •• 25n., .)2. 

17/ Ke komparaci Prahy s Paříží a Londýnem viz z početné 
literatur)', kterou nelze zatěžovat poznámkový aparát, 
alespoň a A. llousnier, Paris, ca pi tale politique au 
moyen Qge et dans les tempa modernes, in a Paris. Ponc
tiona d·une capitale , Paris 1962, a. 39-80, a dve ·nová 
základnÍ díla o středověké Paříži a R. · Caz.Ues, louvel
le histoire de Paria de la fin du regne de Philippe 
Auguste a la aort de Charles V., 122.)-1.)80, Parie 1972, 
jahož pokračováním je J. Pavier, llouVelle historie de 
Paris. Paris au XV8 si~c1e, 1.)8~1500, Paris 1974. Pro 
Lond.fn T. ll'. To.ut, The Beginn:inp of a llodern Cál)ital. 
London and Westlllinater in the Pourleeat• CentU1')', in a 
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Proceedinga of the Britiah Academy, Vol. 10, 1921-23, 
s. 487-511, a nověJší G. A. Williams, Kedieval London. 
Prom Commune to Capitale, University of London, Histori
cal Studies ll, London 1963. O tom, že vláda českého 
krále nad městy byla pevnější, než se běžně pře~pokládá, 
viz J. Kejř, Organiaation und Verwaltung dee kČDiglichan 
Stadhwesena in BOhmen in der Zeit der Luxe~aburger, ina 
Stadt und Stadtherr, a. 85 . 

18/ H. Patze, Die Bildung, a. 35; F. Seibt, Karl IV. Ein 
Kaiser in Europa 1346-1378, Munchen 1978, s. 320; týž, 
Diekussion zwiachen F. Seibt und J. Spěváček, in1 Die 
Parler 4, Koln 1980, s. 487n. 

19/ P. Koraw, Kanzlei und Rate, in& Kaiser Karl IV. Staate
mann, s. 292; týž, Zur Mittelpunktetunktion, e. 487n. 

20/ Pokud jde o pramennou základnu vzniku Nového Města a 
jeho spojení se Starým Městem pražským, odkazuji na 
stat I. Hlaváčka v přítomném sborníku. 

21/ V. Lorenc, Nové Město, s. 47nc K. Neubert • K. Stejskal, 
Karl IV., s. 139 n.; z historikd v. v. Tomek, Dějepis 
města Prahy II, Praha ·l892 (2.vyd.), s. 59; H. Patze, 
Die Bildung, s. Jl. Za příklad této "rozšiřovací" va
rianty mohla sloužit soudobá Paříž, jejíž areál se stav-. 
bou nových hradeb 1356 zvětšil z 273 na 439 ha, tedy o 
40 ~.Viz v. Lorenc, Nové Město, s. 185. 

22/ Ba rozdíl od Paříže se novoměstekým areálem dosavadní 
pravobřežní zástavba téměř ztrojnásobila na celkovou 
plochu cca 300 ha, přičemž Paříž byla bezprostředně pod 
kontrolou k.rále (Karel v. ji právě rozdělil na 16 čtvr
tí), což v Praze' nebylo. K tomu, že politickosprávní 
jednotu rezidenčního města považoval zeměpán za nebez
pečnou, možno uvést příklad z pozdější dobya když r. 
1470 se stal Berlín, tvořený dvěma městy pod společnou 
radou (na pravém břehu Sprévy Berlln, na levém Colln), 
sUlým sídlem brániborekých kurfiřtd, byla Jednota obou 
aiet, existujíaí od r. 1307, opět zrušena. Viz nejnověji 
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G. Dehio, Handbuch der deutechen Kunstdenkmaler- Be
zirk Berlin (DDR) - Potsdamm, Berlin 1983, s. 4, a G. 
Heinrich , in: Stadt und Stadtherr, s. 74n. 

2J/ Založaní samostatného Bového Města považuje za pd~odní 
Karldv úmysl většina historiku. z nověJších hiP.Gorio
gra!d Prahy viz J. Čarek (Dějiny Prahy, s. llOa.) a J. 
Janáček (Praha středověká, s. 29), kde odkaz na to, že 
pouhého rozš:ířen:í použil panovník u Malé Strany. Běkteří 
z těchto historikd se však domnívaj:í, že nešlo o opat
řen! trvalé a že na pozdější sloučení pomýšlel panovník 
sám, případně vývoJem obou měst k tomu byl nucan. Tak 
P. Graua, Prag ale Mitte, s. 25n., J. Janáček, c.d., s. 
Jl . 

?.~/ J. Čarek, in& DěJiny Prahy, s . l08n. 
25/ H. Patze, Die Bildung, s. Jl. 
26/ J. Mezník , Der okonomische Charakter Prags 1m 14. Jahr

hundert, Historie& 17, Praha 1969, s. 85n. 
27/ Rozsah novoměstského areálu byl ovšem poněkud ovlivněn 

nutností vést hradby tak, aby co nejlépe odpovídaly pot
řebám obrany města. K tomu J. Čarek, in& DěJiny Prahy, 
s. 108, a v. Lorenc, Nové Město, s. 188n. 

28/ J. Mezník, Der okonomische Charakter, s. 88n. 
29/ O selhání těchto pokusd, v neposlední řadě i vzhledem k 

nepříznivé poloze Prahy, P. Graus, Die Handelsbeziehun
gen BOhmena zu Deutechland und Oesterreich 1m 14. Jahr
hundert und zu Beginn des 15. Jahrhunderts , Hietorica 2, 
Praha 1960, s. 8la.; J. lle&IÚk, Der okonomische Charak
ter, s. 54n.; J. Spěváček, Karel IV., s. Jl2n. S oceně
ním velkorysosti těchto proJektd r. v. Stromer, Der kai
serliche Kautmann - Wirtscha!tspolitik unter Karl IV., 
ina Kaiser Karl IV. Staatemann, s. 6J- 7J. 

JO/ P. Graua, Prag ale llitte, s. 28n. 
Jl/ Tento překvapuJící fakt odhalily studie R. Bového, Hos

podářský region ·Prahy na přelomu 14. a 15. věku, ěsČH 
19, 1971, s. 397-418, a Poddanská města a městečka 
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v předhueitských Čechách, ČSČH 21, 1973, s. 73-109. Ač 
se týkají aklonku lf. at., sotva byly poměrJ jiné op~ 
století dříve. P. Graue z nich vyvodil, h hoapod'-řeký 

ok.ruh pražských měst, nepřesahuJící 25 ka, se vlastni 
příliš neliěil od tržních rajonů královských a ~okonce 
i některých poddanských měst. Poukázal i na ~o, že Sta
ré Město až do r. 1419 nebylo pozemkovou vrchností (Prag 
ale Mitte, a. 29n.) 

32/ Co do rozlohy byla Praha svými 645 ha včetně obou hradů 
(V. Lorenc, Nové Město, s. 131) třetím největším městem 
a byla předstižena jedině Římem a Cařihradem. Viz srov
návací tabulku J. Čarka, ina Dějiny Prahy, s. 123. SVifai 
30 - 40 000 obyvateli (naposledy J. Mezník, Der okonomi
sche Charakter, s. 47) následovala hned po Římu, Gentu, 
Avignonu, Plorencii a Paříži. Viz tabulky u ·J. Čarka, 
ina Dějiny Prahy, s. 127, a Údaje (neÚplné) u V~ Lorence, 
Bové Město, s. 131. Postavení Prahy co do počtu obyva
tel bylo tedy dominantní, pomineme-li Anglii, jedině v 
prostoru na aever od Alp a na východ od Rýna. 

33/ Viz pozn. 23/. 
34/ J. Mezník, Praha před husitskou revolucí (dosud nepub

likováno). 
35/ "Žárlivoat mezi oběma městy" předpokládal jako důvod 

panovníkova slučovacího zásahu již V. V. Tomek, Dějepis 
II, s. 59. Konflikt obou měst zdllrazĎuje i P. Graus, 
Prag ale Mitte, s. 25n.(ovšem spatřuje v nim spíše ai 
dllvod nezdaru slučovacího pokusu), a nejnověji J. Janá
ček, ina Praha středověká, s. 31. 

36/ Viz pozn. 7/. Dále P. Moraw, Zur Mittelpunktstunktion, 
s. 469n. 

37/ P. Kavka, Královská doména Karla IV. v Čechách a její 
osudy, HumL 33, 1978, a. 14ln. 

)8/ Tamže, s. 144. 
39/ O časové soUYislosti s odjezdem Karla IV. do Branibor

alta v. v. Tomek, Dějepis II, s. 70. 
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František K a v t a 

Zur Frage der Vereinigung der Prager Stadte in den Jahren 
1368-1377 und zur Stelle Praga in der Staatetonzeption 
von Karl IV. 

ZUS811111lentassung 

Die Darlegung der Ereignieee der Jahre 1368-1377 laGt 
sich nicht von der Doppeltunktion der Prager Geeamtatadt ·
Reeidenz (alle Prager Stadte und beide Burgen) und die lunk
tion der Hauptetadt (Prager Altstadt) abtrennen. Die Stel
lung Karle IV. war hier schwieriger ale die des tranzoaiechen 
Koniga in Parie. Statutenma~ig war zwar seine Herrschatt 
uber die Stadtrate beinahe gleich test wie die eeinea Netten, 
aber das politische Gewicht der wichtigaten der Prager Stad
te (der Altstadt) notigte ihn zu Vorsicht. Das Altstadter 
Patriziat trieb zwar nach au8en hin keine Politik, die ihre 
Untergebenheit unter den Herrscher in Zweitel eetzte, aber 
ihre Vertlechtung mit der tinanziellen Administration Karla 
IV. gab ihr bedeutenden Eintlu,. In der Altstadt tonzentrier
ten aich die Vertreter der adeligen politiechen Repr&aenta
tion (au AnlaG der Sihungen der Landgerichte, Landtage 
und Hotvers811111llungen) , und Prag war - zum Unterschied von 
anderen europ&iechen Hauptstadten - ebentalla der Sitz des 
lletropoliten. Drei Erzbiechote aus der Zeit Karla IV. waren 
durch Pamilienbande Ilit d8111 Prager Patriziat verbunden (P. 
lloraw). Die Stellung Karla IV. in Prag ihnelte eher der· Poai
tion des engliachen Koniga in London. 

Ein entacheidender Paktor, der die "Prager" Politik 
Karla IV. beeinflu,te, war daher aein Verh&ltniá zum Alt
stadter Patriziat. Es besorgte ihm Kredit und Intormationen, 
wotůr es verschiedene Vorteile torderte, die jedech nicht die 
Grenze der politischen Ertraglichkeit uberachreiten durttan. 
Der Bau der Beuetadt vertolgte neben der Punktion der Repra-
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aen~at1on auch we1~re1chende okonomische Abaichten. Ir konn
te Terwirklicht werden durch die blo~e lrweiterung der Alt
stadt durch die Verlegu.as der Siadtuuem, wie es gerade in 
Paris geachah, aber es war hier die Getahr des zi..Uohen An

wachaens der Macht des Altstadter Ratea und des hier harr
schenden Pahi.siata. Das 1st hochnahracheinllch cloe.r Grund 
tUr Karla Entacheidung, eine Tollig selbatandige Stadt su 
g:riinden (13-48). Daa konnh in 4811 AtltŮlgen auoh d• Albtád
hl' Patriziat genebm aein ale an.nehabarer KomproaiG (dia Aut
loaung der bisherigen Agglomeration 1m riesigen Areal wurde 
Te:důlldert) , beaondera, als es TOIII Berrwcher die Garanti& er
hielt, dae die Entatehung der neuen Stadt nicht zur BeDach
te111gung der Stellung der Altstadt tUhrt ("caput et aedea") 
und da8 die daraua entapri.ngenden wirtsohatUichen lachhile 
gemildert werden. Dieeer KompromiG sehlo& aber eine andere 
LOeung in der Zukunft nicht aua. 

Die Verb1ndung be1der Stadte 1)68-1377 kun aan ao Ter
eteheJl, daB da8 .Utetadhr Patrisiat dia Annulierung dieaea 
Kompromiasea erraichta. Daa B1chtTorbandenaein Ton grundle-

. g8lld8ll leg1slat1Ten J.kteJl seugt nicht daTon, claG Karl IV. an 
die Dauer dieaer neuen LOaung gedach~ hitte. J. llesnik seig
te uberzeugend, daG die Verschmebu.as eine takt1sohe Unhr
wertung der Beuatadt unter da8 Altatadter Patrisiat bedeute
h, eher poliUach ale rirtachattlich, und claO aia - ebenae 
rie dia nachharige emeute ~eilung der R&te - WIJII.ithlbar aU 
der llltwicklung des Verhaltniaaea zwiachen Karl IV. und 4• 
.Ut.tadter Patriziat suaammenhing. Die Darlegung, W •• • 
eine llaBnabme ging, die die Widerapriiche zwiachen beideD 
Stadten loaen sollta (ao achon w. W. ~omak), 1st nicht uber
seugend. 18 1st unwahracheinlioh, daB ein Berracher nioht ao 
ein ~'rcbllllll ait aeinen normalen llitteln bewaltigen konnh 
(lingritte in die ZuaiUIIIlenaehung der bh), und unwahraohein• 
Uch 1st auch die Vorauaaetzung, daB aich dia Bas1ehungen 
niacheD be1den Stadt.eD w&hr8l14 bloOar nanzig Jahra au der 
l'o:na suap1 tshn,. wie wir aie erat aua 4er Zeit \ll •1Ja1c• 
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Jahrsehnh spater tennen. 
Warum 1st jedech Kar1 IV. aut etwaa eingegangen, woTor 

er aich 1>48 huhte? Man k&Wl dit .&uabllle auaaprechu, cla(3 
der Bedart Ton groGu Krediten in den Jahru 1)67-68 (der 
II. 1ta1ieniache Je1dzug, der Loakaut der Hieder1aua1t.s, die 
Tel"8chhdenen A.nspriiche, die aua clem lrbe Jauer - Schwe1Wh 
utaprangen), die aich auch in den bedeutenden H7potheten 
einee Tei1a der Konigadoaane zeigten, auch eine Beih11te des 
A1tatadter Fatriziata ertorderten, und dia Opterung der Heu
atadt gehorte ottenbar zu den Konzeaaionen, dia er machen muB
t e. Die Authebung der Einheit 1m Jahre 1)77 konnte dann clamit 
zuaammenhŠAgen, daG dia gewachaene Macht des Altetadter Patri
date authorte, politiach ert~lich zu sein. Der llacht\lll
atl.lrtz, den 1)75 Kar1 IV. noch i.a gemein.aamen Bat d~U!uo
t e (naoh dem Jahre 1)50 die zweite Machtenthebung des Patri
data) ( J. Mezník) , wiirde dav on zeugen, daG dia Eroeuerung 
der Se1batand1gk:eit der Neuatadt daa Ergebaia einea hettigen 
Kont1ikta des Kaisera mit dem A1tetadter Patriziat war. Be 

iet moglich, daO dieae Bntacheidung durch daa Auttinden ande
rer Wege tii.r dia Krediteoperationen er1e1chtert wurde. De.a 
Patriziat war erneut nur aut dia Herl"8chatt in der Altat~t 
angewieaen. Die Realiaierung dieaer Ma(}nabme 111 Mars 1377 
wurde zweitelloa mit dem erwarteten 1Angel'GA lernbleiben 
K8 rla IV. aua BOhmen verbunden. 
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Z4eĎQ B l e d Í k O T ' 

llJ'BDJ.CI PRJ.ŽSKtCB ĎŠŤABfl DO ROKU 1419 

JedAía •• sA&kd YJ8piloat1 aiiianaha, ataTío~o •• ~a
ke Uetí nobodllá naha atředoTik4 apoleěnoati po oot ileoh
U, byla taU anaha T)"tTořU a1 Tlutní TStab k cÍrkeTJlÍaU 
11Totu, při kteréa by neb,rlo poust pasiTnía o'~ekt .. p4at, 
ale ěinitelea aktiTnfa a to Tt emyalu zakladatelaké ěinnoati 
a .o.últdllého patronátního ntabu k c!l'keTní 1net1tuoi. Tato
Tl poetup a u! samo TidOIIÚ jeho poUeb,r pfoedpoltU.dalo oTi• 
urěitou úroTei TJepiloeti aii{aaatTa, přiroseni aajetkoTé, 
alt také -qepiloati n 8J118lU sebtuddoaW a aamoafej110st1 
poladaTku aiiianeké STéb,rtnosti. RoTina farních toettld b,rla 

přitoa nfa atarš:!a dohofoenía jU pro aii{anatTo Toelku u
savi'ena a jednotlivé an~ po dekání patrodtd předniía 
aiatatfch koateld aaajoh b7l7 sdlouhaTé a zaanaaenalf jen 
díl6í Ú8pich7. Tftaly ee phdeTiía Starého Kida prdek~o 1.! 
Vlastní řeitní, odpovídající aUuaci aouatředhé a .a.ah%"011&41-
nc§ aiateké qloaeraot, a1 naltslo aiiÍauho T sakl,cUD.í 
oltifd při Tlaatních farních kostelích aietskfoh. Jejiob po
ěet, ~od a okolnosti Tzniku bych tu ohtila ahraout pro třl 
pražská aieta, a to s \ÍQalea poutásat na dTalnoat nideotTí 
sakl.adahleté ěinnoaU aiiÍand př1ne,1atniía pro úroni a te 
ataToTat6au Tidoaí Tedoucí Ty8piloet toho kterého aiata. 
J.apend ukládání oltifd je přlrouni doe, alt aouathdía 
•• pouze na tento. Předtslat tu lse T naanaěené aoUYisloati 
1 hlik, lt sakladateletl ntab aii{an\\ a .,. kontěaé fúi aiat 
předetaToTaA/oh radou Tděi oltáf4a a klerik6a t jejich alul
bl uataaonA/oh přtdsa&lltnal posdljlí doainujío! poatana.:! 
aiiÍanatTa Tděi talUnioké oírtrt. OltUní twldaoe pfi txi
atujío!ch farních kostelích doe aeT7Jl&lesU aliÍené, aa1 
pr&lití - 1 když ti aiU aolnoat •• • niai při katedrále aej
lépe seuá.it - ale -qchis:!a • toho, it je aiitaaé pfijali 
&a TlaetnÍ forau &ktiTn!ho poatojt T\\ěi orsani .. U OÍrtTt. 
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Množství i personální obsazení oltářd při pražekýoh koa
hl:íoh je s.námo od dob Tomkových 21 a jeho seznamy jsou 4od.n .. 
platné a je je možno doplnit v podstatě jen v jednotlivoeteoh. 
Co mi na situaci zajímalo ale především, byli vlaetní tundá
toři jednotlivých oltářd voetně jejich vztahu k patror.ovi 
příeluiného koetela a dále další dispozice 1 pat~~átnfa prá
vem sakládan,ho oltáře. O zakladatelích Tomek eouhrnni říká, 
že byli veemil miiitan.ěU )/. lfemohu a nechci tu uvádit detai
ly, ale základní údaje je tu přece nutné uvést, aby některé 
závě17, které z celkov,ho rozboru (i m1.mopražslcé aituace) vr
plfvají, nebyly jen formálním tvrzením. 

lfejdříve k situaci na Starém Mieti pražekéms ze 16 zdej
iíoh farních koetelll 4/ byly oltářJÚ fundace u ll. Počt• ab
solutně převažuje 24 oltářd při kostele Panny Marie před Ti
nem, jejichž saloieJÚ, postupující aouběžni s gotickou pře
stavbou chrámu, lze sledovat od šedesátých let 14. století. 
Pundátor" byly veemis přední pražeké patricijské rody Staré
ho Miata 5/ • jedinou výjiůou oltáře ev. Jtron,tm&, aaložené
ho 1394 podkomoř:úa Ziklllund• Bulerc a jeho bratr• Ondře
J• 6/ ~ Podobný obraz poskytuje druhý koehl na r,ntu, Milcu
láii, kde 14 nim založenía sledovatelných oltářll (z celkové
ho počtu 18) fundovali převážni do přel011u etoleti etaromist
ěU patriciové 7/. Podobni jako u tinekého kostela založila 
1396 dva oltáře aoučaani Aneilca, vdova po Hánovi Beneiovekéa 
ml., nebo 1379 a 1380 Lev lcrejoí • dalšilli, etejni tak ae 1 
u lcoetela ev. Mikuláše aetknúe dvalcrát jalco • fundátorea 
a Ilárou, vdovou po H8D8linovi :Preibergerovi (1390 a 1398}, 
a olt~ založen' z odkazu Seybota Benešovetiho byly j&lc u 
P&11.111 Kari• tak u Mikuláie (oba 1362}. 

Parní kostel ev. Linharta ail óltářll 12, ale jen u piti 
ae mi podařilo sjistit zakladatele, veaie áiětany 81. V jed
DOll případi ilo dokonce o epoleěnou tuadaci, zde llilcoliv 
olt~, ale vlěné mie u oltáře ji.ž existujícího, obce tu
níkll (1378) 91. Patronát kostela patřil převořiii ev. AD-
D1 10/• 
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Při kapitulním kostele sv. Jiljí p~sobily pro vsnik 
oltářů bezpochyby i další okolnosti, přesto měl tento kostel 
i farní práva a do tohoto přehledu je ho vhodné rovněž zařa
dit. Měl lJ oltářů vznikem rovnoměrně Jl'Oii.ožených mezi 14. a 
15. století. Zakladatele zná u 9 z 41ch, jednou jde ~ JiiiU
ho šlechtice (1382), jinak vesměs o staroměstské ~eštany 11~ 
z 41chž opět BeASlin Weis .. aaser ee objevuje 1395 jako fundá
tor u Pan.ny Marie před Týnem, 1)98 spolu ee Štěpánem Litomě
řick,ým zde. 

!ásleduje poatem 10 oltářů kostel sv. Michala s králov
ským patronátem. Zde jde vesměs o fundace do devadesátých 
let 14. století, jen jediná přesahuje do roku 1407. Sedm za
ložením sledovatelných oltářů pochází vesměs od mištan~ 121, 
z nich dvě od Jana Pleyera (1390 a 1391). 

Kostel sv. Havla s patronátem pražského probošta měl 9 
oltářů, pocházejících veeměe z doby do poaátku devadesátých 
let 14. století. Kristina, vdova po Ulrichu Peyerovi, je o
pět zakladatelkou oltáře zde (1386) i v kostele ev. Mikuláše 
(1398), v ostatních případech ' jde opět o jednotlivě zastoupe
né mištany, případně nobilitované měštany l3/. Jeden z oltáfd 
tu ale zřídil 1392 tamní farář Linhart a ke své fundaci při
pojil dosavadní místo stálého kazatele, a to s výhradou pat
ronátního práva vždy pro faráře kostela l4/. Šlo tu v jistém 
smyslu o záležitost farní duchovní správy. S touto výjimkou 
se situace u tohoto kostela 4ijak podstatně neliěí od oetat
ních. 

Beplatí to u! zcela pro počtem oltářů následující kostel 
Panny Marie Ba louži, kde z osmi oltářů znám zaltladatele u 
piti 15/, ale jen ve dvou případech jde o staroměstské miš
tan;r. Tento ltoetel eím měl patronát zamanll ze Sluh a také v 
případi dvou oltářů jsou fundátor;r nižší šlechtici, dalším 
je e titulem medika uváděni Albílt z Un1čova. Konečně tu pla
tí, ie doložené fundace jsou nejstarší až z roku 1)88 a os
tatní ve .. ia ai z pokročilejšího 15. století. 

lejnápadněji se lišila situace u kostela sv. Baitala 
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s patronát em krále nebo kr álovny. Z jeho šes ti oltářů vznik
lých do roku 1401 se mi podařilo doložit zakladatele j en u 
tří 161; mezi nimi není měštan žádný, naopak je t u dětmi 
Pavla z Jenštej na zastoupena v rol i fundátora vyšší ilechta. 

Dále měly zv láštní oltáře ze staroměstských ltos~elů 
ještě Martin ve zdi (2), Benedikt (1), Jan Ba zát~dlí (1) 
a Valentin (1) , vesměs z měštanského založeni l7/• 

Z tohoto záltladniho shrnutí stavu a vzniku oltářů ve 
farních kostelích Starého Města pražského lze prozatim vyvo
dit několik závěrůa 
1. Největší počet oltářů, absolutní i prokazatelně měštany 

založených , se soustředuje u hlavních farních kosteiů le
žících přímo na rynku jako centru městského života a bo
hatství nebo v jeho bezprostřední blízkosti, u vzdáleněj
ších kostelů klesá . 

2. Výlučně měštany založené oltáře nebo naprostou převahu 
takových nalezneme u farních kostelů s měštanským (Týn, 
Mikuláš) nebo církevním patl~nátem (Havel , . Linhart~ event. 
Jiljí) ; u kostelů s kr álovským patronát em bud převládl 
moment blízkosti k cent ru městského života a oltáře tu by
ly založeny opět vesměs měštany (Michal), nebo naopak 
královský patronát působil i na vznik oltářů vesměs ze 
strany šlechty, event . přímo dvorské šlechty; totéž platí 
o kostelích s patronát em nižší šlechty; tyto oltáře jsou 
vesměs v průměru mladší. 

3. Měštanští zakladatelé jsou vesměs zřejmě farníky toho ko
ateia , v němž olt ář zakládají (konkrétně by t o bylo nutno 
doložit), al e u bohatých rodů nebo jedinců může jejich 
fundační činnost zasáhnout f arních kostelů více . Táž oso
ba může být zakl adatelem více oltářů v t émže kostele i 
oltářů v různých kos telích. Předpoklad, že taková osoba 
vlastní více domů v různých farnostech , by opět bylo tře
ba prokázat. 

Nové Město pr ažské vykazuj e v umístění a původu oltářů 
ve svých farních kostelích značně odchylnou situaci ve srov-
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nání se Starým Wěstem. Z ll novoměetských farních kosteld 
byly zvláštní oltáře jen u pěti, z toho ve čtyřech případech 
u starších farních koeteld osad do Nového Města pojatých , 
konkrétně osady na Poříčí , Zderazu a Opatovic . Šlo vesměs o 
malý počet oltářd vzniklých navic v jiných souvislost~oh než 
měštanského sebeuvědomění, které bylo evidentní v ~tarého 
Města. 

Oba poříěské kostely měly duchovenský patronát; jedinj 
zvláštní oltář u sv. Klimenta založil 1385 tamní farář 181; 
u sv. Petra jsou oba oltáře až z počátku 15. století, u jed
noho je zakladatelem opět tamní farář spolu s mlynářem Pavlí
kem, u druhého ale novoměstský písař Duchek l9/. U kostela 
sv. Vojtěcha pod Zderazem se mi zakladatele jediného tamního 
oltáře z roku 1404 nepodař~lo zjistit. Kostel sv. Michala v 
Opatovicích, ve druhé polovině 14. století děkanský kostel 
pražský , měl patronátní právo dělené dvěma třetinami mezi 
staroměstského měštana Johlina Steklice a po nim Olbramovice 
a jednou třetinou pra~ského arcijáhna. Pdvodní patron koste
la, Johlin Steklice, také pamatoval ve svém testamentu na 
zřízeni nejstaršího zvláštního oltáře v tomto kostele 
(1369) ~O/; t ýmž testamentem zřizoval Steklice i oltář u 
sv. Havla, takže u něho fundační činnost přerdstala i hra
nice města. Časově další oltář v opatovickám kostele založil 
opět už místní farář Petr spolu se sirotky novoměstského měš
tana Viléma 21/ a poslední roku 1402 týž farář Petr ze svého 
testamentu ~21 . Jediným kostelem vyrdstajícím spolu s městem, 
který měl zvláštní oltáře, a nejddležitějiím kostel .. Bového 
Města vúbec byl kostel sv . Štěpána Ia rybniěku a patronátem 
křižovníkd s červenou hvěztOu. Z jeho pěti oltářd je ale do
ložen tundátor jen u jediného, ne jstaršího, z roku 1)83, 
kterým je v tomto případě rektor university Blažej vlk ·~3/. 

Ze všech oltářd novoměatských farních kosteld je tak 
svim vznikem a co do pdvodu svého zakladatele arovnatelni •• 
staroměstskou situaci jediný oltář v kostele ev. llichala v 
Opatovicích, který ovšem vyrdstal z podmínek staroměstských, 
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a DuchkllY oltář · u ev. Petra na Poříěí. 
Lze oviea namítat, že lové Město bylo stále ~eiti aiat .. 

ve v;fatavbi, věetni vlastních farních koatel\l, takie lua. 
nliitních oltUO. bJl pro ni jdtě přílii vzdálen! • .Ue situ
aci srovnatelnou spíie s lovým Městem než se Star.fm •tlcazu,1e 
i M&lá Stran•• Z devíti malostranských farních ko3tel6 ail 
totil zvláitní oltáře ve větším poětu pouze jed1n/, přirose
d oantrální, na rynku položený Kikulái s patronátnía pnv• 
krále, od 1396 karlštejnské kapituly. Jeho pět oltář\l vcnik
lfch mezi lety 1359-1410 založili ve třech známých případech 
vid7 malostranští měštané 241. Jednotlivé oltáře u dalších 
dvou farních koatel\l byly ~ložany u! bu! tamním tarifem nebo 
mll7 vztah k aroibiskupskému dvoru ~5/• · 

Připočteme-li k dosavadnímu přehledu existenci samoatat
nfoh kaplí, které na Území Nového Města a Malé Strany byl7 
vesměs založenr nebo alespoň měly patronát "odjinud", ne z 
aěsta samého ~6/, vynikne rozdílnost mezi situací ni Staréla 
Misii, na love Městě a .aa Malé Straně jdti výrazněji. z 
pražskfch aěst pak také především staroměstští měitad jsou 
doloženi jako tundátoři oltář\l mimo Staré Město} na čeek .. 
venkově, v teritoriu sahajícím až do Kladaka ~~ • .těkoliv 
je tak zakládání oltář\l zdánlivě velJii odtažitou dležitosU 
a má samozřejmě daleko více souvislostí, je přesto dobria 
ukuatalem vyspělosti města, ~eho bohatství, ko.aaolidace i 
eebeu.ědomění měštanetva. Dokonce avou nechtěností s~ejmě 
lepěía než třeba átav městské správ7 a knihovnictví, kde 
mohly p\leobit a p\leobi17 vzoey a snaha o prestiž. Od jednot
livtch případ\l založení oltáfll ve tanúch kostelích měst ta
rU! (většina případ\l na lovém Městě pražské, ěáetečni na 
Malé Straně) vedla cesta přes založení oltář\l miitany, kde 
bflo patronátní právo po smrti zakladatele a jeho .. dědio\l pře
necháno tariři kostela (tak je toau zpočátku na K&H Straně) 
až k založaní, kde patrOnátní právo vyhradil zakladatel po 
nrti svých didic\l bu! osobě, kterou poslední dědic Ul'Oí, 
nebo přímo purkllietru"a 1'8dě města; tak tomu bJlo ve viech 
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případech Starého Města, v jednom případě Nového Města a v . 
mladších případech na Malé Straně. Že jde skutečně o vývoj~ 
vou tendenci v čase, by ukázalo srovnání s ostatními králov
skými městy venkovskými, které tu nelze již provádět ~81. 
Teprve na tomto třetím stupni vývoje, kde patronát js přene
cháván městu jako celku, reprezentovaném radou, liak nastupuje 
uplatnění těch tendencí, kteN byly vyvozen.y ze situace na 
Starém Městě pražském. fe se pak každé z pražskfch měst na
cházelo z detailního pohledu na stav svých oltáH. na jiném 

• vývojovém stupni, není jistě ničím novým, ale podtrhuje ješ-
tě jejich nesourodost, která ovšem podmínila skutečnost, ie 
prvý pokus o jejich sjednocení nemohl mít ÚSpěch. 

Poznámk::r 

l/ Oba nejd~ležitější kostely Starého Města, Mikuláš a 
Panna Maria před Tfnem, měly nakonec oba patronáty pat
ricijských rod~a prvý Olbramovic~, druhý Vel!lovicd s 
podílem vyšehradského děkana. Z kostel~ se zvláštními 
oltáři měl ještě patronát Benešovic~ kostel sv. Jana •• 
zábradlí. Hlavní kostel podhradní charakter si uchová
vající llalé Stran;r, Mikuláš, z~tal pod patronátem krá
le, příp. královny a patronáty nejd~ežitějších kostel~ 
lového Města, Jindřicha a Štěpána, daroval Karel IV. z 
momentálních d~od~ kfižovníkdm s červenou hvězdou. Lse 
v tom ale spatřovat i projev utopie imperiálního města, 
kde běžný městský život je - má být - p~ekr,t duchoven
skými institucemi. 

2/ v. v. Tomek, Dějepis města Prahy V, Praha 1905. 
3/ Tamtéž III, Praha 189). 
4/ Počítáno bez kostel\\ klášterních. 
5/ 1)60 (Jelix, Adaukt a Karia)a sourozenci Václav, farář 

T Lysé, Leonard a Mikuláš z Prahy a Bla, vdova po 

Ulovi Rokycanském (LB I, s. 100 č. 208; LC I,s.ll4~ 
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1362 (Všech avatých)a Seybot Benešovský (LEI, s . 35-6 
ě . 67; LC I, s. 174). 

1367, znoÝu lJBJ a 1396 (Apoštolové)a PrenoliA Roth 
(Ll I , s. 6) ě . 130; LC II, s . 87); Bernard ligri 
8 Kateřina, dcera Alberta z Čáslavi (LO IV. a. 156}; 
Anežka, vdova po Hánovi Benešovském a Prokop s 
Prahy (Ll IV, a. 453-4 č . 626; LOV, s. 273). 

1368 (Prokop a Maří Kagdal8na) 1 Václav Planer, kanovník 
pražek.f a jeho sest ra l l&, děti Jlikuláie Planera 
(LB I, s. 81-2 č. 167). 

1370 (Boží Tilo a Václav) a sourozenci Kikul'i '•ě• So1-
wrsek1 a Jakub , vikU pražského scholastika (Ll I, 
a. 75-6 č. 155; LC III, s. 25). 

1379, ZD.óvu 1383 (Kikulii) 1 Lev krejčí a madelka Klára 
(Ll II, a. 163-4 č. 269); Lev krejčí, Petr Litomi
řick.f a Jindřich LV\\v ( LB II, a. 198-9 č. )45). 

1)80 ( Barto1caij, Lazar a llárta)a Jeiek Kutnohorak.f 
(Ll II, •• 164-5 č. 297; LO IV, •• 1)1). 

1380, ZD.ovu 1)88 a 1)96 (Petr a Pavel)a Lev krejčí, 
Petr Litomiřicltý a Jindřich LT'dv (LC IV., •• 133); 
lrantiiek C••rer, e;yn Kikuláie Polioera (Ll III, 
•· 276-7 č. 418); .t.ne!ka, vdova po Hánovi" .Beneiov
ekéii ·a dva miilad z rodu Litomiřiok.foh (Ll IV, 
•• 449-450 č. 620). 

1)8) (Jali "Křtitel) 1 .lDDa, lll&ll!elka HaJlae Litoaifiokého 
(Ll II, •• 209 č. 355). 

1)86 (u hlavního " 'olUře P&JlJl7 Marie) a lrůla Tel'kler 
(Ll II, •• 228-9 č. )88; LO IV, e.18)). 

1)88 (L~I a Vavřillec)a Vavř:l.Aec kralúi' (Ll III, •· 
284-5 č. 424). 

1395 (Boií !ilo)a He.aaliA Weianasser (LO V, •· 268). 
1402 (Barto1oaij, St&Jlielav, JeJ.ix, Adaukt, .Uibita a 

· Betrilta) a Heredeg JalCJlar loriabemt.f (Ll VI, •• 
286-8 č. 149; LC VI, •• 67). 

:W04 (.Ue:ziue a Brigita) a ludolf c KUhlheimu (LB VI • 
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a. )81-3 č. 199; LC VI, •• 125). 
1405 (Petr T okonch, Panl a Václu) 1 Dětřich COatj 

(APB, archiT praiek' kapituly, np. II-7, P• 
39-40; LC VI, a. 155). 

1410 (Butach) 1 :Prantiiek liokycanek.f (APB, archj•, pral. 
tapituly, rkp. II-9, P• 208-214; ·LC VII, •• 14) . 

&/ LB IV, •• 402-3 15. 559. OTi• ·1 Zi.kmund Buler byl 1)83 
přijat sa at&romiatak~o aěitana ( J. Tei&e, Se~ 
ailtand pražak.fch II, AJ.anaéh trn. hl. •· Prah7 IV, 
1902, •· 52x). 

7/ 1358 (Lazar a Kana) 1 Heu11J1 lleJDhuddT a farář 11. 
Dit18T Stormer (LO I, •· 70). 

1358 (VáclaT)a Beulln lleyDharcldT a farář 11. DiU&T 
Sto~er (LO I, a. 73). 

1362 (P&IUla llar.la)a Seybo~ Be.uionk.f (X. I, •• 42 
~. 80). 

1377 (atukoT&tá uple) 1 Vác1aT a Jan, BJDOT' ID4rllna 
Stuka (Ll II, •• 145-6 ~. 266; LC IV, •• 79). 

1377 (Blahl a mučecltúoi)l ViAoéAo PealindT Dih'aich 
(Ll II, •• 164 č. 268; LC IV, •• 80). 

1377 (Prokop) 1 :rreziclin Peaanbach, hofl')'chUi' (Ll II, 
. a. 161-2 15. 2921 LO IV, •• 125). 

1379 (aaaoetatn' tap1autTi) 1 Doróta, T40T& po LToTi, 
a její 4iti Vác1aT, Jan, SilTeatr, PaTel, Dorota, 
Kahi'i.J1a a Markéta (Ll II, •· 156-7 6. 2841 
LO IV, •• 106). 

1)81 (llimlál)a Wemer Che~t/, Jan apotetái' a Markéta, 
T4oTa po ChotkoTi (Ll II, •• 182-3 15. 321). 

1388 (Pan.aa Kar.la)a llikUUI WeJ21er s ·oclkasu LwtllliD& 
(Ll III, •• 279-~81 6. 421). 

1)90t SDOTU 1398 {P&IlD& Jl&r.lá)l Dán, T40Ta po Beuli
DU rre7berseroTi 1 Ul a saloiení 1'&IUlÍ spíTan' aie 
(Ll III, •• 321•3 15. 468; LC V, •• 2; Ll VI, •• 
87-90 15. 47.; LC V, •• 314). 

1393 (P&IlD& Jla:Í'ia) 1 llitul" bitoĎdT !ateotl (Ll IV, 
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e. 415-416 č. 579; LC V, s. 168). 
1398 (Všech svatých)a Kristina, vdova po Ulovi Peyerovi 

(LE VI, a. 95-97 č. 52). 
1402 (Kateřina) a Kateř1Jla, ''vdova po VáclaTU NárožníkoTi 

(Ll VI, s. 297-302 č. 155). 
1408 (Trojice) a Kateřtiia, vdova po EndrliAovl DueynlcoTi 

(APH, archiv praž. kapituly, rkp. II-8, P• 5-8; 
LC VI, •• 238-9). 

1409 (Jan Křtitel)& Jan Weylburg, pražskf protonotář 
(APH, archiv praž. kapituly, rkp. II-9, p. 7Q-73; 
LC VI, s. 271). 

8/ 1361 (Panna Karia)a Albert a Jan, synové DětliAa pod
kramáře (LC I, • · 155). 

1363, znovu 1382 (Václav a Prokop)& Vítek Mostecký 
(LE I, s . 43· č. 84; LC II, s. 12); Kikulái uzdař 

(LE II, s. 190-193 č. 334-6). 
1378 (Felix a Adaukt)a obec tarníkd založeni věčAé mše 

(LE II, s. 154 č. 281; LC IV , s. 100). 
1386 (Apoštolové)& Markéta, vdova po EndrliJlu Budějovic

kém (Ll II, s. 239-241 č. 396; LC IV, s. 188). 
1410 (KateřiJla)a Eliška, 'vdova po Peeoldovi pláteA!ku 

(APH, archiv praž. kapituly, rkp. II-9, P• 132-6; 
LC VI, s. 183). 

9/ SrY. v předcházející poznámce. 
10/ V Údajích o patronátních právech kosteld •• vesměs 

přidržuji Úda~d Tomkových, obsažených v jeho Dějepisu 
města Prahy III. 

ll/ 1370 (Václav a Všichni evatí)a Markéta, vdoTa po Thumli
novi (LB II, e. 79 č. 161; LC III, s. 36). 

1382 (Anežka)a Markéta, vdova po JeAtešovi, ·a Dorota, 
· .. manželka mladšího pálla Jana z Okoře, sestry (Ll 

II, •• 198-9 č. 343). 
1389 (Boží Tělo)a Václav Boršovský (APH, archiv praž. 

kapituly, rkp. II-7, P• 184-5). 
1397 (Dorota) a Alžběta, vdova pó J1Jldřichu Hasovi 



131 

(LB IV, s. 463-4 ě. 640; LC V, e. 284). 
1398 (Křiž)a Benalin Jeieewaeeer a Štěpán Litoměřickj 

(LOV, s. 298-9). 
1405 (llaří Magdalena) a Jindřich p1áten:ílc od ěerven~o 

schodu (.APB, archiv praž. kapitul.y, rkp. Ir··7, P• 

36-9; LC VI, e. 155). 
1410 (Boží 1'ilo na hřbitově) a ~Ubita, vdoTa po Jridli

novi C1averovi (.APH, archiv praž. kapituly, rkp. 
II-9, P• 147-150). 

14~5 (Kateřina a Boží 1'ě1o)a ~ežka, vdova po Janovi 
:Prene11nov1 (.APB, archiv praž. kapituly, rkp. 
II-10, P• 155-6). 

1416 (Šimon, Juda a Všichni evatí na hřbitově)& ~a, 
vdova po Vilémovi pláteníku (LC VI, s. 212). 

12/ 1361 (Zvěstován! Panny Marie)a Kara, vdova po koiešníku 
Geetlinovi (LC I, e. 146). 

1)61 (Kateřina)& :Prenclin Chebský (LC I, a. 154). 
1390 (Trojice a 1'ři lcrá1ov') a Jan Pleyer a Jan apotekář 

(LB VI, e. 201-4 ě. 108; LC V, e. 68). 
1391 (llikulái)a Jan Pleyer (LB IV, e. 359-362 č. 505; 

LC V, a. 78-9). 
1401 (Kateřina, Antonín a čeští patroni)& armiger ~lbert 

z Gritstetu na Středok1ukách (LB VI, e. 218-220 ě. 
114; LC VI, s. 43). 

1407 (Boži 1'ělo)a Jan Pleyer a Mikuláš Smuezer jako te
atamentáři Kadanera (APH, archiv praž. kapituly, 
rltp. II-7, P• 256-7; . LC VI, s. 204). 

1407 (:Pelix, ~daukt a Erazim) a llikuláš ·ortlini a Jan 
lleJSner (~, arohiv praž. kapituly, rkp. II-7, 
P• 296-7; LC VI, e. 212). 

13/ 1362 (Panna llari.a)a Václav á Bořita, bývalý rychtář Sta
rého Města (Ll I, a. J8 ě. 72; LC I, •· 181). 

1365, znovu 1396 . (Kateř1na a Dorota)& lleynlin Dubeě 
(Ll I, •• 50 ě. 100, LC II, a. 60); Jan z Dubče, 
c1iena, podle ustanovení svého otce Keynlina 
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(LB IV, s. 452-J č . 625) . 
1)68 (Vít a č eští patroni)& testamentáři Johlina Stekli

ce (patronátní právo přechází na Johlinovu dceru 
Markétu, provdanou za Šimona Bohuslavova, 17!íře 
z Rostok) (LEI, s. 72 č. 149; LC III, •• ~). 

lJ75 (Anna)a !ntonin, Václav, Rudlin a Matěj Ondře3dv 
Ge1bner, testamentáři Jindřicha Ciglere, Jeho II&D• 

želkJ Gedrudy a S)'na Thomlin.a (patronát.oí právo 
přechází na testamentáře) (LB I, s. 109 č. 226-7; 
LC IV, s. 45) . 

lJ78 (neuvedeno)a Ela, vdova po Phanczovi Berounskám 
(LE IV, s. 448-9 č. 619). 

1)86 (Boží Tělo)a Xristina, vdova po Ulovi Peyerovi 
(LB II, s. 2)6 č . J92) . 

1)88, znovu 1405 (Apoštolové) a Ela, dcera Konráda Bortm
berského, Anna, vdova po M1kuláii Vídeňském, a 3e3í 
děti Leonard a Albert, Klára, vdova po · Benelinu 
l're)'bergerovi, a Kateřina, dcera Jindřicha řeč. 
lerger nebo Hotm&78ter (LE III, e. 28)-4 č. 423; 
LC IV, •. 199) ; Anna, vdova po Štěpanu :rrowi.n! 
(APB, archiv praž, kapituly, rkp. II-7, P• 34•5; 
LC VI, •• l5J)o 

1)92 (lrazim) a Martin Rotlew na KoloděJích (Ll IV, • • 
. 386-7 č. 539; LC V, •• 134•5). 

14/ LB IV, s. 371-2 č. 518, též LC V, •• 109 (Jan Křtitel 
a Jan Evangelista). 

15/ 1388 (Panna Maria) a M1kulái CzeJIIelmeister a Kateřina, 
vdova, dcera Mikuláie Peyera kožešnill:a (Ll III, 
•• 289-291 č. 430). 

1409 (Maří Jlacda1ena a Barbora) a Marei řeč. Mařili:, ami

ger z T,tněchod (APB, archiv praž. kapituly, rkp. 
II-9, P• 54-6) • . 

1410 (Kos.m,r a D .. Una) a Albill: a Uničova medioue (APB, 
archiv praž. kapitul)', rkp. II-9, P• 302-5)~ 

1412 (Václav)& Ortlin zlatník (LC VII, •• 44~5). 
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1415 (Katařina)s M. Arnošt z Metelska, kanovník u sv. 
Apolináře (patronátní právo přechází na osobu jím 
v budoucnu ustanovenou nebo ustanovenou jeho brat
rem Janem z Meteleka, arcijáhnem vivarienským) 
(APH, a~cbiv praž. kapituly, rkp. II-ll, p. 1-4; 
LC VII, s. 180). 

16/ 1375 (Všech Svatých)a Václav, farář v Ředhoěti, a Ja.n, 
oltářník v kostele Panny Marie před Týnem, za spá
su příbuzného Peška z Příboj e řeč. z Litovic (LB I, 
s. 108 Čo 223; LC I V, a. 42). 

1376 (Markéta)a Jan, biskup míšenský , rytíři Martin a 
Pavel, bratři, synové Pavla z Jenštejna (patronát
ní právo přejde na č eskou královnu) (LB IV , a . 
46D-461 č . 6)4; LC IV, a . 48-9) . 

1402 (Boží Tělo)s Markéta, vdova po armigerovi Boncovi 
z Vr šec (LB VI, s. 2)2-4 č . 124; LC VI, s. 49). 

17/ Zakladatele znám pro oltářes Panny Marie v kostele ev. 
Martina až k r. 1419 (Dorota, vdova po Janovi z Bašec, 
APB, archiv praž. kapituly, rkp. II-11, P• 114-120, též 
LC VII, s. 290), Anežky, Petra a Pavla v kostele ev. Be
nedikta na Starém Městě k r. 1395 (Vavřinec Oze7Belae1e
ter, LB IV, a. 428-4)0 č. 594, též ' LO V, s. 243), P~ 
Marie u sv . Jana Ka zábradlí k r. 1395 (Jakoubek lle.neio• 
aký z Brazdí.na) (LB IV, s. 424 o. 588). V ostat.níoh 
případech se mi zakladatele nepodařilo .nalézt. 

18/ LB II, s. 223 ě. 378; LC IV, s. 177. 
19/ LB VI, e. )04-6 č. 157; LC VI, s. 73 (oltář ev. !těpána~ 

Ll VI, •• 204-6 č . 109; LC VI, s. 40 (oltář ev. Doroty 
založený 1401 Duchksm). 

20/ Ll I, s. 72 č. 150, oltář Panny Marie. 
21/ 1)87 oltář Božího Těla (Ll III, s. 265-9 č. 407; 10 IV, 

s. 191). 
22/ Ll VI, s. 353-5 č. 182 (oltář av. Karty). 
2)/ LB II, s. 204-5 č. 349; LC IV, s. 160 (oltář ev. V'clava 

a dalších patrond). 
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24/ 1359 (Prokop)$ eourosuo1 Albut, tarU n HTosdecb, 
llituUi řel!. S1ec1 a '-hřina (patrodt.a! pmo po 
3•31oh emrt1 pře34e na tarife koetela) (Ll I, •• 8 
I!. 14). 

1407 (Jan lfl1h1, Jan BY. a Dorotah VaTřinto Jl~ln!k 
a ll&llielta STah (Al'H, arobiT pni. tapHill7, rkp. 
II-7, P• )12-)16a LC VI, •• 22o-221) . 

1410 (Dorota a Barbora) a VáolaT Kllob1ooh, tanoT.D.ik pnl
•tt, a .Anna, doera Mudrotha PlseŮk,ho, •• epolel!
n.foh etatkd na ll&loetl"&D.ek'- doai (APB, arch1T pral. 
kapitul7, rkp. II-9, P• 15o-156). 

25/ V koeh1e n. Jakuba pod Petř:úl• sa1oi11 1360 o1Uř 
P&llDJ Marie h&IÚ tarif SntoelaT (LC I, a. ll9-l20), T 
koehle n. VaTřinoe na tf3esdi bJ1 o1Uf n. Dorot7 sř:!
su 1399 na ú.lt1adl het•utu Petra .lpohUh, aro11aie• 
tu~k~o píeah, a patron,tní prin philo na pnuk~o 
of1oU1a a púah 3eho akt (Ll VI, •• 199 1!. 107). 

26/ Ia s~1adi Ú4aJd !oatOT.fch. Pro Úplnost obrasu b7 l)J1o 
nutno nít • ÚYahu pro Star4 Mleto 1 kliih17 saloied 
na Jeho ÚSeú aiit&DJ, přededía kliihr benecU.ktinak 
u 8T. Ducha. 

27/ lap1e T Do11ni T ~la4etu b71• sa1oiena etaroai•t•tla 
aiitan• Petr. Slle1ser. ( J. lri11, .lota •~rua poll• 

Ut1cwa ne c•tu Boh~cu aerl preehwre1Uo1 et hwr
•1t1o1 111wrtrant1a, Praha 1980, e. 1)8 1!. 212). Z Ten• 
tonttch aht Je podobal pfípad 4o1oien u Kutd Ho17 
(tutnohoret.f aiitan Petr Píaectt saloi11 1403 o1ttf Te 
TJiehradak4ia kapitllliÚa toeh1e • Ll VI, •• 337·340 a. 
174), Píatu (llikul" VolJĎetl 1)88 n eTá. doaOTet'- ai
eU Yol7Di - Ll III, •• 288-9 a. 428) a Da4atu (Jakub 
Cselner 1402 T Br-hSJOJ UoůteJ - Ll VI. • • 295-6 a. 
153). Maloetl"&D.et.f to1tf MaUJ pat 1409 sa1oi11 oUU 
4otoaoe • preiek' kahdrile ( ilo o aU tf ZTietodní 
h.nn7 Karle, n • . hhfin1, ADD7, OndřeJe, apoito1d a pa
tronA aeetloh) a 3eho patroútní priTo pHfk1 T tonea-
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né instanci českým králllm (.APH, archiv praž. kapituly, 
rkp. II-9, P• 113-116). 

28/ Kěšt&nJ založené oltáře, tj. veamia měštany téhož miata, 
ae vyskytuJi ještě v 25 královských městech venkovských 
a v 26 městech poddanských, často v kombinaci a áalšimi 
zakladateli a a komplikovanými ustanoveními o patronát
nim právu. 
Osoby, uváděné v poznámkách bez bližšiho označeni, jsou 
vesměs prameny označovány jako měštan,. 
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Zdeňka H 1 e d Í k o T 4 

Die Stittungen der Prager Biirger bia zum Jabre 1419 

Zusammenf .. •~ 

Der Art1lte1 u.o.hnuoht die A.nzab1, den Unpruog u.o.d die 
Begleitumstande dee lntatehena der A1tire bei den Pfarrkir
chen der drei Prager Stadte innerbalb der Jahre TOA cca 1)50 
bi8 1419, u.o.d clas u.o.ter der Vorausaetzung, daB die Altar
atiftu.o.gan zu eiDer eigenen Porm der aktiTen Ha1tung der BUr
ger gegenuber d• Org1Uů.11111us der Kirche wurden, u.o.d weiter
hiA Tom Geaichtapuakt der Griindertatigkeit der BÍÍrger ale 

Zeugnia tiir das MaO der Reife der entaprechanden Stadt u.o.d 
dee bÍÍrger11chen Se1batbewu6taeiAa her. 

Bei der Peat1egung der aazimalen mog11chen Vo11igkeit 
uber die PereOAell der Griinder TOA Altiren iA den Prager St&cl
tan u.o.d ihrer Diapoaition mit dem Patronatarecht dea gegriin
deten Altare UD4 daa in Beziehung zum Patronatarecht der su
gehorigen Xirohe u.o.d gleichtal1a iA BiDblick aut die Situa
tion 1A den 1andlichen koDig11chen u.o.d u.o.tert&nigan Stadten, 
die hier Aioht weiter Tertolgt wurdan, kann aaA bewaiaen, daO 
die llltwick1ung ait der Griindung Ton Altare.n iA den Ptarr
ltirchen der Stadte duroh die dortjgenPtarrer begann, uber die 
Griindung der A1t&re durch BÍÍrger tortgeaetzt wurde, die eie 
nach d• Tod nentuell ihre.n lrban hiAterlieOen, du Patro
Aaterecht am Altar dem Pfarrer der Kirohe, u.o.d ihren HOhapu.o.kt 
bei der Griindung der Altira durch BÍÍrgar fend, ale clu Patro
natarecht iA der endgÍÍl.Ugen Phua dem Stadtrat uberluaan 
wurda. Die .. Stute der lntwiok1ung k&DD man eait cl• BagiAA 

dea 15. Jahl'hu.o.derta aut de- K1einaeita, uber dia genu bec)

bachhh Zeit hiAweg iA der Preger Altstadt ertuaen, wobai 
aber der eiAdge ihnlicha Be1ag tiir dia Beustadt aiAe eiAta
che AusJlahme iat. Im hll der Altstadt k&DD man daDA clu 
lachaen der Azaah1 der Altare u.o.d die Tedens ihrer Griinduaa 
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au.eohlie~lich durch BUrger in Zusammenhang mit der Lage der 
lirche zum Zentrua der Stadt uad mit d .. Patronat durch BÚr
ger oder durch die lirche vertolgen, nur bei Xirohen, die va~a 
Zentrum weiter entternt waren uad ein Adele- oder lonicepat
ronat hattu, kamen ale Stithr auoh Allgehorige des J..~elAI 
oder direkt der Hotkreiee aur Geltung. 

Dae uaterechiedliche Herangehen der BUrger der drei 
Prager Stadte an die Stitterpraxie iet ein verlaBlicher Be
weie tUr die Unterschiede uater den Stadtu eelbet. 
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Bohdan Zil;rnsk;rj 

JIDBOT.l PR.l!sfiCH ĎST V DOBl BUSITSÓ 

Vfkla~ o -vztazich d-vou pražských měst na prn'• ~lehu 
Vltavy -v huaitská dobi je třeba předeslat alespoň ·~~Dl 
shodDoceni ~oje -v poslednim desetileti ii-veta a -vl'df 
V'clna IV. Byla to doba, kd;y pd-vě na praieká pMi - a to 
na St~m Kistě pražekám - konkretizo-valo svá cíle uni-ver
sitní reformní hnutí, -vedená a symbolizovaná Husovou osobou. 
T'fdroi reformního programu si od poč,tku uddomonli -výsu.m 
Pre.hJ jako !Ústa, kde se jejich s~ 110hly rozdjet pollirni 
r;rehle a s před.etihem před ostatními oblastmi Čech. V oka• 
mliku střetu a prvními pokusy zastavit zvenčí -vfvoj reform
ního hnutí, ve chvil1, kdy byla fol'IIUlaYw ~šlenka o 111110-
ř,dnám - nekaciřskám charakteru českáho ~oda, nalezla v 
ráDci přisluiná argumentace svá místo i Praha. 

Je prsvdipodobn', že mistr Jeroným Pražský ee obracel -v 
části ná řeěi na obranu nobodných Ullini, o kten zde ho'fo
řfm, předněím . na Stará Mieto pražská a jeho předsta-vitele. 
Přece je dat -. Jerorrjmqtfch elonch obealeno pojati praiská 
obce jako kategorie, do jiaU miry nadřasená biiná právni 
struktuře a tedy také existenci větiího počtu eamoetatnýoh 
měet -v Pražské kotlině 11. 

Podobný cobecňujici a nadřazující charakte.r aají i po
snáak:r v Husových listech Pražen~ - &Yáho druhu aanifee
tech - kten byly pa~ -v době jeho -vyhnanství za hradby če
ské metropole. I zde je Praha pojímána jako celek a oharak
terizaYw předněím jako míst o seskupeni virných, tj. Bu
aaYjch při-vrlened. lebylo celkBII ddldité, ve která11 prai
ekám měeti pdeobili; přisluinost k "obci -věrných" b;rla to.u 
-v daný ok&ll!ik nadřazena 21. 

Vf-voj Staráho a Bového Města se -v letech po roce 1415 
přes -věechny známé rosdíl;r sociální, hospodářská a ntrod
nostní struktur;r -v jistám směru sbližo-val. D~odem b;rl pr'vi 
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ideo•f aoment - nová, dotvářející se učení bylo postupně ak
cepto.áno příalu!níky rdzných vrstev obyvatelstva obou mist
akfch obcí. Stoupenci reformního bDutí pak •ydjeli úailí o 
u.edení hluních jeho daad do Ihota. Ddlditým doklad• s 
doby nepfílii nd~ená od Husovy lllllrti je onědčení pNuká 
obce s fíjna 1415, protestující proti ddeledkdm z~ádiní iD
terdiktu v Praze. I • tomto dokumentu jsou zachftitelná 
sblila.ecí tendence části obyvatel pražských diet, založen4 
na podpoře reformního programu .3/. 

Je třeba zddraznit, že po celou dalií dobu až do roku 
1419 et~o • popředí •ývoje Staré llhto jako intelektuální 
centrum, zauj!.aJící v celopražskám i celozemském kontextu 
vjrasněji!, tradicí ponrzenou pozici • .lčkoli jsme o poatup
nfm •ítlzsní utr~iemu na Bovém llěetě info~áni h~e, 
adieme fíci, že těžisko •ývoje zde neleželo. Jeitě daleko 
jednoduiií a mBně diferenco•ant •ývoj mdleme pravděpodobně 
předpokládat na llalé Strani. 

S~t krále Václava IV. postavila pražská města do 
s.l~tní situace, jejíž mimořádnost se každtm měsícem stup
ňo.ala a kladla před staroměstské i novomistská politická a 
duchovní pfedatavitele nebfyalé, do snač~ mír,r •iak identi
cké úkoly. Zodpa.ědnost a riziko, která na .. be brali konle
U kaidé z poměrně eychle se měnících rad, byly v obou Jlis
tech stejná. Stejná nebezpečí pro ně znamenala hrozba, kte
rou po pOJ. roku eignaliza.ala vojska krále Zilaaund&, rot:lo
žená na dohled od Prahy. Bejietota, vnesená do dosud bUn;fch 
forem. života Prahy pobytem Uborakfch apojenecJctch oddťl'd, 
dopadala ro.niž na obyvatele obou měst. 

Ve nitle viech těchto skutečností se pro reprezentanty 
Starého i Bového llěata stáYala nesbytnou otázka apolečnábo 
~atupování na obranu už dohořeného programu čtyř pražaktch 
artikuld. V7jádfením Uto nutnosti je zn~ drie unifestd, 
které byly jmln• pražakfch měst •JdúJ 4/. Staré i Bo•é llě
ato sde •Jstupují bu!. jako d:d pri'rní 1ndiddual1ty, spojené 
revolučním programem a bojem, nebo ul (alespoň z titulárního 
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hlediska) jako celek, ocnačo~aaý "město pra!sk'"· Děje ae 
tak přesto, že ~ běiDA agendě praisktch měst z roku 1420, 
pokud ji adžeme rekonstruovat, je zjevná samostatnost a4a1-
niatrai1~1 a osučován:! každ4ho města. llanifest7 dak dq 
chápou praiaká města jako společně vrstupující ideOYI poli
tický celek, bez ohledu na to, zda je přímo ZlliĎOYG:na jejich 
jednota, či nikoli. Rosvíjejí tak dále pojetí Prabf jako 
celtu s předeilfch let, jak o nim b7la vtie učiněna zaí.nka. 

Dalií skupinou pramend, která má ddlelitt vtsnam pro 
posnání vývoje hueitak4 PrahJ, je aoubor listin vanikltch v 
ddsledtu ~piin4ho tažení pražských vojsk do středních a ~t
chodních Čech v dubDU a tvětDU roku 1421. Zatímco v pía..no
atech Praiand, VJdanfch pro nově získaná spojenecká mleta, 
ae v intitulaci ddsledně hovoř! o dvou pražských městech, v 
daliím textu ae sporadickf objevuje 1 obsahově nadřaseDf . 

termín "alsto pražsk4". Prakticky ve stejn4 dobl poui!vají 
wněDá spojenecká města ve ných listinách souetnni osna
čení jednotn4ho praisk4ho miste • nětter.fmi přívlaatkf, cba
rakterizujícíai jeho výjimečnou pozici v rámci království i 
huaitak4 str~. Podobn4 'r18'1 má takti označování pražských 
alet v zápisu čúlnaktiho sněau s června 1421 5/. 

Vidíme tedJ, že ai do přelomu června a července 1421, 
který je věeobecně pokládán •• datUJI vzniku jednot7 prai
akých mbt, VJ8tupují obi lokalit7 v píaumoatech, upravují
cích jejich ntah k okolnímu světu, vltiinou společně, ale 
súoveň ae zachováním titulační individualit7 kdd4ho • niob. 
'f7 doklaenif, kde b7lo použito tel'IIIÚl\l nasnačujíc!ho jednotu 
obou dat, nejaou založe~ na existenci reáln4 unie, vtrasni 
OYli~!cí vnitřní livot obou lokalit. Dovádijt pouse do 
ddsledtu fakt trvajícího spojenec~! Starfho a lovibo lliata, 
která byla tímto apojenectvía a společll;#ai rt81 revoiučního 
~tvoje v očích bliliího 1 vsdálenějiího .věta do snačn4 aír7 
sto1;olnina. S touto akutečností aouviaí tak4 vaDili: a vfvoj 
tera!nu. prahn' v novtia 81Q'alU tohoto alOYa, ttert obaAJ. 
nejen prahtá mleta a jejich ob,vatele, ale 1 jejich vojen-
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stou sílu a ideový program. Podobni shrnující charakter mají 
i jiné hrmí11;1, charakterisuJící blísté ntah:r obou aiat 
(c01111l1U11tas Prqensis, comunitu ci"fitatua DOstrarua Pra
sensi\11) a pou!í"fané ., clobo"fých p1'81Denech 6/. 

Vh~ dokullenty, naznaaujíc:í. jednotn! poetup d"f.nl 

pra!ekých mist ., letech 1419-1421, předsname~aj1 budoucí, 
jeiU 'Y1ftsnijií integrační \1811!, " ráci kterého se obje
-ruJí ur!ité pokus7 podřídit modelu jednoho .ista i "fnitfní 
sprá'Yu a li"fot obou jeho částí. Před polo'Yinou roku 1421 
dat k takovémuto pokusu nedolilo. Samostatnost sprá'YJ Staré
ho i lodho lliste tr'fBla, ačkoli bfla v jednom i druhém pfí
padi postUene určitou krisí institucionálmch for .. , kterou 
naznačuje sp~ob sapbování do aistekých knih, resp. jeho 
absence 7/. Doklady společného "fystupování obou městských 
rad 'Ye "fnitřních sále!itostech pralských měst nesnáme a sd
sU:'fá otúkou, do jaké míry b7la poci{odna nutnost takod 
ino"face. 

Pokus o nastoleaí vjraznější institucionální jednot7 
Starého i lo"fého llěsta pralského je spojen ai s akti"fitou 
Jana !eli'Yského a jeho stoupencd na přelomu června a červen
ce roku 1421. Převratem !elivského strany bylf savrieny do
BaYadní integraění tendence a převedeny do 'YJŠŠÍ roviny. 

!elivský se pokusil "fyřešit základní problém další to
existence obou pralských měst - zajištění 'Yýraznější spolu
práce městských rad, nebo přímo částečné jejich sp~utí. 
Výklad Vavřince z Březové naznačuje, le městská rada mile 
bft na základě provedených reforem skutečně společ~ orgá
nem, ktert by většinou zasedal na Staroměstské radnici. Ia 
lovéa llěsti mily být " pří~adě potřeby řešeny částí konšel~ 
méně ddldité zálditost1 1. Vnřincova kronika však přiná
ší pro druhou polO"fiDU roku 1421 a1nimální množství zpráv o 
zpdsobu provádění unden!ch záead.Jesousta.,né zmínQ- o ě1n
DOst1. konhld, popř. obecních darších, a o "fnějších vlivech 
u.mi~ících jejich činnost se vesmis válou na staromistské 
prostředí 9/. Konšelé viak v lr:ronitářo'Yě pojetí zdstúají 
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ano~, málo diferencovanou skupinou a o vztazích zástupcd 
obou pra!ských měst se nedovídáme prakticky nic. 

O to nepříjeanějěí je akutečnost, že druhá polovina ro
ku 1421 mdže bft charakterizována talcé jalco období snad nej
vitiího poklesu počtu zápisd ve staroměstských knihách, 
Oproti tomu na lo"'ém Městě byl tamní manuál používP..ll patrně 
bea výraz~ch změn a zde zachované zápisy mohly bý1 ddleii
tým avědectvím v otázce vztahu obou měst a jejich ob,vatel . 
Tento bohatý pramen však roku 1945 shořel, aniž byl do té 
doby větší měrou vědecky zpracován 101. Pro období druhé po
lov!n7 roku 1421 máme tudí! k dispozici jen několik málo 
jednotlivin, které nasvědčují tomu, že bližší vztah resp. 
jednota obou měst se začaly pralcticky projevovat v intitula
ci příaluš~ch dokumentd. 

VýznamDým dokladem pro poznání dalšího vývoje vztahu 
Starého a lového Města je dále rozhodčí výrok 19 ilechticd, 
vyslmený 5. února 1422 ll/. Tato písemnost vydává dvalné 
svědectví o stavu jednoty pražských měst aedm aěsíod po !e
livakého unifikačním pokusu. Výrok byl vydán na základě aa
moatatného pověřovacího listu každého z měst a vypovídá aeai 
dvěaa miahkými obcemi, které si do velké míry nadále zacho
val)' avou identitu. Jejich vsáJ&Dmt vztah je ztížen skuteč
ností, že každá z městských obcí má určité množství atoupen
cd na druhé straně hradeb. Ve výroku ae řeií jak avitaké, 
tak i náboženské otázky a místy přechází jeho text od vfpo
vědi mezi městy k výpovědi mezi náboženaktm! stranami. Vie
Chnf tyto poauny dostatečně naznačují složitost a nejedno
značnost situace. 

Přesto je z textu patrné, že jednota obou měat byla po 
nijakt ěas dva!ně naruhna, ne-li přímo zmrazena. Pokus 
ilechtických ub:naand o stanovení pravidel budoucích vstahd 
aezi obiaa miat,- je značně podrobněji! než Vavřincova zpdva 
a opatřeních z ě~ence roku 1421. 

Výrok nařídil předání úřadd a pečetí novým koniel6m 
obou měst, které se mělo uskutečnit na Staroměstské radnici. 
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Dali:! "#eden! aclm1.Distrau .. 1 aUo pak probíhat aoubU.ni na 
racbůo:ích obou mlat a poaoc:í úředních loůh, která sdeUnl7 
aamoatatná. Jako projev obnove~ jednot7 b7lo "pfedepaiao" 
jakási proll:íien! mietekých rad - na taU' z radnic bf sa .. -
4ala polo..ina konlel'll s jednoho i clruh'ho lliata. J.~ je ~o 
paradoD:í, sU ae, b tako..áto řehn! aohlo bft pro '!od 11.1-
ato Tfhodnlji:í ne! projekt !eli .. atáho s ~er.ence 1421. Pone
ohiYálll sde stranou tiiko řeiitelnou ottsku, sda lze !eli .. -
akáho po..aio..at 118 jakáhoai uponenta Bováho Mleta .. e Klad 
StarcSm a natolik reálnl lse jeho anab1 Vfkl,dat jako pota. o 
naatolen! BUpr ... ce Bow.sbo Kiata .. celopra!akém kontestu. 

Je tUk4S říci, do jaká rtd:ry ae 1110hl7 .-tát daadf .. :froku 
z 5. února 1422 reálnou dkladnou daliího ntehu StarcSho a 
•odho •lata přednl:!a .., otúce perao~n!ho propojen! je
~1ch miatakýoh rad. V ta!dám případi zde byl7 Vft'YOřeDJ pod-
11Ínk1 pro obnowen! apolupr,ce obou .Jat a epole~ná řeien! 
řadf probl41ld, herá je dololeno ul nedlouho po .. 1um Ttro
tu. V prdbihu daliích mbíc'd roku 1422 pak tr.á ataY, kdf 
obl abta ..,. nlka poětu případd "f1&tupují epole~ně bu! pod 
hla'Yi~kou "aleta/ražakáho" nebo jako d"fi ndle aebe jaeno
Yaná lokalit7 12 • Jakkoli nemáme .. origi~e dochOYáDD aou
Yialou řadu s'piad meatakýoh institucí, lze tvrdit, !e admi
nietratbn! agenda sdatala s velká ~úU ros4Uena. ~k' ae 
to zapiaowán! do aiatekých loůh, .., ojediniilých případech lse 
Yiak tuto akute~noat dolo!it i u áředn:ích Yýkond, která sa
piaOYán! do knih předchúel7 (tvrzení kiattd) . Bezdá ee, le 
bf poprna !eli .. et4Sho a po ní náa1edujíc:í události ( .. ~etni 
příjezdu tn!ieh Z1.laaunda Iorybuta) y;ýzD811Ulou měrou smin111 
Ystah mezi obiaa aiet7. Snad 1 dosti bohatá řada obecních 
vfnosd, které b7l7 Yfdánr .. dobl prvního Iol"fbuton pobftu .., 
Prase, b7la sátasni pro obě mleta 13/. 

V nialedujíc:ím roce 1423 md!eae na Starám Keati konata
to-.at ur!itf ... ra.t pramenntch dok1add, ilUBtruJících tunso
.. án! t8111DÍ apráYy. Re~ati .. ni ~etný soubor sápiad aletakfch 
knih je zachodn Ir: pr.n! polodni tohoto roku 14 I. Oproti 
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tomu o lovém Městě máme minimum zpráv vzhledem k pravděpo
dobnému zániku hlavních pramen~. Přes torzovitost našich do
klad~ je patrné, že podíl rozhodnut! vydaných pouze na zá
kladě pravomoci jedné z rad (konkrétně staroměstské) výrazně 
vzrdstá, zatímco sjednocující označení "c1v1tas Prage~•is" 
("město pražské") pozvolna ustupuje a ve druhé pol~tině roku 
už je nemáme dolo!eno l5/. Od této doby jsou k dispozici 
kromě zpráv o rozhodnutí purkmistra a koněeld Starého Města 
jen doklady o společném vystoupeni záetupcd obou samostatně 
uváděných městských obcí. Alespoň z titulačniho hlediska je 
tím otázka husit ské jednoty pražských měst uzavřena. Je 
pravda, že označeni "civitas Pragensis" ("město pražské") se 
ojediněle vyaqtuje v diplomatických pramenech i v pozdější 
době, ale v tehdejší situaci už nedokládá jednotu takového 
obsahového významu, jak ji známe z let 1421-1423. 

Zánik husitské jednoty pražských měst neproběhl asi 
jednorázově a není pravděpodobné, že by byl doprovázen nija
kým normativnim rozhodnutím. Welze tedy stanovit naprosto 
exaktně "datum rozpadu" jednoty, jeho! hledání činilo při 
dosavadních úvahách určité obtíže. Domnívám se, že ani dnes 
obecně přijímaný termín, tj. leden roku 1424, nemdže být v 
této sGUvislosti uváděn s úplnou jistotou 167. Je třeba 
představit si spíše dlouhodobý proces, během kterého byla 
postupně opouštěna forma společného vyjadřováni se k určitfm 
problnatml 1 společného vedení části správní a hospodmké 
agendy. Jak už bylo naznačeno, lze počátek tohoto procesu 
hlelat pravděpodobně už ve druhé polovině roku 1423. Zaj!ma
vé je v této souvislosti např. samostatné označováni obou 
pražs~ch mlet v zápisu zemského sněmu z 1. listopadu roku 
1423 1 I. Závěrečnou fázi postupného rozchodu obou měat lze 
položit a! k létdm 1428 a 1429. V období asi pěti let, uvo
zeném ob&ma uvedenými mezn!k7 , se rozvíjela správní agenda 
Starého i Wového Města atále více samostatně. Společným roz
hodO'fánim obou měst byly řešeny ul jen některé otázky, jako 
prodej části zabavený~h statkd, omilostňování uprchlých měš-
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tand, kteří se vrátili do Prahy apod. Vcelku viak jde v uve
dených případech o nevelký po~et písemností. 

Jení vylou~eno, h zároveň se v uvedeném období obno"Yu
je v ojedinělých případech i starií vědomí právní nadfazeno
sti Starého Města nad Jovým lB/. Dodejme, !e vzájemné vztahJ 
pralských měst získá"Yají novou kvalitu i postup~ obno"Yová
ním Malé Strany a proje..y samostatného právního života této 
lokality. 

Tendence jistého návratu k předhusitské struktuře vzá
jemných 'YZtahd pražských měst a zánik rysd, charakterizují
cích jejich krátkodobé a nezavrěené spojení, v tomto období 
přna!ovaly. Ve výjime~ných případech vliak mohly být nakrát
ko nahražeD1 i protikladným trendem. V této souvislosti je 
tf~ba znovu uvá!it doklady o vztazích pražských měst v roce 
1427. Jení jisté, zda zmínky, naznačující dočasné sblížení 
Starého a Bového Města, mdžeme interpretovat ve Bm7Slu jis
tého obnovení jejich jednoty. DochonDi pramenný aateriál 
staroměstské provenienoe neposkytuje podle mého názoru do
klady pro potvrzení takovéto definice soudobého poměru praž
ských měst l9/. 

Jak celkově zhodnotit období husitské jednoty pra!sktch 
měst? Jde o krátký čuový úsek, jen o málo překra~ující dobu 
dvou let. V rámci asi desetiletého eblí!ení obou měst, do
provázeného občunými krizemi, jde jen o nevelký ZlOIIek. Při 
hodnocení "Yýznamu táto epizody Jll'dle odpovea usnadnit pouze 
podrobnějěí rozbor toho, co si pod termínem "jednota" (nebo 
spojení) měst máme pfed8tavit. 

Po ~J:elé 8ledované období je ozns~ování celku, kterf obě 
mista " ddsledku svého sbližování "Yytvářela, nebo za jak7 
byla sven~í po"Yažována, "Yelmi nejednoznačné a probleaatioké. 
Ohápeae-li akceptování termínu •oivitas Pragensis" ("město 
pražstéP) obima městskými radami jako vroholat projev sblí
žení měit, kterf implikuje spojení "Yýrazné ~úti vtkonné 
prnoaooi mhtských rad, mdž•e o jednotě prdskýoh měst ho
vofit skutečně jen v období let 1421-1423. Oproti tomu léta 
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1419-1421 a 1424-1429 lso Charakteriso~at jako období, kdJ 
integra~m úailí jeiti nedo .. huje nebo ul nedo .. hujo tak ~~
rau4ho atupni. V tocto př.ípadi adl•• ho'rořit ul jen o vit
I! nebo aenií aífe apojenect.! nebo apole~n,ho poatupu ebou 
.lat. Jejich rozchod, vrcholíc! neroshodnutfa osbrojer~ 
atfetmutía sa ú~aati t'boretfch a airot~!ch polm~~ vojak, 
byl uproato loSickj. Ve nchob;fch okealic!eh lcu.la1nace 
aporQ obou aiat llo .. i praaálo o ideologick' probl'-7. O to 
viti! posornoa't b;yla ~inodna hoapodU.tfa dtlad&a n'.1eaú 
konfrontace, kter' b;yly po nikolit předeilfch let jatob;y sa
poaenut;y • ale tnil;y nfai tofe~ ul n su~ni vsd'Ien' 111-
muloeti - v dobi, kdJ b;ylo IOY4 Mieto sakl,dáDo. 

Ani vroholn4 obdob! jednot;y pra!akých mlat v ·buaitat4 
dobi n•61• Tlak. bft charak'terillOYáno jako doba jejich •po
jem. SrOY~'-e-li • poair,r ve d~ac,tfch letech 16. atolet~ 
dojd•e nutni k núorQ, le tepne pokua M. Jana Pdta s Vra
'tu a oaeb s jeho okruhu snaaená atute~n4 (a~ trátbdob4) ad
ainiatrathm apojem prdakjch miat. 1 ni~•u tetOYáu. v 
Prue o atoletí clfín nedoilo. Po nitolik rolcd jednotni po
atupOYal;y a nitter1ai dMu nebj-.al1ai nuk7 byly apjat;y 
t.i obce, s nich! kaldá ai sacho-.ala nou vnitřn! a .. oatat
noat a vUoa! n4b;ytnosU. lald' z miet dstúalo r;u~nou 
!iatí BT4ho livota ... oatatnou prá~n! jednotkou ~ol. f4to 
atute!noati s6atalo a. r;naěn4 a!r.y poplatno i ~ilen! aoudo
bfch oby-.atel pralakfch miat. A~toli v letech 1421-1423 do
llo k po~etnt.u ~zrdatu při poul!~án! termínu -aiiian prai
•Jct", sachOYává pfuto vitiiu doklad\\ vir110at tradiěníml 
ozuěam allianatv! podle jednollo • pralall:;fch aiat. Zdtitl 
aarkantni ae tato akute~noat projnuje v aoudobfch kiattech. 

lad t~aj!c! "'b;ytnoat! tald~ • aiat b;yla tr'tto4obi 
udatneu kategorie v;yii!, ~~.asu~ujíc! exiatenci jejich 
apeoifict4 jednot;y. Obsah t4to kategorie byl nejen prúB! 
(~e -.,alu od~osenoati od právní identit;y jednoho i druh4ho 
aJata), ale tak4 ideologicll:;f. 

Jepfetrlitá toexiatenoe obou jaenovanfch rovin pfi v;y-
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atupování "města pražak,ho'' i pražských měst v husitak'• ob
dobí je jedním z nejzajímavějších rysd jejich tehdejšího vý
voje. Je nepoehybné, že existující podmínky nemohly dovolit 
úplné spojeni Star,ho a Nového Kěeta, ale jen jejich titu• 
lární jednotu, jíž pouze zčásti odpovídal skutečný obea~. Po 
dílčí stabilizaci politického a právního života mus~lo dojít 
k rozděleni nakrátko spojených zájmových sfér a tím i k li
kvidaci celého nedovršeného spojení obou lokalit. Další po
kus o jejich sjednocení se uskutečnil až v značně odliin'm 
hospodářském, společenskopolitickém a intelektuálním pro
středí doby jagellonské 211. 

Poznámky 

1/ Výbor z české literatury doby husitské I, Praha 1963, 
s. 244-250 (latinsky) a 211- 218 (česky). 

2/ V. Novotný (ed.), K. Jana Husi korespondence a dokumen
ty, Praha 1920, např. s. 151, 155, 160, 177 a 184. 

3/ P. Palacký (ed.), Doeuments Kag. Joannis Hus vitam, 
doctrinam, causam in Constantiensi eonsilio actam / ••• / 
illustrantia, Praha 1869, s. 604-605. 

4/ Bejnovější soubor manifestů různých husitských stran 
vydal A. Molnár, Husitské manifesty, Praha 1980. V této 
knize jsou i odkazy na starší literaturu a edice. 

5/ AČ I, Praha 1840, s. 198-204; AČ III, Praha 1844, s. 
226; je ovšem nutné přihl,dnout k vešker' diplomatické 
produkci pražských měst z této doby, otištěné i v dal
Jích edicích. 

6/ P. Seibt, Bussitica (Zur Struktur einer Revolution), 
Xoln - Graz 1965, zvl. •· 138-143 a 167-176. I k této 
otázce je třeba kompletovat veškeré dochované dokladf. 

7/ Přes zánik celé řady pramend lze se takového tvrzení 
odvážit zvláště po přihl,dnutí k rukopisdm AKP, rkp. 
992 a 2099. ~ruhý z rukopisd shořel r. 1945, ale je 
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zěáBti rekonstruovatelný na základě edic.) Podrobněj~í 
výklad bude podán na jiném místě. 

8/ PRB V, Praha 189), s. 495-497. 
9/ Tamtéž, s. 497-531 passi.m. Zhodnocení Vavřincových 

zpráv o husitské Praze let 1419-1421 je dllležitým ·~o
lem dal~í práce. 

10/ Jde o rkp. 2079 v Archivu hl. města Prahy. Na rozdíl od 
ataroměstského rkp. 2099 jsou v tomto případě možnosti 
rekonstrukce textu značně omezeny. 

ll/ AČ I, s. 209-212. 
12/ Ojediněle se v~ak vyskytují případy naprosto samostat• 

ného jmenováni správních orgán~ jednoho nebo druhého 
aěsta. Srv. AČ IIVIII, s. 394; AKP, rkp. 992, f. 76'. 

13/ AČ I, s. 21)-219. 
14/ AKP, rkp. 992, f. 51-53'. 
15/ Časově poslední doklad z tohoto roku, kde vystupují 

purkmistři a ko~elé města pražského, je datován k 16. 
červnu (AKP, rkp. 992, f. 53). 

16/ I. Hlaváček, Dva příspěvky k diplomatice pražských aěst 
za husitství, Zápisky katedry ěsl. dijin a archivního 
studia 7, 1963, s. 73, pozn. ). Uvedení různfch titul~ 
Jana z Poře~ína nem~že být v této souvislosti uváděno s 
naprostou jistotou vzhledem k nejednoznačnosti dobového 
označení pražských měst, kterou potvrzuje rozbor prame
n~. 

17/ AČ III, s. 240-245. Vedle odli~ení měst pražských v in
titulaci (s. 240) se však v dalším textu objevuje více
krát spojující označení "město pražské". 

18/ Srv. dvě písemnosti z r. 1426 ve sporu o vinici, kde 
novoměstská rada pfijímá výrok staroměstské (AKP, rkp. 
992, f. 62). 

19/ I. Blaváěek, Dva příspěvky, s. 73. K tomu srv. i studii 
l. Šmahela v tomto sborníku. - Obsáhlý soubor zápis~ 
rkp. 992 AMP z r •. 1427 ( f. 71-84 ') nedokládá integrační 
tendence mezi oběma městy. 
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20/ Kromě trvajícího částečného rozdělení městské sprá~y 
(nebyl např. spojován rychtářský úřad) se tato skuteč
nost projevila např. i při pečetění společně vydaných 
listů. Např. list ze 7. 9. 1422 vydávají purkmistři a 
konšelé města pražského, připojeny jsou však "peče~i 
měst naš ich svrchupsaných" (AČ I, s. 217-218). 

21/ Jak je patrno. snažili jsme se při koncipo~áni tohoto 
příspěvku větší měrou využít zápisy pražských městských 
knih z prvé poloviny dvacátých let 15. stol. a poněkud 
tak rozšířit běžně používanou pramennou základnu. 
Vzhledem k rozsahu příspěvku bylo omezeno citováni 
atarší literatury k tématu, tj. známých prací V. V. 
T~~a, J . Čelakovského, B. Auštěcké, P. M. Bartoše, M. 
Kratochvíla a jiných autorů. 
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Bohdan Z i 1 1 n • k 1 j 

Die Binheit der Prager Stadte in der Hu.aitenseit 

Zuaamentueung 

Der AQtor Tereucht in eeinem Beitrag, die Veranderungen 
des gegenaeitigen Verhaltniaaee der Prager Stadte 1m Laute 
der ereten H&ltte der zwa.aziger Jahre des 15. Jahrhunderta 
au charakterieieren. In dieaer Zeit kam ee zu ein .. kurs
zeitigen IntegrationeprozeO swiachen der Prager Altstadt und 
der Prager Jieu.tadt. Die lurzeln die .. r Brecheinung kann IUJl 

jedoch achon in der Zeit Tor d .. Jahre 1•19 in Zuaammenhang 
ait der Botwioklung der Retormlehre des Magietere Jan Bu. 
UA4 aeiner lachtolger beobachten. Die neue Ideologie Ter
breitete aich allmAhlich unter den Bewohnern der Prager 
Stadte und echu! die nreinigende Platttorm tiir ihr Au!tn
ten. Die neue und hohere Stule der Integrterungatrenu wurde 
nach d• Jahre 1419 unter neuen und au6erordentlioh~ Ver
h&ltniaau, in welche die Prager Stadte nach d .. Tode KOnip 
Wensel IV. gerieten, iutalliert. Die lotwudipeit, g•ein
•• bei der LOaung einer Reihe Ton Probl&lllen der BeziehUDC 
sur tlnelt autsutretu, begann aich real in den aohr1ttl1-
chu IuSerungen beider Stadte su zeigen. Der Autor ~Uht 
aich, die V eranderungen in der T1tulat1oneprana, welche die
se Tahaohen herYorrieten, &U Tertolgen. wgeaamt kann aan 
aagen, da& achon in der Zeit Tor dem Juli des Jahrea 1•21, 
ala Jan Želinki aeinen Umaturs durchtUhrt-e, Grundlagen tiir 
du ~erbundane Prag" ezietierten - beide Prager Stadte ar
beitetu eng in einer Reihe Ton Gebieten zuaammen. Die fol
gande, unget&hr sweieinhalbjanrige Zeit (unget&hr bia s\D 
Bode des J&hree 1•23) k&nn ale Biappe des engeten BUadniaeea 
der Prager Stadte und 4er Vereuohe um eille beattaate Inte
gration ihrer inneren ·Verwaltung charakteriaiert werdan. 
Dieeer Vereuch war jedoch allan AllacheiD naoh nioht b1e sur 
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Vollstandigkeit rea11a1ert und bis zur Endkonsequens getUhrt • 
.Ulm8hl1ch uberwogen Dea1ntegrat1onatendenzen. Vom Jahre 

1424 an uber die nachaten tiinf Jahre h1n konnen wil' emeut 
nur noch vom Biindnia beider Stadte und vom gemeinsamen Keran
gehen an die LOsung einiger Problame sprechen. Auch daB wur
de 3 edoch allm8hlich ubertliisaig, und dia Si tuation ~ala 1hre 
Richtung zur lrneuerung des vorhusaitiachen Modell& des Ver
hiltniaees beider Stadte. 
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7rantišek Š m a h e 1 

PRAŽSKÍ MĚST! MEZI DVĚMA PŘEVRATY 1427-1483 

Dva převrat7, jež ohraničují časový ÚSek m~o přf~pěv
ku, patří k významným mezníkdm v revoluční histori~ hlavního 
města i celých husitských Čech. SvrželÚID ZikmUI.lda Koeybutovi
če v dubnu 1427 získaly v pražských městech na několik let 
mocenskou převahu radikální skupiny a vrstvy, jež ee nebráni-
17 spojeneckým svaz~ s bratrstvy polních vojsk. Jestliže 
již dříve se Pražský svaz z větě! části rozpadl, od dubna 
1427 zcela zmizel ze scény a Praha rezignací na samostatnou 
pólitickou iniciativu UYolnila prostor dočasné hegemonii tá
bc!reké etrany a sirotčího svazu. Povstání ze září 1483, po
slední převrat revolu~ní éry, zamezil restauraci starého re
žiau v Praze i jinde a na dalších dvacet třicet let upevnil 
mocenské pozice nového kališnického patriciátu, který přes 
svou sociální a ideovou uzavřenost zdstával záštitou kompak
tát a polipanského husitství. Po celé toto období samosprávní 
autonomie do té míry odpovídala separátním zájmllla obou měst
ských organismll, že s výjimkou počátečního náběhu v roce 
1427 možnost jejich opětného sjednocení ani jednou nepřerost
la z roviny ÚVah do s!éey politické praxe. 

Ptáme-li se po příčinách a dllvodech, které se od konce 
dvacátých let až do sklonku 15. století stavěly do cesty 
sloučení obou pražských měst, pak na pr'lém místě je třeba 
připomenout některé konstanty dlouhodobého rázu. I když plá
novitou zástavbou volného prostoru mezi ataromiatskjmi hrad
bami a vyšehradskou pevností vzniklo v Pražské kotlině nato
lik_ kompaktní souměstí, že za vhodných podmínek bylo kdykoli 
možné přistoupit k jeho spojení v jeden aamoaprávni celek, 
nutno mít současně na paměti, že Nové Město bylo založano a 
do uaiaé míey ae též rozvíjelo jako a a m o a t a t n é 
méato ee všemi urbanistickými a institucionálními náležitost
a!. Snaha vymanit se ze satelitní role, jež přes všechna 
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Karlova privilegia byla v počátcích jeho Údělem, nutně posi
lovala separatistické, soběstředné tendence. V ekonomicko 
výrobní základně byly rozhodujícím činitelem možnosti odbytu 
řamesln~ produkce vně městského areálu. V tomto ohledu novo
měatští výrobci museli respektovat stávající řemeslno• .. struk
turu Starého Města a zvláště pak dominantní postavdnÍ jeho 
některých kovodělných a textilních odvětví přesahujících 
m.ístní trhy. Kezníkovy výzkumy spolehlivě prokázaly, že ve 
výrobní skladbě Nového Města - pomineme-li odvětví nezbytná 
pro jeho samostatnou existenci - se ve ?ětším rozsahu uplat
nila řemesla vyžadující k svému provozu rozlehlé či speci
fické prostory (řemesla kožedělná a stavební) nebo vyrábě
jící zboží určené bu~ všem vrstvám obyvatelstva anebo pro 
pctřebu jiných řemesel l/. Ekonomickými tlaky usměrněná di
ferenciace řemeslné výroby na Novém Městě tak sama o sobě 
nekladla sloučení obou měst nepřek:onatelné překážky ~/. 

Mnohem závažnější byly důsledky výrobní diferenciace 
ve stéře společenské. Povaha většiny novoměstskjch řemesel 
předně bránila tomu, aby se tamější měštané i jejich korpo
race co do majetkového statusu povznesli na úroveň staro-
městských sousedů. Ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech 
15. století, jak ukázal částečný rozbor majetku vůdčích 
osobností komunálního života, se udržovaly značné rozdíly 
v zámožnosti vyšších vrstev jednotlivých pražských měst 31. 
Kromě toho hospodářské, politické 1 jiné zájmy svazovaly 
Staré Město s vládnoucí třídou teudálni společnosti, což se 
odráželo i v konzervativních postojích jeho představitelů 
na počátku revoluce a později. Naproti tomu méně zámožné, 
národnostně převážně české a více s rukodělnou výrobou spja
t~ obyvatelstvo Nového Města výbušněji a bezprostředněji re
agovalo na sociálně zneklidňující momenty i na výzvy radi
kálních kazatelů 41. 

Revoluční vlna na počátku dvacátých let sice některé 
ze základních, dlouhodobých rozdílů mezi pražskými městy 
zmírnila (nebo vyostřila), vcelku je však nebyla s to od-
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stranit. Jedinou výjimkou bylo sblížení národnostního profi
lu i ve vyšších vrstvách obyvatelstva, nebot většina etaro
městských Němc~ musela v d~ledku svých pro~ihusitských po
stojd město opustiti. Jestliže tedy přežívající ekonomické 
i sociální rozdíly nestimulovaly oboustranný zájem o Piouče
ní pražských měst - větší výhody i prospěch z toh~to aktu by 
za normální, mocenskými zásahy neovlivněné situace kynuly 
itarémuKěstu- přicházely v ÚVahu pouze impulsy politické 
nebo ideové povahy. Jednou z možností byl vnější zásah ze 
strany panovníka, jak tomu bylo v roce 1367, nebo jiné na 
roveň mu postavené moci v době interregna. K žádnému pokusu 
v tamto směru ve sledovaném období nedošlo, což si vysvětlu
ji tím, že v nestabilizovaných poměrech panovnikdm i fakiic
k~ vládcdm metropole rozdělení pražských měst vyhovovalo, 
nebot štěpilo síly opozice a umožňovalo využívat případných 
rozp(,rO. na podporu loajální obce. Náznaky prastaré taktiky 
lze spatřovat v některých privilegiích udělených Vladisla
vem II. v sedmdesátých letech střídavě jednomu z obou vel
kých pražských měst 51. Druhou možností, o níž jsme slyšeli 
při výkladu událostí z roku 1421 61, byl mimořádný vnitřní 
přetlak ideového a politicko-mocenského napětí v pražském 
souměstí, který tlačil k vzájemné kooperaci jak vládnoucí, 
tak i opoziční vrstvy. Z tohoto zorného Úhlu si nyní ve 
stručnosti povšimnu některých příznačných procesd a událo
stí z vnitřních dějin pražských měst mezi léty 1427-1483. 

Povstání ze 17. dubna 1427 bylo natolik záva!Dia momen
tem ve vývoji Prah~ i husitských Čech, že by si zasloužilo 
samostatné studie 1. Za dnešního ' stavu vědomostí lze nap~. 
jen nesnadno postihnout váhu vnitřních i vnějších podnitd. 
Již to, že převrat měl těžiště na Starém Městě, kde bylo 
sídlo knílete Zikmunda i příbytky aistrO. jeho strany, kteří 
bylj, zajati spolu s nim a s členy jeho polské družiny, je 
hodno pozornosti. I když, jak tomu vše nasvědčuje, bezpro
středním podnětem byly prozrazené Úklady Korybutovy, opodoe 
na Starém Městě se již musela formovat delší dobu. Zda nespo-
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kojenost pramenila 1 z r,yehlého Úpadku politického a mocen
ského vlivu metropole, je obt:Uné posoudit, ne bot rozpad 
Pražského svazu započal jil v roce 1424 a ani další vývoj 
v tomto ohledu nesliboval zúadní změ.D.u. Svržení ICor,ybuta 
- toho si museli být T\l4ci vspour,r vidoai - znamenalo ;.o
sílení celozemského vlivu polních vojek a tía i zú~en! sa
mostatné politické aktivity Prahy. Zdá se proto, že závaž
něji! byly ddvody vnitfní povahy. 

Obevy z dalekosáhl.,ýeh ú.atupkd od čtyř artikuld, jimii 
by Xor,ybutova skupina muselá zaplatit zamýšlené dohody a ne
ústupnou jdU ř:ímakou c:írkví, dočasně spojily do jednoho 
iiku staroměstské ideology kolem Jakoubka ze Stříbra a Jana 
Rolqc&Jl7 s radikálnějl:ía novoměstskýa duchovenstvem, jemul 
stál v čele Jakub Vlk, věrný strážce odkazu Jana Želivského. 
Oo bylo dříve nemyslitelné, stalo se skutkem. Spoiečné nebes
peč! avúalo opoziční duchoveoatvo obou pražsJc.ich měst tak 
pevnja poutem, že již koncem dubna mohli jeho zástupci pfed
ložit dvanáct vleobecně závasných čláokd pro zachován! svor
nosti a pokoje S/. A protože hned v prvoim bodě ae vl• kně
iúa bez rozd:ílu ukládá poslušnost •ůHdn:íka, kteréhož jsÚ nad 
si vyvolili knižie města našeho•, lze oprávněně soudit, ševe 
sboru duchovn:ích převážila stal'Oměataká skupina, nebot táto 
Úředzúk• se stal Jan Rokycana. Jedinýa zdala akt• · s j e 4-
n o o e n é 4 u c h o v n i s p r á v 1 pražských miat, 
ne bot pouze tak lze dubnový sápia interpretovat, bylo vy
hlálení společného poavícen:í v neděli po svatáa Václavu, 
k něaui podle Tomka došlo 21. září 1427 9/. Z nálezu, kteri 
na Staroměstská. n~istí jednohlasně přijala •obec všecka 
Velikého a lového mist pražských", plJQe, ie do duchovní 
jednotJ nevstoupila obec Keniího -Kěsta. 

Ia první pohled by ee tak mohlo zdát , !e hlavn:ía aoti
vem vzpour" byly podněty nábožeoako věrouč~ rásu a že 
iniciativa převážně vycházela z akčního jádra Jakoubkovy 
vlivné skupiny. V:íme-li, co vše se v husitská období skrl
vale za ideovými zřeteli, jež většinou vyjadfovaly i r,yze 
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sekulární potřeby a zájmy, pak ani v tomto případě není radno 
podlehnout liteře pramend či všemocnému vlivu autoritativ
ních ideologd. Dohody s církví mohly ve svých ddsledcích mi
mo jiné vést k návratu odběhlých nebo vypovězených měšÍand, 
k majetkovým spordm i k daleKosáhlým přesundm ve sloi~ní za
stupite~ských orgánd. V sázce by~y základní vymož~osti revo
luce, z nichž největší prospěch měly nové vládnoucí vrstvr 
pražských měst. Pro Úzkou sociální základnu Iorybutovy stra
ny je příznačné, že neměla oporu ani ve s.taroměstské radě. 

Mezi nespokojenci, kteří pobádali l id k povstání, byl i sta
roměstský konšel Jeroným Šrol, někdejší stoupenec Že~ivského, 
který nejspíše spolu se čtyřmi dalšími konšely byl hned ná
sledujícího dne zvolen do nové rady lO/. Třináct z patnácti 
známých člend popřevratové radr zaaeda~o v ra~ách Iorybutovy 
érJ, z čehož plyne, že povstání nesměřovalo proti v~ádnoucí 
radní vrstvě. A protože ve srovnání s jinými revoltami husit
ského období povstání mělo poměrně klidný prdběh, brlo zře3-
mě protikorybutovské opoziční seskupení vršších měštanekých 
vrstev a většiny ~uchovenstva natoJ.ik široké a pevn~, že se 
mu podařilo zamezit obvyklým žive.J.njm bouřía. 

V úVodní preambuli dubnových č~ánků o zachování svorno
sti čteme, že jejich sestavením "purkmistři, konie~é, haupt
mané a starší" obou měst pověřili "lidi hodné duehovnie i 
s v ě t s k é". Iniciativa k sjednocení duchovní správy a 
církevního dohledu nemusela tak nutně vycházet jen z Jakoub
kova okruhu. Pozoruhodné je nejen to, že se na formulaci zá
vazných článkd kněžského řádu podíleli též laici, ale i to, 
že komisi společně ustavily a její nález vyhlásily všechny 
samosprávní a mocenské orgány obou pražských měst. Odtud 
plyne oprávněně otázka, zda společná duchovní správa nebyla 
prvním krokem širšího unifikačního záměru. Jinými slovy se 
mdleme ptát, zda bylo či nebylo náhodné, že se v dubnové 
proklamaci mluví jen o jedné obci a jednom mi st u ll/. 

Již před časem Ivan Hlaváček upozornil na dva dokumen
ty, které podle jeho mínění dokládají nejen reálnost opětného 
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spojeni pražských měst v jeden celek, ale i jeho faktické 
uskutečněni 121. Prvním z obou svědectví je list markraběti 
Friedrichovi Braniborskému z 5. července 1427, který vydali 
"die Burgermeister, Rathhern und schepffen und auch d 1 e 
g a n z gem e y n der pregischen stete" lJI . Na p~ni 
pohled je tu nápadné, že po boku purkmistra či purk..ůstrd 
a konšelů dvou zřejmě paralelních rad vystupuj$ jedna spo
lečná obec pražských měst. Připomeneme-li si zmíněný již zá
řijový zápis o společném posvícení, na němž se usnesla "obec 
všecka Velikého a Nového měst pražských", pak bez rozpaků 
můžeme vyloučit chybu písaře. Jestliže však na základě sa
motného zářijového usneseni bylo by možné se domnívat, že 
šlo o jednu obec jen v duchovním slova smyslu, z oficiálního 
li~tu markraběti Friedrichovi je zřejmé, že spojeni obci o
bou měst se neomezovalo jen na oblast věrouky a duchovní 
správy. 

Potvrzením předpokladu o sloučení obci obou pražských 
měst v jednu c i v i 1 n ě samosprávní korporaci přináší 
druhá písemnost, jež po právu vzbudila Hlaváčkovu pozornost. 
Jde o list z 29. listopadu téhož roku, v němž "Domini magi
ster civium et consules utrarumque civitatum videlicet anti
que et nove, impulsati continuis peticionibus presbiterorum 
et devotarum mulierum, cum scitu et consensu s e n i o -
r u m de c o m m u n i t a t e predicatum civitatum" sdě
luji neznámým adresátům svůj souhlas s propuštěním několika 
Němců zajatých v bitvě u Tachóva 1~1. Povšimněme si nejprve 
dvou proložených slov, která jsou pozoruhodná hned z několi
ka důvodů. Předně z nich jednoznačně plyne, že plnoprávné 
obyvatelstvo pražských měst bylo sdruženo v jednu obec ještě 
na konci listopadu 1427. Hejen to. Minimálně od dubna do li
stopadu tohoto přelomového roku pražská města měla nejan spo
lečnou duchovní správu, jednu civilně korporativní obec, ale 
i jeden sbor obecních s t a r š í c h • 

Zatímco v předrevolučním období byla senior communitaa 
více méně pasivním orgánem, od počátku dvacátých let se tato 
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komunální instituce stala poměrně samostatnou politickou 
platformou středních měštanských vrstev proti autokracii 
kněží a hejtmand. V politickém a ideovém životě huaitsk' 
Prahy senior co~unitaa reprezentovala alternativní reToluč
ní. linii založenou na rozšířeném demokratismu tradiěD! měst
ek' samosprávy 'omezené na plnoprávné, vesměs zá=o~nějií 
nstvy, které se ~lá:a:Uy k programu ětyř artikuld v umírně
né pražské verzi a které se přikláněly ke stavovské monar
chii s dominantní rolí metropole l5/. He náhodou také v le
tech revoluční diktatury Jana Želivského byla mnohostranná 
opoziční aktivita sboru starších zčáati utlumena výnos•, 
podle něhož nikdo nesměl ve velké obci vznášet dotazy a při
poaínlcy bez předchozího souhlasu člend společné rady. Vzrdst 
váhy tohoto orgánu v následujících letech je zřetelně patr
ný v období po dubnovém převratu, kdy zřejmě rady všechna 
významná usnesení přijímaly "cum scitu et consensu seniorum 
de c0111111uni tate". Rozšířený demokratiBlllus komunální organiza
ce se uplatnil i ve společných úmluvách mezi Starým a Bovým 
llist• o řády obecní z roku 1428, kterými byla mimo jill' 
kont~lní praYomoc předběžné censury diskuze na zasedáních 
velké obce přenesena i na členy sboru starších 161. 

V intitulaci listu z 29. listopadu 1427 je viak skryta 
dalií mimořádně závažná informace. lia rozdíl od dubnov,ho 
vyhlášení dvanácti artikuld a snad i červencového listu mar
kraběti lriedrichovi (zde není jistoty, zda Burgermeister 
znamená sillgulár či plurál), v nichž každé město zastupuje 
přísluiD.ý purkmistr, tu již se uvádí purkmistr jediný. Podle 
datační formule jím brl Jan od Tří konví, ělen staroměstské 
rady od dubna 1427 l77. Dospěl sjednocovací proces tak dale
ko, že obě městá měla též společn,ho purkmistra? Ba tuto o
tázku naní snadná odpověcl, protože zatím není zná Udnf ob
dobal případ v celé starší historii pražských měst. Z tohoto 
ddvodu také nelze vylouěit jillé vysvětlení, např. onemocnění 
stávajícího novoměstského purkmistra. Za předpokladu, že se 
ve tunkoi společného purkmistra pravidelně střídali členov' 



159 

obou jinak paralelních rad, mohlo k této ojedinělé Úpravě 
samosprávního zřízení skutečně dojít, a to již před odeslá
ním listu markraběti Friedrichovi. Spíše se však měly věci 
tak, že dohoda o společném purkmietru byla mimořádným opatře
ním přijatým jednotnou obcí krátce po nezdařeném pře~~u 
hlavního města v sobotu 6. září 1427. Vůdci jízdn!~h oddílů, 
bývalý staroměstský hejtman Hynek z Kolětejna a Jan Smiřic
ký, počítali přitom s podporou některých straníků knížete 
Kor,ybuta, jmenovitě novoměstského rychtáře Raka. Vše nasvěd
čuje tomu, že Útočníci a spiklenci usilovali v prvé řadě o 
Staré Město, jež se také cítilo nejvíce ohroženo 181. Snad 
právě z tohoto důvodu, posíleného navíc Úkladným postojem 
novoměstského rychtáře a patrně i jiných novoměstskýoh měš
taLů, staroměstská většina v obci prosadila za purkmietra 
Člena své rady. Vedle dubnového převratu byly tak i zářijové 

události včetně usnesení o společném posvícení kritickými 
mezníky tohoto přelomového roku. 

Ha rozdíl od roku 1421, kdy rozhodující impuls k sjed
nocení pražských měst vyšel z okruhu novoměetských radikálů 
v čele e Janem Želivským, v roce 1427 byla iniciativa na stra
ně staroměstských vyšších vrstev a kněží Jakoubkovy skupiny. 
Bylo proto jen otázkou času, kdy převážně jednostranné uni
tikační pokusy narazí v Novém Městě na odpor. Zvlášt ožeha
vou byla zřejmě tunkce společného purkmistra. Nejpozději v 
srpnu příštího roku, kdy byly v obou měet•ch zvoleny nové ra
dy, měly jH oba samosprávné orgány vlastního purkmietra l9~ 
Nejepíše již před tímto datem se obě obce znovu osamostatni
ly, nebot jinak by sotva bylo možné volbu dvou separátních 
rad uskutečnit. Tím současně vzala za své i společná duchov
ní správa, jež se zřejmě stala jedním ze zkušebních kamenů 
zamýšlené jednoty. V každém případě již před l. zářím 1428, 
kdy se u ev. Benedikta eeoly "o b o e v š e c k y Velikého 
a Hového Měst pražských" měla již obě města samostatnou obec 
a samostatného "etaršíhó" kněze. Na Starém Městě jím zůstal 
Jan Bolcycana, hlavou novoměatského duchovenstva se stal Jakub 
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Vlk 20/. !!ah cla~• •• ~ak4 usadri ~• 6ú~ albo •.fkla4u, 
~•i •• At~Tíot 4otft' Ú.~i'eclD:Ot.o Uaah. Dali:! •.tTo3 pro~o 
pocUa ~- n sb~A411 JlÚUAu. 

S~ltaA.t úl•• obou p:ralsk,toh oboi • 1. aU:! 1•28 4o
nicl!aJ• Jlt~tll IMY7fehd 1"0Spo1'J, khn saafil7 Ú'biJ'.J k 
olllaoTuf ,1e4DoU, alt 1 uahu o 3•~1oh up:rand o .. ~ou •d
.1.-A.#oh lÍdupkd pM saohod.d pari\71 pm, H4d 1 nobo4 
olllou ah~. lliao ,111l4 'bJlo upf. l"'ahoclDldo, ab7 n deoh ú
•ull.foh otúkioh •• aúhpo1 obou ra4 4oalurlll u epol'll/oh 
•loeoh. Dobri .Ue Tlak AtdaUla. Boa~rilq o tztq, sprin 
koAt1skonA41lo aa~a~ku 1 a1Ao1 •• u pfeloau le~ 1428 a 1429 
aoetf117 4o U a1Z'J, le ~e4Ao auto aa!alo sb1"0,11t proU 
4l'Ub4au. ••••isUU 4okoAoe u pH"ku l"'ku pol,clali o po
aoo nlbo epolUIIo.-ecla, e11"0t61ho ht3\aau Velka • lhuioe. 
iolltlikt •• u poele4A1 ohdli poclafilo saiehllat a pro.tW
Iliow!a ůalUYod sa~1et1t pf!aiM u 4ali:Ot.o pdl l"'ku 211. 
Bo..fa ,1ablk• ed.n •• etal7 pl'OUohdcld posto,1a ol»ou aiat 
n do1 ot1o1~o 3eclúA1 • u~• Z1DWl4•• Zatíaoo •od 
•lsto s41lelo A..-lfitelA.f ku%w s11"0ta1oh pol1t1k4, •~aro
aistetf :racla pos~upoTala •• shodl • 41ploaa~1okla ÚS1l!a 
Prokopa Bolctho. ••-Uh l"'SapM, 3•1 TJTl'OholUa T0,1tutla 
pi'epa4• S~arQlo llista 14. aU1 1•29, Dad poaol'WaoclD4 ,1u 
h, Ia po4 YelkOT,ta nlu!a •• u IÍtoku potilelJ 1 s11"0~61 
o4411J, ale 1 sku~taDost, h •• st&l'OIIisUU 4oTolinll po
aoo1 •'pa4ohek.foh Ubonkloh ht3blalld 1 saaotlllbo tlliaa 
Pl"'kopa 221 • 

•úuq lÍsk,toh ••tahd ... 1 s~ar.ta llid• a Pl"'koP".ta 
batnw• bzl7 ~11 •~ari:Ot.o cla~a. s~aa1 h pfipoMAOut UTl 
a,111UA.# u71 •nusulbo aist:ra Jua Pf:!bzua n StMbN, 
pos4i311 he,1ta&Asw:! ••11tela •~aroaistsk4 ho~o•ost1 S.o,11t 
se~ T iOqoaDeoh a ll& Y114ih3Di (clDes Skalů) Utbt 
st~• ~tiU Dt soala ?J~auill4 koAt~7 EoZ7buto.a poa.o
Mho Y1Uaa J:oetlq s Podup1o s Protopaa Bol.fa 231. •• posati 
p:ralet4 Tllitl'Opol1Uot4 SOÚJ St \ltuuJa 1 Ia Tú,1-' J'in• 
Uta aeai ri4o1 polll:!Ób To,1st a .. toDaila spoldll.fa dUuw!a 
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u tachon, nýbri ie a rdsn/ch podnět\\ pokračonla i poaději. 

V kaid'- případě atojí &a poTiimAutí, ie radik41o:( bra~~~Ta 
n&TJUlila příleiitoati zřídit nad pra~stimi mistr apolean' 
kondOIIŮJŮ\Ilt jak t011u b7l0 T případě Kutd 8017• Odatředid 

tend8J1ce mezi pražskimi mia~7 na straně jedJ14 a meai ~ratr
atT;r na straně druh4 tak smařil;r jecli.nečnou moino111~ cloTriit 
hecemonii radikálního husitismu celkoTým oTládautía metropo
le. Zatímco sirot~ ae podařilo aačlenit BoT4 Město do jejich 
BT&SU a uěinit a něho Tyzn.mn4 politicko-tiA&J1čnť cantrua, 
Ubo~ká atrana T toato ohledu postupoTala ned\laledai, č:íai 
de facto usnadl1ila, ab;r se poatupai se Star4ho Miata atalo 
pot8J1cionálD! a pak 1 akutečn4 niatupiiti l1panak4 jednot;r • 
.Tedaía • paradom husitalto-táboraké historie pak b;rlo, ie 
Prokop Holi musel T kTětnu 1434 prchat se ST4ho noToaěatak'
ho Útočiitě před ataromiatskimi Útočnílt;r a jejich panakými 
apoj8J1c1 24/. · 

.Tak chatm4 b7l7 T Uchto letech Tyhlídkf na alouě8J1í 
praiak/ch měst, přeaTědčiTě dokládá okolnoat, ie ataroměat
ití, ačkoli aili IOT4 Miato Te ST4 moci, •• apoltojili tím, 
ie ai do dubaa 1436 doaasoTali t•ijěí rad;r. lloT4 Miato •• 
a Uto poniiující aáTialoati, jei předjímala tand8J1C1 tST. 
Sobialanltich priT, T;ymal1ilo ai po příchodu Zilalunda do Pra
h;r, adak i nadále a\latalo n věci práTních nálad. podřía8J1o 
T;yiií 1Aatanci Star4ho Měata 251. loTomiatití tuto sáTisloat 
neali těice, jak do&Tědčuje traktát Prokopa Písaře o •prá
Tech, STobodách, miloahch, obdaroTáních a ustanoTeníCh 11o
T4ho Měata pražak4ho•, l110111úě jdU Vladiel&T II. po BT4a 
Aiatupu na čealti trdn potTrdil priTní nadřaa8J1oat Star4ho 
Mleta 261. 

lada, kterou dosadil Zikmund na Starila Mleti )0. arpll& 
14)6, ae ai na sanedbahln' a1ifl7 udriela u 110oi do dob1tí 
Prah7 .Tiřía a Poděbrad počátk• dří 1448. Ia 11oT4a Miati do

ilo aice bih• Uto dobf k aútečn,fla olDin& rad;r, i ade •• 
Tlak T;ytTořila ÚSká T~tT& noT4ho rad.rúho patriciátu, jel U
aif elia1AoTala· a politick4 aktiT1t;r sbor starších a korpo-
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race velkých obcí. Z nezbytí obě rady spolupracovaly, jak 
tomu bJlo zejméJ:la 24. ledna 1438, kdy ve srozumění se zem
skimi hejtmany daly zjímat na třicet předních stoupencd pol
ek' strany 277. Početná opozice v obou městech záhy znovu 
zndla hlavu a ve spolupráci a bývalými táborskými he~ 'many 
Jane Koldou ze Žampachu, Bedřichc ze Strážnice -. několika 
dalšími válečníky se 29. července 1440 pokusila vojenalc7 
ovládnout hlavní město. Záměr nevyšel, spiklenoi, jimž se 
nepodařilo uprchnout, byli exemplárně potnsUni, takže od
pdrci vládnoucích skupin se po několik let ~zchopili k 
zjevnému odporu 281. 

Dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad v září 1448 přineslo tu 
závažnou změnu, že na obě radnice byly dosazeny nové rady, 
je! byly oporou konsolidačního úSilí nového zemského správce 
a jež do značné míry zprvu reprezentovaly většinu kališnicky 
rozhodného obyvatelstva. Po mnoha letech byly také ll. září 
1449 svolány obce všech tří praželcých mist, jež ee usnesly 
na společných článcích k upevnění jednotn,ho postupu a vzá
jemné svornosti 291. Byl to na celá desetiletí zcela ojedině
lý výraz akční soudržnosti pražských velkých obcí, a proto 
jej tak4 připomínám. Z hlediska exletenčníah zájllld kališnic
U většin,- nebylo podobných manifestací ani zapotřebí, nebot 
po dobu vlády Jiřího z Poděbrad neměly opoziční proudy v Pra
ze naději na ÚSpěch )O/. Baproti tomu z hlediska vnitřního 
samosprávního"mechaniamu se v obou pražských městech postup
ni v,-nořil stav, jaký jsme již poznali v době interng.oa. 
dčaat v městských radách i ve sborech obecních starších se 
sužovala na stále menší okruh osob z uzavřed vratv,- kalii
nick,ho patriciátu v čele a několika vlivnými politiky, ja
kým bJl zejm,na Samuel Velvar z Hrádku )l/. 

V pln'- rozsahu se ddsledky omezen,ho zastupitelského 
dcokratismu projevily v první polovině sedmdesátých let. 
llnohonúobn' členství v radě, dlouhá funkční období i zdán
livá neotřesitelnost jejich postavení osmělily některé staro
aiatak' i novoměetsk' konšely k bezostyšnému sebeobohacování 
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z veřejného i soukromého majetku. Proti kořistnictví radnič
ní elity postupně sílila opozice ve velkých obcích obou 
pražských měst. Ve snaze zabránit otevřeným nepokojdm král 
Vladislav II. v lednu a v únoru 1476 dosadil zcela nové ra
dy. Sociální podněty zneklidněné hladiny se Um zčáaU uUu
mily, záhy se však vynořily proudy mnohem silněji:{, jei T)'Ti

raly z neuváženého panovníkova pokusu o katolickou restaura
ci hlavního města prostřednictvím nepočetné skupiny roajali
st~ dosazených do městských rad. 

Sledujeme-li zákruty politicko-mocenských boj~ v metro
poli od roku 1476 do kaliinick,ho povstání v září 1483, na 
každém kroku shledáváme Úzkou spolupráci vládnoucích skupin 
i oposičních sil obou velkých pražských měst. Při žádné z 
četných konspiračních akcí či úmluv však napadlo slovo o 
aožném vytvoření jednoho městského společenství. Ani výrazný 
vzestup vlivu velkých obcí, který se nejplněji odrazil v je
jich společném zápisu z 6. října 1483 32/, nedospěl dále než 
k požadavku jednotného postupu. Každé z pražských měst milo 
1 nadále z~tat při svých avobodách i právech a pokojně je 
požívat "bez překážky jiného"• Teprve v následujícím kon
fliktu mezi měetským stavem a šlechtou dozrály podmínky 
k tomu, aby pražská města postoupila od kooperace k novému 
integračnímu pokusu. 
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1/ J. Kesaík, Prdaká ř•uela počátkc 15. století, PSH 7, 
1972, SYlo 8e 22-)5. 

2/ au od čaeu ee .TJilOřuJící l'OZP01'J o metní trh7 aebfl7 
h.tov& dvainosti, ab7 ~· neb7lo mo!né regle~entt.aní po
litikou saírni t. 

)/ 81.'9'. l. !aahe1, Epilog husitské ruolucea pra!aké pontá
ní 1483, in a Acta retomationc bohtlllica11 Ulustrantia, 
Praha 1978, •• 69-75 a 57-60. 

4/ Více k tomu J. Kesaík, Tábor a Staré Kieto prabké, as&l 
19, 1971, s. 4 -51, Praiská řceela, •· 35 a láro4Dostní 
alo!aní pfedhuai také Prah7, SB 17, 1970, e. 5-30. 

5/ CIK I, a. 265-279, č. 165-175. 
6/ 81.'9'. příspěvek ·!. Zilynského v tomto sborníku. 
7/ P1'dběh převratu podrobně vnaal V. V. Tomek, Dějepia 

aista Prah7 IV/2, Praha 1899, •• 358-364, vfčet hlavních 
pr&~~end podal p; K. ~rtoi, Husitská revoluce II, Praha 
1966, •· 2o-21, kde tak& pokus o zařazení IOrJbutova d
aěru do mezinárodního politick&ho kontextu. 

8/ Artikule prohláiené v Praze pro zachování avornoati a 
pokoje V7dal 'lo Palackf v AČ III, Praha 1844, •• 261-26) 
a. )8. 

9/ ,a I, Praha 1840, •. 220 č. 30, k dataci v. v. Tomek, 
Dějepis IV, •· ·408, posn. 6. 

10/ ~ána hlavních mluvčích protikorJbutoveké oposice uvádí 
hietol'ická píseň O zajetí Zikmunda lorybuta v7daú napo
aled ve Vfboru il čeelcé llteratUrJ dob7 husitské I, Praha 
1963, •· 327-332. Jmenovité eloiení popřevratové rad7 
na Staréa Kleti u V. V. Tomka, Dějepis V/2, Praha 1905, 
•· 80, dat\11 obaov7 z a. na 18. dubna 1427 vbohodně 
poaunul J. aelalconki' o vfvoj1 etředovik&ho sř:!uní 
radního v miateoh Praielcfch, SPDBKP I, 1920, •· 207, 
posa. 133. Jmenovité aloiení novomietelcé rad7 před a po 
dubau 1427 není saáo. 
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ll/ OclltaauJi sele na pfo:íepint P. <lome~• ., t011h ebo1'AÍt1l, 
kde ddleliU posnatlq o &lo'b&!a 1 41teNAoo .... a411 po
#aúú prabt.foh m.iet ., eoudo'b.foh uraUu!oh pl'UtAeob. 

l2/ I. Bladěek, DYa pfo:íepiTJq k 41p1ouUce pralet/oh aiet 
sa b\1dt•n!, Upt.Jq kahclrJ h•koelonuk,.fob cli~ill a 
ucbb.úbo 8h41a TII, Praba 196.), •. 73• PHhll Bla• 
.,,atoTi 4lkuJ1 •• kr1t1ot4 pfoi~ťnJq t prYA! Tersi a4-
bo piúpiTku, .1ei ai pflallJ pi'OIIl0\1bit T,#tlacl o UD1ti
taall!ob e~ob ., roce 1427. 

l'J/ tm, •• 519-520, 6. 451. Liet b71 oclpoYiti u Y,fsn. uz
tra'bih lriedrioba t a!máu TJfoeleA! d1e6a4bo toa
tuttu ( t•UI. •. 516-518, a. 448) • 

14/ t•t41, •· 563, a. 491. 
15/ S~ • a. Bru'b.f t Swor oo.aua.U.. • d.Ae NY01\1UOŮft 

IuUhUoA cler Praser bu118U1•oblll BUr,enobatt, lobe
ale 13, 1972, •• 17•31. 

16/ l nsuJ.aUY.IÚilu opatfotA! • roku 1421 err. AČ IT, •• )82, 
rosl!folll! Uto praTcaoci ., ddre6A411 bodl lÍalUY ... 1 
praieklai aietJ s l. sU! 1428 (AČ I, •• 222, a. 31). 

17/ Je poao1'\1boclll4, ie Ju ocl U! ko.lld bJ1 ~eclll!a a oaS. 
to.aJeld, thfo:! bJ~i •pole6ai UtAJ raclJ ocl hrruce 1424 
clo ÚAora 1425 (T. V. !oaet, Di~epie Y, •. 79). S Ae,1Tit
i! praYclipoclo'bllo•U bf1a tato rada Poleu •• eoublM• 
lorJbutOY/ae thr.f ee nla n~•t• pfoijel clo PrabJ 29. 
hrru. V prd'bibu tuat6A!bo o'bclo'b! Uto raclJ cloUo aiao 
j1Jl4 t lÍalUY6a Te Z41o!oh a k epo1e6A41l1l talell! b•U• 
•Jt..tcb To~•k u •oran. 

18/ V!oe k toau v. v. !oaet, Di~epie IV, •· 389-392 a '• •· 
Barloi, Bu.eUe~ NY01uoe II, •• 33-34• 

19/ Za •.tra• A .. poto~uo•U • popmratOY/ai .toAielJ, tteM 
u.UoTall o jeclllotu • loTia ••••• 1ae po.,.lnat dole
A! Aú1edgJ!c! et~iet•k4 ra4J 4o1oiu4 podle !Cilka, 
Di,1epie V, •• 80 t 10.aerrtAo1 a 21. upAu 1428. AA1 je
deA se 17 ~~ toAield Ae ... edal T pfoe4oboa! ra41. 
P~A! aálta o .llOToaietek411 p\1l'Di.etru ~e • 12. •rpraa 
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1428 (tamtéž, s. 94). 
20/ Nález a úmluva mezi Starým a Novým městy pražskými o řá

dy obecní v !Č I, s. 22o-222 ě. Jl. Datum na 1. září 1428 
doplnil J. Čelakovský, o vývoji, s. 209. 

21/ v. v. Tomek~ Dějepis IV, s. 414-416a 1. K. Bartoš, Husit
ská revoluce II, s. 44-45 přehnaně akcentuje r&ligiÓzní 
motivaci. Příslušné dokumenty v !Č I, s. 222-225 ě.)2-J4. 

22/ udležit4 Úáaje o staroměstských poslech k táborským 
hejtman~~ v. V. Tomka, Dějepis IV, s. 435, pozn. 29-JO. 

23/ K Příbramovým pobytU!n v době jeho exilu J. Boubín, K 
protipikartským traktát~ Petra Chelčického a K. Jana 
Příbrama, lHB IV, 1982, s. 14o-145a kariéra hejtmana 
Svojše ze Zahrádky naposled ve zkratce u P. K. Bartoše, 
Husitská revoluce II, s. 21, pozn. 36 a proměny stranic
ké příslušnosti Viléma Kostky z Postupic vysledoval r. 
Hottmann, Litomyšl v husitském revolu~ hnutí, ina 
Sborník příspěvlm k dějinám Litomyšle a okolí, Pardubi
ce 1959, s. 6o-62. 

24/ Pro změnu postoje táborské strany k pražským měetllm je 
příznačné, že táborská obec si r. 1434 zakoupila pro 
své potřeby~~ na Novém Městě (V. v. Tomek, Základy 
starého místopisu pražského II, Nové Město, Praha 1872, 
s. 44 č. 7J8b). 

25/ srv. J. Čelakovský, O vývoji, s . 22o-221 a 2)1, kde od
kazy na prameny a starší literaturu. 

26/ O Prokopově traktátu tamtéž, s. 267-269; Vladislavdv ma
jestát z 12. května 1472 v CIK I, s. 265-267 č. 166. 

27/ v. v. Tomek, Dějepis VI/2, Praha 1906, s. 45-46t výčet 
pramend podal J. Čelakovský, O vývoji, e. 224-225. Po
kusem o spolupráci bylo též smírčí jednání mezi koniely 
obou měst na Novoměstské radnici 13. listopadu 1441 
(tamtéž, s. 241). 

28/ Podrobný výklad nezdařeného pokusu o dobytí Prahy u R. 
Urbánka, Věk poděbradský I, Praha 1915, s. 542-554. 

29/ Viz J. Čelakovský, O vývoji, s. 251. 
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JO/ Platí to i o spiknutí, které v r. 1453 osnovali bývalí 
kodelé Sigmund Sláma a Václav Durlímíd (srv . R. Urbá
nek, Věk poděbradský II, Praha 1918, a. · 703-706). 

Jl/ O konzervativním zaměření pražských rad v době krále 
Jiřího z Poděbrad a o jejich nepatrných obměnác~ J . Če
lakovský, O vývoji, a. 292-294. 

32/ Více k tomu F. Šmahel, Epilog, pasaim. o žádoucí samo
statnosti pražských měst se mluví v posledním článku 
zápisu ze 6. října 1483 (tamtéž, s. 126). 
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Frantiiek Š m a h e 1 

Die Prager Stadte zwiechen zwei UmatUr.en 1427-1483 

ZU8allllllenf&a8UDg 

Zum Unhrsohied TOIII Jahre 1421, ale der enhcheidende 
Iapul.e sur Vereinigung der Prager Stadh aue d• Kreie der 
lleuetadhr Radikalen an der Spihe mit Jan !ellnki kam, •ar 
nach dem Sturz der Regierung Ton Zikmund Kor.ybut 1m April 
1427 die UnitikatioJ181nitiat1Te au! Seiten der Altetadter 
hoheren Schichten und der Prieeter lD Jakoubek ze S~říbra 
und Jan Rot;ycana. Wenigatene von April bie loTember dieeee 
tllochWUDgejahree hatten beide gro6en Prsger Stadte (Alt- und 
leustadt) nicht nur eine gemeineame geietliohe Verwaltung, 
eine siTile korporative Gemeinde, eondem auch einen Rat der 
Gemeindeilteeten. Ob der Vereinigungeproze8 eo weit reichte, 
daB beide Stadte ebenfalle einen gemeineamen BUrge~eieter 
tiir nei aneoneten unabhingige R&te hatten, kalul 11&11 au! der 
Grundlage der erhaltenen Quellen nicht eindeuUg eagen. We
nigetane bie August 1428 haben eioh beide Gemeinden wieder 
eel't.tandig gemach~, wobei auch die zeHweilige einheHllche 
geietllche Verwaltung verlorenging. Die tolgenechweren Wider
eprúche zwischen den Prager Stadten waren 1m n.achtolgenden 
ZeHralD bis ZlD gro6en Au!stand der Prager Uhaquieten 1m 
September 1483 eo weitreichender llatur, daB die Moglichteit 
ihrer emeuten Verei.Jůgwlg nicht ei.amal aue der lbene der 
lrwqung herauswucha ·in die sph&ra der pol1Uechen Pl'a%1e. 
lrat zu Beginn des 16. Jahrbunderts reitten die Bedingungen 
duu, da6 die Prager Stadte von der Kooperation sm neuen 
Integrationevereuch echritten. 
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Blanka Z i 1 y n s k á 

ODRAZ VZTAHU PBA.ŽSKfCH MĚST V DOKUIIBHTECH 
PRAŽSÓ CÍRKIVNÍ SPRÁVY 1427-1429 

Otázka správního spojení pražských měst ve dvac~tjoh 
letech 15. století není zatím uspokojivě objasněna a doře
lana ll. V souvislosti a ní je možno ae také ptát na situa
ci v pražské církevní správě. 

Východiskem pro oblast správy městské byl složitý kon
glomerát několika měst, která žila vedle sebe relativně sa
mostatně, nadána královskými privilegii up~vujícími jejich 
soužití. Pod vlivem rev~luěních událostí sbližují se dvě 
hlavni složky tohoto seskupe.ní - Staré a Nové Město - a vy
stupují doěaeně jako politick6 a ěást~nl i hospodářská jed
nota. 

V oblasti církevní správy vypadala výchozí a1 tuace 21 
odlilně. Celé pražské souměstí věetně předměstských osad tvo
filo jeden apoleěný měatak! děkanát, náležející do pražského 
arcijáhenství. V prTn! tázi revoluce zachovává si i utratvi
stická správa jednotné řízení pro celou Prahu, a to při viech 
peripetiích vývoje torem této správy Jl. Spoleěná organizace 
trTá i přesto, že se obi ústřední města odlišují oběae radi
kali8111em některých evých kněží, nebo dokonce Vlldcll. 

Spoleěný postup Starého a Novébo Miata jak v rovině měst
ské, tak církevní se projevil naposledy v roce 1427 při V1bná
n! knížete Xcrybuta, výměni hejtmanll i městských rad a Úpravě 
správy duchovenstva 4/. Rokycanllv Úřad správce kléru i vydan& 
artikule mlly platnoat pro obě mieta 5/. Také vypovisen! kon
zervativních mistrd Příbramova okruhu bylo provedeno se sou
hlu• obou měst 61. Poslední spoleěný výnos obojího knilstva 
a zároveň i obcí byl v1hJ.iien v záfoí téhož roku a t.fkal se 
zaveden!' jednotného te~ínu pražského posvícen! 11. 

Záhy poU se roz,Padá jednota jak politického vystupová
n!, tak církevní správy pražskjch měst. Ia lov~ Městě se 
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vedení ujal kněz Jakub Vlk a přebral zde dosavadní ~ráva Ro
kycanova 81. Další vývoj vztahd Starého a Bového Města v ob
lasti církevní správy věetni vazeb na orgány městské doklá
dají události z podzimu roku 1429. 

Po tjdenních válečnjch událostech mezi oběma mistr b,Flo 
20 . září vylláieno přímiří a 25. září uzavřen mír 9/. V rimci 
něho byly snad dohodnuty podmínky, za nich! mohou přijít vy
povizaní mistři do Prahy k dalším jednáním. Již dřín jim 
viak musela být tato možnost naznačena, nebot trávili své 
vyhnanatví poměrně daleko (snad v Jindřichovi Hradci nebo 
Stříbře) lO/. Těžko by se jinak mohli do tří dnd dostavit; 
o sv. Václavu měla totiž začít disputace Příbrama a P&Jn•• 

Zmíněné podmínky nepřipravují Ještě trvalý návrat mis
trd do Prahy. Upřesňují pouze okolnosti, za nichž mdže dojít 
k dieputaci a k dalším rozhovordm s mistry o jejich přijeti 
spět do města. Jedná se o tři body, vydané v P&lackého Ur
kundliche Beitrage II, č. 6lo-B ll/. Oslovuji se v niob ut

rakTietičU mistři a jiní članové univerzity, z nějakých 
příčin nepřítomní. Umožňuje se jim v určeném čase přijít do 
PrahJ a určiti čas hm pobýt a dokonce i sloužit měe po spd
eobu etaroměetskýc~ kněží. dvodní článek má tedy charakter 
glejtu pro dočasný pobyt. 

Druhý bod vysvětluje Účel pozvání. Rozlišuje dvojí ro
vinu; osobní spory mají být urovnány osobami svolenjmi obima 
etranaai, záležitosti neosobní se mají řešit současně, zřej
mě dieputací. TřeU bod upravuje zpll.eob jednání, aby se ph
deilo vzájemnýa Útokdm mezi stranami. 

Podle těchto ustanovení bylo skutečně zvoleno osm mistrd 
jako rozhodčí komise a disputace začala asi 28. záři. Podle 
soudobého svědectví 121 měla ráz značně bouřlivý, oba mistři 
- Příbram i Payne - počítali s vlivem epontánních projeTd 
publika na komisi. V tomto prostředí ilo vice o vitisatvi 
morální, kdežto podrobnosti sporu se musely řešit v dkulieí. 

Mistři se měli 4orozumět jak s novým vedením kléru, tak 
e městskou obcí. Aby mohli zdstat natrvalo v Praze, museli 
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oběma složitá potvrdit svoji ochotu podřídit se jim. K toau 
Účelu byly sestaveny podminky, obsahujici sedm čl~~ l)/• 
Jejich rozoor odhaluje některé zajilllavé sJcuteěnosU. 

Dvojí výrazné odlišení Starého Města pražského jako jed
nající strany ukazuje, že podmínky jsou dilem ataroměa~akých 
správcd duchovenstva, kteři přihlédli k požadavkdm ~taroměat
ské obce. Měly umožnit návrat mistrll na Staré 14ěsto, jehož 
kompetenci nepřesáhly. Některé formulace však potvrzuji, ie 
při jejich sestaveni byl brán zřetel na udržení míru s Sovým 
Městem. Sedmý článek přikazuje, aby byly dodržovánJ artikule 
uzavřené po odchodu mistrll v roce 1427, a sice "propter unio
nem servandam per utramque communitatem civi-tatis Pragensia". 
Musely tedy vzniknout až po 25. zář:! l4/. · 

První artikul dále potvrzuje, že přes smířeni Starého a 
Nového Města nebyla obnovena pdvodní správní jednota kněž
stva obou měst. Článek hovoří o ustanoveni vrchního správce 
kněžstva staroměstskými konšely nebo obcí za souhlasu většiny 
fará.řd téhož města. Zároveň to ukazuje bezprostřední vazb7 
husitského kněžstva na město. Ty jsou doložepy i jinak. Celé 
popisované jednáni bylo soustavně sledováno, .ne-11 řízeno, 
ze staroměstské radnice, kde byli "mistři a ~ěži" častými 
hosty l5/. · · 

Hlavním aktem smířeni mietrll se staroměstskou obci a j e
jim knUstvem mělo asi být veřejné přijeti undenjch podmí
nek, nejspíš na kněžské synodě, která se sešla v prré polo
vině října 161. Mlčení pramend o takové události však nazna
čuje , že k podobnámu momentu nedošlo . Ha syn~dě byl 20. říj
na vyhlášen jen výrok poroty ve sporu Př!braila a Payna, kh
rj nařídil příměří mezi nimi a zároveň sporné body vyřešil 
tak, aby to odpovídalo koncepci přijaté v poslední době T 

pražských městech. Část mistrll pak opustila znovu Prahu a 
Příbram s Paynem zdátali nadále nepřátel1 l7/. UTnitř Prahf 
ae však podařilo udržet mírové ovzduší, vytvořené koncem sá
ří. Církevní správa zWitala sice rozdělená, ale o daliích 
srážkách obojího kněžstva v nejbližší době neslyšíme 181. 
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Poznámky 

ll •ázory na trvání a podobu jednoty pražských měst za hu
sitství se značně rozcházejí& v. v. Tomek, Dějepil mi1ta 
Prahy IV/2, 1899, a. 182-183, 328n.; J. Prokei, Ddjiny 
Prahy, Praha 1948, a. 513 a 527; 1'. 111. Barioi, Huliiská 
revoluce, Praha 1965-6, I, s. ·142-3, 189-190; II, •• 41; 
err. i dalií referáty této konference. 

2/ V. V. Tomek, Dějepis III, Praha 1875, s. 225-6, 229. 
3/ v. V. Tomek, O církevní správě strany pod obojí v Čechách 

od r. 1415 až 1622, ČČIII 1848, •· 365-383, 441-468; týž, 
Rozdíly v náboženství a církevním zřízení v Čeéhách v 
IV. stol., ČČIII 1891, s. 145-164; týž, Popsání Prahy ••• , 
c. Duchovenétvo, ina Dějepis I%, Praha 1893, s. 29-252; 
X. Xrofta, Boj o koneistoř pod obojí v 1. 1562-1575 a 
jeho hietorický základ, ČČH 1911, zvl. s. )Q-45. 

4/ v. v. Tomek, Dějepis IV, s. 363-5; J. Prokei, X počátkQa 
lil • Jana Rokycany, VXČSB 1927, č. VI, s • 6-7; J • 111. ~ 
tol, Husitská revoluce II, •· 25-6. 

5/ O synodě v dubnu 1427 a jejích okolnostech B. Zilyn8ká, 
Husitské synody v Čechách 1418-1440 (v tisku). O ělán
cích v kap. III/5 a pozn. 35. 

6/ Srr. v. v. Tomek, Dějepis IV, s. 43)-6. Souhlas obou 
mlat vyplývá ze situace, ale není .známo, jak bylo pro
vedeno vlastní vypovbeJrl. Universita náleiela Ú&emnl 
na Sta~ Město, je tudíž pravděpodobné, že Starému Městu 
přísluielo vykázat její členy. Bylo by pak logické, proč 
o jejich návratu jedná 8811lO právě Sta~ lllěeto, i kdTž 
bere ohled na lÍ:ůuvy • Bovja Měst•• Vis dále. 

7/ AČ I, s . 220; z. Theobald, Bussitentrieg I, 1621 (2. 
T}d.), s. 250; v. v. Tomek, Dějepil IV, s. 390-3. 

8/ v. v. Tomek, Dljepia IV, s. 408; J. Prokei, ·Dějin7 Pra
hJ, •• 535; J. 111. ~oi, Husitská revoluoe II, s. 41. 
•ejno?iji podal ~oncepci období 1426-1434 •e zvláitnfa 
ddraz• na r. 1427 J. Boubín, X protipikariek.fa tratU-
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tdm Petra Chelčického a M. Jana Příbrama, PHB 4 1 1982, 
s. 127-130. Zdstaly jen n~které oblasti, v nichž obě 
města v19tupují příležitostně společně, jak ukazuje o
jedinělý list v UB I , č. 491. 

9/ dmluva o mírua ČČK 1836, s. 310-311 (z děčínského ruko
pisu); SLČ (P. Palacký), s. 76-7; SLČ (P. Šim~~. P. K. 
Bartoš), á. -56-7; SLČ (P. Šimek, K. Kahák)~ s. 93-6. 
Součástí dohody bylo asi narovnání mezi kněžstv• (dnes 
neznámé), jak naznačují prameny. 

10/ J. Prokei, M. Prokop z Plzni, Praha 1927, s. 48-9; J. 
Boubín, K protipikartskjm traktát1lm, s. 139-145. 

ll/ tm II, s. 66 ě. 6lo-B. l'iadpisa "Kodi pro magistro rum et 
aliorum membrorum universitatis Pragensis, qui extra 
Pragam sun~ reductione et reconciliatione" • .APH, kapi
tulní knihovna, rkp. D 51 1 t. 316. Podle popisovaných 
souvislostí by jeho vznik náležel do rozmezí 25.-28.9. 
1429. 

12/ O ~putaci a synodě B. Zilynská, c.d. a tam uvedená 
literatura. Podrobnosti k průběhu přináší české vyprá
vění nadepsané "fyznání věrných Čech\\" 1 vydala J. Bou
bín - A. MíškQvá 1 PBll 5, 19831 s~ 262.;,2.83, s ÚYodní stu
dií (s. 239-261). Autorství přiěítajl v souhlase se star
ší literaturou K. Janu Příbramovi. K rukopis\\m, z nichž 
čerpali (SK ČSR, sign. XVII A 16, t . 39-51•; SOA Brno, 
sign. G 10- 566, t. 16n.) 1 připojuji SK ČSR, sign. 
lilii I 43/1, t. 138-172•. 

13/ !PB, kapitulní knihovna, rkp. D 51 1 t. 312; tm II č. 
6lo-A. 

14/ v. V. Tomek, Dějepis IV, s. 432, datoval obojí podlllínk7 
(viz pozn. ll/, ll/) do rozmezí 9.8.-25.9. domnívaje se, 
že nerespektují mírová ujednání a vycházejí výlučně s 
vdle staroměstské strany bez ohled\\ na zájmy Bovomist
sk/oh. Citovaný článek však opravňuje posunout dataci 
souboru sedmi čl~ pod ě. 6lo-A .. po 25.9. 1'e:nún• an
te quem z~stává 20.10. {jak uvažoval i 1'omek), kdy byl 
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vJřčen rozhodčí výrok, nebot články j•ou sestav~ jeiti 
"lite pendante" a spor je nazván "causa, quae ••• ve~ 
titur" (viz · čl~ 6). 

15/ AMP, rkp. 20, t. 67; J. Teige, Základy starého místopi
su pra!skálio III, s. )6. Využil v. v. Tomek, Děje~is IV, 
s. 4)8n. 

16/ Viz ·B. Zilynská, c.d., kap. III/6. 
17/ Výsledek disputace a smiřovacích akcí bývá interpretován 

rozdílDi. Srv.~. Palacký, Dějiny, Praha 1907, s. 6)1; 
v. V. Tomek, Dějepis IV, s. 436-441; z. Bejedlý, Dějiny 
huaitskáho z~ivu II, 191), s. )67-9; J. Prokeš, Dějiny 
Prahy, s. 5)8-9 (a podobně ina Počátky Rokycany, s. 9; 
111. Prokop z Plzně, s. 50-51); P. K. Bartoš, Husitská 
revoluce II, a. 57-B. 

18/ V r. 1431 vystupuje celé pražská duchovenstvo jako jed
na strana proti táborské (viz disputaci na přelomu dub
na a května• Viz A. Molnár- J. Dobiáš, ÚVodní studie 
in: Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana tábo:N, Praha 
1972, s. 13-68). V r. 1432 se však přesvědčujeme, !e 
dvojkolejnoát pražské církevní správy nejspíš trvá, ne
bot prameny zdůrwují , že lednov' synodní články při
jalo duchovenstvo staroměstské i novoměatak,, zřejmě 
jako dva rovnocenní partneři. Poprvé od r. 1427 tak 
obo~í kněžstvo pořádá společnou synodu (viz B. Zilyn
ská, o.d., kap. III/7). V r . 1433 vypukají mezi ním ne
shody v důsledku bouření Jakubá Vlka proti poselstvu 
basilejského koncilu (V . v. Tomek , Dějepis IV, podle 
rejstříku- heslo Vlk) . Je dost pravděpodobné, že tep~ 
ve dobytí Hového Města a vyhnání Vlka v květnu 14)4 spo
jilo celou Prahu pod jednoho správoe kléru, 111. Je,Aa 
Rokycan u. 
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Blanka Z 1 1 y n s k á 

Die W1derep1egelung des Verhal~niasea der Prager Stadte 1A 
den Dokuaen~en der kirchlichen Verwaltung von 1427-1429 

Zusa~~~~~~en!aasuna 

Die AutoriA verto~, wie die !ntwicklung der Besiehun
gen zwiachen der Prager .U~- und der leuatad~ iJ1 die tiroh
lich-administrative Organisation der Husaitan aut dea Gebiet 
der Prager Stadh pro31s1ert wurde. Die Busaiten bewahrten 
die tinheit des ttprager Detanatett bis &\a Jahra 1427. Danach 
sert&llt die tirohliche Verwaltung iJ1 das A1tstadter und das 
leuatadter Zen~rua. die einander iJ1 Riva11~at gegenuber stehen. 

Der Beitrag versuch~, das gegenaei~ige Verha1tnis dieser 
beiden Zen~ren 111 Herbat 1429 su ertaasen. In der Zeit des 
Priedenaabachluases zwischen den Prager Stadtan (25. 9. 1429) 
t~t es von Seitan der .A1tstadter Verwalter des Klerua au 
Verhandlungen uber die Ruckkehr der konserY&tiTen Universita• 
magister, die durch beide Stadte 1m Jahre 1427 vertrieben 
wurden. Die den Kagishm vorgelegten Bedingunaen waren vom 
Standpuntt der A1tetadhr Verwa1hr aua tomuliert, aber 
trotsdea drlicken sie auch das Interesse der .Utst&dter an 
der lrhaltung des Priedens lllit der leuatadt aua. Sie belegen 
jedech siemlich sicher die Tatsache, daG die Teilung der 
tirchlichen Verwa1tung auch weiterhin dauerte. 

Ia .Artilcel 1st weihrhin die Chronologie eiJ11ger lreic
nisse die .. r Zeit prasiaiert; neben den erw&bnten Verhand
lungen lllit den Univeraitat-=agistem auch die Disputation 
des Magister& Jan Př!bram und des Kagieters Petr P&JDe und 
weihrhin die Oktobersynodan. Ul diese Ereignisee und auch 
die 1ried~nsTerhaadlungen &Wischan beiden Prager Stadtan 
siJ1d gegenseitig bedingt und Terknuptt. 
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Petr Č o r n e j 

POJKEflOV.úlf PlUHY V .U.lU.TIVIfCH PIWlDECH 
DOBY. HUSITSÚ 

Odhlédneme-li od starších, dnes již klasických 1>rací o 
dějinách Prahy ve 14. a 15. století ll, prokáze~1 nejnověji 
mimořádné postavení města nad Vltavou v předveoer veliké hu
sitské bouře a v jejím průběhu studie SeibtoTy, K•I!&Wft1,Pat
zeho, Grauaovy, z českých historikll pak příspěvky Jaroslava 
Kezníka, Ivana BlaTáčka a Rostislava Nového ~1. I analýza 
geogra!icko-politického horizontu kronikářů husitského obdo
bí potvrdila, že děn:í v hlavním městě sledovali s oprávněným 
zájmem katolíci i stoupenci různých husitských směrů, ai již 
~ili kdekoliT Jl . Pro ob7Vatele Českého království zdst~vala 
Praha přes všechny dramatické peripet ie nejddležitějším měs
tem státu a v tom se její pozice ve srovnání s dobou Karla rv. 
nezměnila. An1 vznik nových mocensko-polit i ckých středisek, 
jak,tmi byly Tábor, Hradec Králové a Plzeň , a tudíž i určitá 
decantralizace správy, namohly významem Prahy otřást 4/. 
~ádné jiné hlavní m~sto ve střední Evropě nedosáhlo bihem 
14. a 15. století takového klíčového postavení , kte~ lze 
srovnat jedině s Úlohou Paříže v životě p~zdně středoTěké 
Francie 5/. · · 

Praha ovšem nebyla homogenním městským celkem. Sta~ 
Město, Nové Město i Malá Strana byly v práTní rovině samo
statnými městy 61, specifickou pozici zaujímaly Hradčany 7/ 
a ze zřetele není možné pouštět ani obě pevnosti - Pražský 
hrad a Vyšehrad. Zcela zákonitě proto V1'f'Stává otázka, vní
mal-li člověk husitské doby pražskou aglomeraci jako celek 
či rozlišoval-li ddsledně její jednotl!vé komponenty. Právě 
pro uvadaný problém skýtá rozbor pojmen'>ván:í hlavního města 
a jeho součástí v příslušných kronikách a análech jediné aož
né Týchodisko , ne bot Úřední pramany tyto skutečnosti neod.rá
žejí. K analýze jsem Ýybral podle mého názoru reprezentatiTní 
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vzorek čtyř textů, z nichž dva je o u pražsk' a dn mim~pr.i
ské provenience. Jsou to Husitská kronika Vavřince z Březo
vé Bl, druhá redakce Starých letopisů českých, kterou tol• 
roku 1469 zpracoval neznámý pražeký měštan 91, králov,hra
declcá verze Starých letopisů lOl a konečně kronika tat~lic
kého vojáka šlechtického původu Bartoška z Drahoni~ ~11. 
V těchto dílech jsem evidoval všechny výskyty pojmenování 
PrahJ jako celku, dále Starého Města pražského, Nového Jliata 
pražského, Malé Strany, Hradčan, Pražského hradu a Vyšehradu, 
nebot takticky představují znaky, jejichž užití dává odpovi! 
na atanovenou otázku. 

Dá ae s jistou pravděpodobností předpokládat, že mimo
pražit! kronikáři pojímali Prahu spíše jako celek, zatímco 
autoři žijící uvnitř jejích hradeb přece jen více přihlíželi 
k existenci jednotlivých pražských měst. Výsledky potvrdily 
tuto hypotézu v míře netušené. Vezmeme-li za základ všechna 
pojmenováni, pak pražští t'Vllrci chápali Pt'ahu jako celek 
zhruba ve 40 ~případů (Vavřinec z Březové 37,7 ~. autor 
druhé redakce Starých letopisů 42,9 ~),venkovští pak dokon
ce v 63 ~ (anon,mní královéhradecký kronikář 63,6 ~. Barto
šek z Drahonic 62,9 ~). 

Větší vzdálenost od metropole automaticky stírala roz
díly me11i jednotlivými částmi hlavního měata. Tak.' kupl-. vf
chodoěestý letopisec zazn&lllenal, že k popravě Jana Želivski
ho doilo v Praze 1~1 a neuvedl žádné bližší místní Udaje. Po
dobni, když v roce 1432 zapálil blesk krov kostela &v. Jiljí, 
necítil autor potřebu upřesnit, že šlo o stavbu na Sta~ 
Jlěati pražské~~ l3l. Ani na Xarlitejně či v jeho blízkim oko
lí píšící Bartošek nepostupoval jinak. Rokyoana b7.l pro něho 
kazatel kostela Panny Jlarie před Týnem T Praze l47. 'lakovf 
volnf přistup nepMcházel u pražakfch autord T Úuhu. 1'1 
přikládali prYořadou důležitost skutečnosti, že k deteneatra
ci doilo na •ovéa Jlěati l51, k stětí Želivského na Staréa 
Miati l61 a že byl Xřištan z Prachatic tariřem ataroaiatak~o 
koatela sv. Michala l7 I~ Mnohdy odlišná, ba čuto protikladná 
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politika obou největších pražských měst, z nichž každé tou
žilo po získání rozhodující převahy. nad celou Prahou 181, 
spoluvytvářela každodennost hlavního města, jež. se dotýkala 
všech jeho obyvatel. Přitom je v analyzovaných pramenech po
zornost mezi Staré a Nové Město rozložena napros to rovr.omir
ni, což jen podtrhuje jejich rovnocennost v politio~ém živo
tě metropole i celého státu. Pro zajímavosta Výskyt pojmeno
váni Starého Města činí v Husitské kronice Vavřince z Březo
vé 11,6 ~. Nového Města pak ll,) ~. Naproti tomu v pasážích, 
kde Praha vystupuje ve funkci hlavního města (zasedání sAimd, 
pobyty panovníkd a diplomatických poselstev l9/), hovoří 
prameny ddsledně pouze o Praze, bez ohledu na to, v jaké je
jí části se události odehrávaly. 

Užívala-li většina autorů pro označení hlavního města 
jako celk~ JlÚft ~ (Praga), tvoří výjimku Vavřinec z .Bře
zové. U tohoto vzdělaného .muže a univerzitního mistra se ob
jevuje i pojmenování civitas Pragensis. Jeho relativně častý 
výskyt nikterak nesouvisí s Želivského dočasným sjednocova
cím pokusem (mimochodem Vavřinec jím nebyl vdbec nadšen) 20~ 
nebot je v Hilsitské kronice nalézáme průběžně již od roku 
1414. Stejného označg~Í se však užívalo, jak zde nadhodil 
Ivan Hlaváček , i v soudobých oficiálních dokumentech 211 , 
není proto divu, že se ho přidržel i Vavřinec, který zřejmě 
působil v novoměstské kanceláři. Po prostudování Vavřincova 
díla jsem dospěl k závěru, že pojmenování civitas Pratensis 
sloužilo autorovi jako synonymum k substantivu~ 27, 
zároveň je však užíval, když chtěl podtrhnout zvláštní vý
znam hiavniho města 231. Z těchto faktů vyplývá, že pojmeno
vání civitas Pragensis představuje v Husitské kronice vyšší 
stylistickou ' rovinu a je nadřazeno obecně rozšířenému hovo
rovému označení Praha, resp. Praga. Pojmy obec, Pražská obe~ 
rovněž hojné v d~avřincově, ponechávám stranou, nebot s e 
jimi zabývají speciální studie 241. · 

Vcelku přirozen~ věnovali tvůrci jednotlivých. kronik ne
patrnou pozornost Malé Straně, v letech 1419-1420 silně po-
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ničené, a - až na Vavřince z Březové - se v~bec nedotkli 
Hradčan. O to větší zájem budil Vyšehrad, jehož posádka 
představovala v prvních deseti měsících roku 1420 pro husit
skou Prahu velké nebezpečí, frekventovanější lokalitou byl 
však Pražský hrad. I když také v tomto případě hrál a~ do 
léta 1421 určitou roli jeho vojenský význem 1 byla ;au, hlaTně 
v kronikách husitské provenience, připisována větší ddleži
tost než Vyšehradu. Pražský hrad, ve všech čtyřech dílech 
d'dsledni rozlišovaný od ostatní Prahy, figuroval i za revo
luce jako s1111bol české státnosti , ivořil, obrazně řečeno, 
korunu na hlavě české metropole , a to přesto, že dlouhou do
bu nebyl sídlem českého panovníka 251. Koriguji v této sou
vislosti vžité mínění, že v roce 1437 Zikmund Lucemburský 
normálně bydlel na Pražském hradě, který byl pro něho urych
leni opraven. lezávisle na sobě jsme s Bohdanem Zilynakým, 
každý na základě jiných premenů a literatury, dospěli k ná
zoru, že tomu tak nebylo a panovník pobýval v Královské 
dvoře na Staré Městě pražském. Omyl zavinil Jaromír Čela
kovslci, který ve studii Hrad pražaký a majetková práva k ně
mu do r. 1526 chybně interpretoval Údaj Starých letopisů 26~ 

Uzavírám BTÚj .výklad krátkým shrnutima 
1. Ačkoliv pražská města z'dstala po většinu revoluce od sebe 

správně oddělena, byla mnohdy chápána Jako jeden celek, 
pro který se ulívalo označení Praha, !2:1&!1 v určit;fch · 
případech pak město Pražské, ci vi tas Prasopsia. V chápání 
tohoto celku existovaly rozdíly mezi lidmi žijícími v 
pražské aglomeraci a mezi ostatními obyvateli Českého kri
lovství. Pražané vnímali Prahu celistvě tehdy, . když plni
la funkci hlavního města nebo bojovala vůči spoleěn'-u 
nepMteli Sta~ho a Bového Města (kupř. proti Zikllluadovia 
křižákům v létě 1420). Jinak poměrně d'dsledni diferencova
li mezi událostmi na Staré a Bové KisU. Baopalt lllimo
pražskjm kronikářům Praha bezděčně splývala v jeden celek, 
kter.f pro ně předa~avoval hlavní aěsto a určující pclitic
tou sílu země. rato síla by ještě více vzrostla, kd7by 
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Praha byla jednotná i politick.y. Z tohoto pohledu lépe 
po~zumime neutuchajícím snahám hueitských stran o ovlád
nutí celé pražské aglomerace. 

2. Želivského krátkodobý pokus o sloučení Starého a Hového 
Mista, pokus, který přežil svého iniciátora o nece~é dva 
roky, mil tak nedlouhé trvání, že se namohl pl'CJeTU zmi
nou v pojmenování Prahy v kronikářských dílech, která byla 
předmitem zkoumání této stati. Jazyk reaguje na zminy v ži
voti společnosti pomalu a v užívání jednotlivcd i spole
čenských tříd a skupin zdstávají dlouhý čas označení, kte
rá již neodpovídají novým skutečnostem. Z tohoto ddvodu 
by bylo více než zvláštní, kdyby Želivského krok zanechal 
v narativních pramenech výraznější stopu. 

). Provedená analýza přinesla další ddkaz, že středověkf člo
vik znal a sledoval poměrně dobře události ve svám okolí, 
zat~co oblasti ležící mimo jeho lokální horizont se mu 
se vzrůstající prostorovou vzdáleností nejevily T tak 
ostrám světle. Pro celkový stav politického povidomí čes
ké společnosti T době husitské revoluce není tento pozna
tek bez ceny. 

• 
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Přiloha 

Procentuální vyjádření výskytu pojmenování Prahy 
a jejích částí v analyzovaných dílech 

Vavřinec text I SLČ . text B SLČ z Březové 

Praha 37,7% 42,9% 63,6 % 
Staré Město 11,6% 21,0 % 9,1 % pražské 
Nové Město 11,3 % 18,4% 6,1 % pražské 
Malá Strana 3,8 % 2,6% -(Menší Město) 
Hradčany 2,9% - -
Vyšehrad 13,7 % 7,9% 9,1 % 
Pražský hrad 19,0 % 7,3% 12,1% 

Celkem 100 % 100 % 100 % 

Bartošek 
z Draho.nic 

62,9 % 

12,9% 

8,1 % 

1,6 % 

-
1,6 % 

12,9% 

100% 
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Petr Č o r n e j 

Die Bezeichnung Prags in den Erzanlungsquellen der 
Hussituzeit 

Zusammenraesung 

Die Prager Stadte (die Prager Altstadt, die Prager ~eu
stadt, die Kleinseite) blieben zwar in der Kehrzahl wŠhrend 
der Busaitenrevolution voneinander administrativ getrennt, 
nichtadestoweniger wurden sie auch mit Braděany und mit 
beiden Festungan - der Prager Burg und dem Vyšehrad - ort
mala als G8 nzes, túr das die Bezeichnung Praha, resp. Praga 
gebraucht wurde, begriffen. Aut der hoheren s tilistischan 
Sbene des Kanzleitschechisch. und Kanzleilatein erschianan 
dann in dieaer Bedeutung die traditionellen Bezeichnungen 
Prager Stadt, resp. civitas Pragenais. Im Begreifen diesea 
Ganzan enatierten Unterschiede zwischan den Menschan, die 
in Prag wohnten, und zwiscben den ubrigan Bewohnem des 
Konigreichs BOhmen. Die Prager nahmen Prag daJln ungeteilt 
wahr, wann es die Funktion der Hauptstadt erfUllte oder 
gegen den gemeinsamen Feind der Alt- und der Beustadt 
kampfte (z .B. gegen die Siegmunda Kreusfahrer 1420). Anaon
atan difterenzierten sie ziemlich koneequent zwiachen den 
Ereigniasen in der Alt- und in der Neuatadt. Im Gegenteil 
dazu verschmolz den Chronisten au6erhalb von Prag weilend 
Prag unwillkúrlich zu einem Ganzen, welchea túr aie die 
Bauptatadt und die beatimmte politische Kraft des Landea 
darstellte. Dieae Tatsachen belegt der Beitrag mit einer A
nal18e der Hussitanchronik des Prager Magister& Vavřinec z 
Březové, der zweiten Pragar Redaktion der Altan bČhmiachan 
Chronik, der Version von Hradec Králové der Aitan Chronit 
und endlich der Chronik des Katholiken Bartošek z Drahonic, 
der aut Karlstein oder in seiner nachstan Umgebung lebte. 

Der kurzweilige Versuch von Želivek/ um die Verschmel-
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zung der Frager Altstadt und der Prager leuatadt 1m Jahre 
1421 uberlebte seinen Initiator nur um blo'e zwei Jahre 
(die Einheit zerfiel zu Beginn des Jahres 1424), und e• sab 
keine Veranderuns in der Benennung Prage in den Chronik
werken, die Gegenstand der loreehung dieees kurzen A~1tel8 
waren. 
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Jifí p • i • k 

MTW PROBLárf BJ.Dbr[ O SPOJEB't PRAZE Ll! 1518-1528 

Dosa•adní b'dání o d~jinách Prahy v době spojení S~ar'
ho a •~'ho Města v letech 1518-1528 se od dob PaJ &ckibo a 
foůa opíralo pfeclnHm o vypróěcí praallf. Generace !eige
ho a !imilta doplnila &~ladní korpus ddoaos~í iiriím. YJUii
tím bohatství zpr'• pra!ekých m.ěs~ských knih, po~' •'3•• o 
~o~o období pralských dějin ve znaěn' míře opadl . Po str'
Uch něttertch rukopied sa polúu archbu roku 1945 nesuna
aenalo ani bádání spojeni • ~dání• Dějin Prahy roku 1964 
poclstatnějií změ~ na etandartním jil obran. Dnes se od• 
jed jako nutni konfrontout 'YfPrádcí pr8lAe~ - tj. přede-. 

~šía IroDiltu Bartoie Písaře - •• a.ědec~v:!m ostatních pr .. e
JU\ n ~slu Jaoitickibo pfezkoumání jejich nidectd. Ultasu
je •• toti!, !e jak !oaek, tak sejm'na !iaált podlehli suce•
Uvnoati Bartoiou hxtu a ~alt se na dění deseti let spojení 
obou aěst dívá ěeeká historiografie dodn~s v .noh'- ohledu 
oěiaa lu~erána TJhnan,ho za Palkovy vlády z ~sta l/. 

Ba sa:!něni sltu~eěnosti nejnověji upozornil roku 1980 G. 
P. Kelnikov 21. V Dánznoeti na jeho 11v~ •• ukazuje, le . 
bude ku prospěChu věci věnovat soustavněji:! pozornost vni~f
n!.u v~oji pralsltýoh mist on' doby a snad i více přihl,cl
nout 1te konhxtfa stfedonropských cl~jin. Předkl,dan:f pří

spěvek by chtěl upozornit na několik dosud •'ně aledovaQjoh 
aoaen~d t'aatu a sondou do problematikr personálních proain 
konielsk,ho sboru ověřit nikter' ~orr 'YfP~ajíoí satía 
spíše •• studia narativních pramend. 

Sn&bf. o spojení pra!ských měst na poěátku 16 . stol etí 
TJchisely - přes řadu j ednotících trendd - daleko více s 
celta.' poli tick' situace zemi ne! z vnitfních potfeb praJ
elltch llietekých organind. Praha, opustivi:í po vydání Vla41-
al8Valcibo zřízení seaakiho a.oji pasivitu, ocitla se v ěele 

aletslt~ e~avu bojujÍcího se ilechticktmi skupina111 o svá 
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poliiiotá i hospodáfeká prá~a 3/. Spojení obou ~elkfch prai
aktch aiet ae utni jedlo alahkta pol1Uk6a jako prostfe
dek koncentrace sil i spdeob eliainace ěásti ~tfníCh rose
pří, které Prahu oelabonl:r. Spojení poeilmalo i prabkou 
hesa.on11 ud aiebkja etavea. Vedle Dikterfch etarif.Ch pro
paaátord ajednocení ab'YÍ se ca tuto ideu od roku l504 .. -
3-'u aladií generace konield a aietsktch áfedníkd, senerace 
~ neaal' llife odchOYaná pražekou un.bersitou a s ZlÍ i po od
chodu do aieta spojená. 

Proti snaze o spojení Starého a lo~ého Mleta stála 
ilechta ,POdporOYaná d do roku 1513 král• (roku 1504 udělil 
pridlepa llovéau llhtu, roku 1509 salcúal spojení), Tjsua
DÁ b:rla dak i -.nUřn:í - DO'fOIIieteká oposice. fu nofil:r 
jedulc některé cechy - jaenujae řestúlq OYládající JIODOpol 
na pralskt trh dobytkem, jednak ob7Yatel~o nejchudií aoyo
llletské ěnrti - sderaseké 4/. I sde stály na prda aíati 
ebavy, le spojem obou ~et poikodí podakaleký obchod dře
~-. sanedbatelné nebylo ~iak ani to, le pro sdejií chudiDu 
byla zeaeká politilca aietského stavu bez cajíuneU a ~
jetú pfináielo pouse perepekUw rdsll;ých nevýhod. Pro fa4u 
aíettúch ~•liěin lovlho Mleta znamenalo spojem aiet a mutné 
pfeeunutí tiiiiti komunálního dění do etaromietaké oblaati 
strátu postavení a hrozilo i nrdou konkurencí hoepodářsJc:r, 
politicky i byrokraticky sdatnijiích a skuienijěích staro
aietskýoh miilanskfch rodd. 

!fto ekuteěnosti se přičinily o pChfbení snah o spojení 
~ letech 1504-1508. Po evatojakubské aalouvi, která snaaená 
nej uzií bod ástupu aht ~ boji •• ilechtou, ale sároui 
aískátú nepochybné z.mské platform: stavu, saěínají en&bJ o 
sjednocení znovu. 

Roku 1509 usavhla obě aěeta aalouvu o spolupráci. Do 
jaké mrs epoleěně ~·tupovala obi :data 1 navenek, ukuuJe 
např. roseudek TTD•••~ epo1eěni radaai Starého a IOYiho 
lliata ~e pfi aiata Bt~bra • tamním aěilanea Václavem Bar.F
lea roku 1516. Pralelcá města zde vystupují epo1eěni, aě od-
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volací stolicí bylo pouze Star4 llieto 5/ . 
lrátce po VladislaToTi Bartl doilo k usavření STatatác

laTek4 salouvy. Je3í koapromian! charakter snameD&l eice v 
eekultrní perspektivě porážku mietekého ekonomického aoDOpo
lu, v aktufiní situaci, která se TYTinula po roce 15()1;, 
předstaToTal Tšak nepopiratelnf úepich královských mlet. ly
ní, kdy pražská města stála v ěele ~ojeta spojenfch měst• 
ských kontingentd, největší síly v zemi, a mladý král byl T 

rukou uherských magnát~ daleko z ~ech, nemohla ěeská ilechta 
protimiststého křídla spojení fakticky oTlivnit. Roku 1518 
došlo k novým jednáním korunovaným JH úspěchem. 9. dř.ť 
1518 b.fla zvolena pr.á společná rada j~dnotného města a T 
jejím ěele stanul ll. Jan Paěek z Vratu. SVoji moc pak spo3e
ná Praha demonstrovala roku 1520, kdy městské vojsko pod 
~ralským vedením táhlo do jihozápadních Čech. !lechtiotá ho
tawost se této síle vdbee neodvážila postavit 61. 

Bxistovaly ovšem i Tnitropolitické d~ody resp. předpo

klady spojení. Ia prvém místě jmenujme postupné soustře!ová
ní trh~ do oblasti lldstku a Nat Týznamu staromiatekýeh i 
novomistskýeh tržii{ pozdějšího "zlatého kříže" pro celé ai
sto 7/. Zde Tid!ae též d~od daleko většího zájmu miii&Dd 
ětntí štipáneké a jindřišsk4 o spojení, nd jatf naUdae u 
vsdálenijších DOTomistskýeh obyvatel. Dobrým obrazem smazá
Tání hranic aezi oběma mhty je žhot farnosti n. Martina 
ve sdi, kam se stahovali farníci s obou aiat ~/. 

lalesneme OTiem i okolnosti celopražské - ttkajíeí se 1 
llalé Strany, která stála po celé sledovan4 období Tfrasni 
pod staroměstským vlivem 9/. Tak úřad perkaietra hor TtDiě
lllfch ovU.dalo Staré llisto, aě perkmietr spravoval prakticq 
Tiechny Tinice ~ okolí ~&h7 bez ohledu na př.ťaluinost .. 31-
tele. Z tohoto d~vodu také jU roku 1496 achvalovaly nová 
pertmietrovská atatuta rady Tiecb tří praistich miat. Roku 
1516 při ápraTách statut dálo se tak opit 107. 

Spojení obcí byl~ provázeno rozsáhlým apojovtnía a re
fol'IIIOu mhtstfcb úřad~. V nemaU míře zde bylo naddno na 
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1taroměstsk' úřední reformJ sapočat' za Paško~a kancl,ř8tví 
~ soukromopráv~ oblaati ll/. Kě1tské knihovnict~í nyní pro
ilo radikální unifikací. Reform1 si vy!ádaly oviea pfed~iím 
~olené městeké orgtQJ. Jeetli!e obě aěsta.spra~ovaly do.ud 
dvě osmnáetičlenn' rady, ~ bylo nutno - aili•li prr.iití 
konšelé ~ykoná~at i řadu politických fUnkcí rácu ~~los ... té
ho či přesněji pro celý měeteký atav - doplnit radu pomo~ 
orgánem, který by kompenzoval ~bytek osob. Z tohoto d~odu 
brl TJtvořen deeetipaneký úřad, jemu! byly delegovánJ soudy 
~e sporech do deseti kop. Sídlem úfadu ee od roku 1520 stala 
novoměstská radnice 121. 

Pro hlavní hospodářský orgán městské aprávy - úřad ies
tipaneký - bylo nalezeno jiné řešení . ~estičlennf ataroaist
ský a čtyřčlenný n~oměsteký 1bor se spojil do de~ítičlenné
ho, z~ osmičlenného úřadu, jehož personální vazba na radu 
byla proti lliDUlýa dobám j eětě posílena ťJ/. Výkoam' orgtQJ 
měs-tské správy, tj. rychtáři, s-dateli d~a, na obou radnicích 
setnal k ruce no~ým úřad\D z věUí části mad i 1tarý per
sonál 141. 

Společn' úřady měly být obsazovány paritně. So~ do 
lkladby ra~ a zmíněeych úřadd dat ukázaly, ie toau nebylo 
tak zcela 1 1. Vshledem k malé předzprac~ano1ti aateriálu 
nepodařilo se sice zatím dosáhnout dokonalé a spolehlivé 
identifikace všech osob, které proily radou, a jen sěást1 ae 
to pak podařilo u ostatních úřadll., l tak je Tiak sřejú, le 
upf. v radě ~ydr!ela rovnopd.vnoet bjvaJ.ieh mbt jen u1 
dva rot;y. Poté 1e do rady dostalo j 1! 10 staroabtek.fch kon
ield proti 8 novoměstským, po vypuzení luteránd roku 1524 
svýiila se pf~aha Staroměatskýoh snad až na lla7. V ieat1-
p8D1kém úřadě jsou obdobné tendence signalisovány v pné po
l~ině období spojení aiat 161. Do jaké mey pronikla idea 
rovnoprá~nosti do úřadu perkmistra a sboru ~iničních konie
ld, nedá •• zatía apolehlivě posoudit. Se~~ 4esetip~ 
j1ou doch~ány. ve clOIIku jen pro ětrfi rot;y (1524-1527). 

Sledujeme-li skupinu onich .neoelýoh osmi desítek koule-
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1~, kteří se ~ystřídali v devíti úředních obdobích ~ letech 
1518-1528 na celkem 162 tunkěníob aístecb, dojdeae k ~la
dujícím sjiitiníma Pomir staromistských a no~omiststJch zá
stupe~ byl 4sJ. Celkea ětutina konlel~ (ll se St.Nbo a 9 s 
Jo~~ho Města) zastá~ala ~~j úřad ětyfitrát a ~íce. I~ Sta
~m Městě identifikuJeme - zejména ~ dobi před ~ypusenía lu
terán~ - ~trasn~ zastoupení několika aiilanakých rod~ DSYsá
jem spřízněných, jejicbl zástupci prakticq neustále .... da

li ~ radě - jmenuJme alespoň rodinu Pikart~ ěi "kl&QJ" z Vl
kano~a a z Libosla~i l7/. Ia l~ém Mleti se s podobnou 
epfízninoatí a rodinn3mi nzbami setkáme ~ daleko aenlí míře. 

Celko~i 52 ~ z radních spojen~ Pra.bJ usedalo jil pfed 
rot .. 1518 mezi konlely. Mnozí získali ~edle toho skulenosti 
i aajetek t~l ~ hospodářekfch tunkcícb. Rok 1518 rozbodDi 
~•byl nijakta personálním zlomem. Jednotli~ci zasedali ~ ra
di ji! od poěátku století, ~trazná přeYaba mu!~, kteří se 
později stali radníai spojen~ho města, se projeYila ~ radách 
obou měst okolo roku 1514. 

Skuteěností, která oslabila spojenou Prahu a stala se 
později prostředkem jejího znovurozdělení, b,yla ri~alita 
d~ou ~~děích osobností - Jana Hla~sy z Liboela~i a M. Jana 
Palka s Vratu. lecbci se sde zaplist do feiem ~in a neYin 
na prdských pfeYratech let 1523-1524. •'- za to, ie lnlde 
tfeba n~i kritickJ SYáiit Bartoi~y informace a sle4o~at 
zápas obou reprezentant~ mJstských sájmoYýoh skupin jil od 
rotu 15221 kd;r Hlano~o bofrychteřstd pfeilo na rok na Pal
ka. Soupefení ~JUií~ající pak stfídeYi pano~níka, ilecbtio
k;fch spojenO\\, prdekfch kazatelen, uninrsity i nálad nl
t;fch obcí, neřtu-11 luzy, trulo al do Hlnso~a ~nuzeni z 
aista 181. Pai~ pád roku 1528 pak rozhodně nebyl Hl8Ys0Tta 
triuat... O skuteěn~ pokrok~osti ěi reakěnoeti j ednobo ěi 
druh~ politika je pak 110ino dsti spor. Jak nasnaěil Jaú
ěek roku 1977 a o tři roty později roSYinul Melnik~ , o4-
bl~dn .. e-li od scbeaatu o nutné pokrok~osti luteránat~í ~ 
naiich zem!ch, jeví se nám Paiko~a politika realistiětijií a 
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koRcep~Rijěí l9/. Paěko?y represe pak byly na sikladě ~o
iových zpráv ne6aěrně zveli~eey. llelnikov poukásal i na aku
teěnost, ie poměr řemeslníkd a patricijd? radě adstal po 
celé období prakticky stabilní 201. Kasnaěil té!, ie při 
převaluJící lhostejnosti mistské chudiny ke směnám na radni
ci a při sledování skuteěné podstaty koalic Prahy ~e ilech
tou (docháselo k !l1a s taktických dllYodll jU dáno před &po

jením pra!ekých měst - srovnej spojení a Albrecht .. ReRdlea 
z OUiavy a angalování Bartoloměje s 11Un&terberka) ukazuje se 
politika PaěkoTy vlády jako odpovídající a011enUlním pol1-
t1ckomocenakýa pomir~D v zeai. Ka projektJ typu spojenechí 
se Lva. s Rožaitálu v letech 1525-1528 nelse ostatně pohlí
!et • pozic obrozenského ~ralisování 211. 

Vraime se dalc ke alohní městské rady. Jen aai 7 osob 
~e objevuje trvale po celé období. Jsou to vedle Palka ata
rollěatský řezník Ziga Vaníěek, Jan Pikart, ttert nutoupil 
na místo roku 1520 zemřelého Václa'Ya Pikarta, na Ková IIbU 
konvář Jan Karban, llikulál Cacerda, Jiřík !vít a kováf !OIIáJ 
Zachlubil. lěkolik dalších se stalo konšely po vykoniYiní 
hospodářských tunkcí ~i po práci v obecních úřadeCh ? lijfCb 
letech spojení (Jiřík Jelíiek. ~i Jakub Jikar z Vrata) 1. 
JiRek nastupuje v letech 1524-1525 a 1525-1526 nová garnitu
ra osob, ttaré pak v neaalé mře přetrvaly v radě H aleapoň 
? hospodiřských fUnkcích dlouho přes rozdělení jednoty oboD 
měst. Aby byla tato kontinuita zřejmá, u.eame, le v deseti• 
letí po roce 1528 se do rad obou měst dostalo 41 • s bjva
lfch radních spojené Pr&hJ. Sledujeme-li pak jen osoby pd8o
bící po roce 1524, je to dokonce 51,) •· Za saínku stojí, le 
takřka ěhrtina (22,5 •> konielll spojené Prah:r suedala v 
radě ěi městských úřadech před rokem 1518 i po roce 1528. Z 
vy~ch luteréd se do rady jil nevdtil nikdo, pouse Jan 
Hlavsa z Libosluě a Jan od ~áby s Vlkanova se v období 15)0 
a! 15)2 v,wtřídali v áfadi perkmistra hor viniěn!ch 23/. 

Kení -fa úkolem p~pisovat politické udilosti apoje~ a 
roadělením pra!sk.fch mist roku 1528. V sou..ialosti s roabo-
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1'ftl rad b7oh ohtil jen j eiti jednou upozornit na llelnikon, 
který soudí, le Pai~ p'd roku 1528 neznamenal por,iku Pra
hl· Pro mladlbo Pel'dinanda bfla epoj eú Praha nubě pnou 
přeltiikou na oesU k realisaci jeho přeclstn1 kdlo'flkl -.U
q. Jali: nlkt -.ýsn• přikUdal :Pel'dinand naprostdll ~;,aHse
n:( blnn:Cho aista zeai, ukúal jil roku 1522 n V:!deĎsk(a 
lo.la llisti knnýa eoudea nad neziYialou 'YídeĎskou a sea
ekou ratou • roku 1519 241. 

V ~echách hnal Palek konflikt na ostří noie. llezinirod
n:( situace, pád epojencd z řad ilecht7 i úna-.a o•cí, -. nich! 
se Jer41nando-.i podařilo oii"Yit ě4st no-.oaěstek' oposioe, to 
'Yie umolnilo kr4li rozdělit proti 'Ydli velk' ě'sti aiiiand 
jednotnou Prahu a sabr4nit s!laháa o zno-.uapojen:C roku 
1529 251. Potrestán • a to relati~ně lehce- b7l ~iak pouse 
~alek osobně 261. Jinak vie skoněilo kompromisem. latr"Yalo 
apojena sdatala jil ě&t cechd. Bez úatupkd u strany pral
•ktch měst •• obeilo i snoYupřijetí katolickfm krilea prote
iO'YaDtch luteránd zpět do aěeta roku 1530. Ostatně jedniaí 
11 n1a1 o:rcanillonl Paik\b souputník, atařiiSJct Z1ga Van:C-
ěek 211. lr411 nezb7lo, ne! ueilo'Yat o poetUpDOU int1ltrac1 
rad .oaobaai aobi nakloněntai. To b7l o-.i .. procea snaěni 
clloW1o4obt, jeho! konec naobl na přeloau třetí a ISt'Yri' cle
tia, 16. etoletí nikdo s urěitostí odhadnout. 
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Posnúlcy-

Pro V. V. 'loůa (Di3ep1s abta Prahy X, Praha 1894, 
pae_da) ee Bartoi stal dtladD:ía pr811lenea, lrterf nelSet
ú clalií oclkas;r ., podatati jen doplňují ., jeclJloU1•o•
tech, o korisodní Bartoio•;r tendence odea l\tjcle. J. 1'. 
!i.lúk projevil ., 1ivodu k lRll Vl, Praha 1907, jilti 
sna~nou kriti~noat, oatatDi přísna~nou pro příaluiDika 
Gollo.;r itoly, !erioio-,1 dat sde 1 ., řadi pr6"fo4Jl:!ch 
~lánkd podlehl talc,. lron.ej např. J. V. !1úlc, Bariol 
písař, aaa 7, 1901, s . 318-)20. Iejcennijlí je !iaiko.a 
Ironika Bartoie písaře. Potu kr1Uck,ho rosboru, Vbt
ník C!VO 12, 190), s. 241, 671 a passla. 
G. P. lleln1to•, Is istorii obiěestvenno-pol1t1ěeako3 
borb;r ., ~ech11 ., dncat;rj e so~ XVI ., • , Sodtůoj e 
a1a"fj&no"fidin1je 5, 1980, •· 53n. 
Sro"fnej J. Peiek - B. Zil;rnalqj, lliatalcý sta• ., boji se 
11echtou na po~'ttu 16. století, JHB, ., tisku. 
Sro.nej J. Jaú.C§et, Branice aed Prai&D1, ina b1ha o 
Prue, Praha 1965, s. 256n.; Dijiz11 Prab;y, Praha 1964, 
•· 241n. 
Sronej SO! nseň, no.i získaná ustat' kniha stří'bnt' 
s let 1409-16)6, t . 127'-1281 po"fod před purt.istr,r a 
p4nJ radn! obojího aietá pra!sk,ho o statek po Babarto
"f111podl1lo.1. 
Sro.nej např. B. Ltiek ( ed. ) , LetopilrJ ústa Luna ••• 
Jana llo3líh, Praha 1970, •· )6. llojlíid"f Letopil opí
ra3ící se o nedocho•anou lo\Ul.ákou kro~ kterou.,. 
atariích partiích pouse opisuje • drolnl;#ai protik&lii
nic~ posúůaai, uddí t r. 15201 •LcUDekt oho"f&li. 
pro hoto.ort p~d Praland a potřebnost jich 10 !ol4DI
f6•. 
8~ne3 J. Jaú.lSek, Branice aezi Prai&D1, •· 255. 
Ia tuto intoraa~ salcl"a#cí se na rosboru test•entd 
4ikuj1 4r. B. Zilrnatáu. 
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9/ Srovnej J. Janáěek, Branice mezi Pražany, e . 256. 
10/ K. Válková-l'rýzová, 11řad perkmistra pra!ských viničních 

bor, SPDHIP VI, 1930~ s. 5n. 
ll/ Srovnej J. Pešek, Pra!ská knihy kšaftň a inventifd, PSB 

15, 1982, •· 66n. 
12/ J. !ebánek, Desetipanslcý úřad Staráho Kěeta :tU"a!sk~o a 

~eho knihy, SPDBKP V/!, 1932, s. 769; V. V. Tomek, Dě
jepis X, s. 453. 

13/ K. Kratochvíl (Šestipanské úřady na Starám a .•ovámKia
tě pražskám do r . 1547 a jejich knihy, SPDBKP VI, 1930, 
•· 166) uvádí, !e byli voleni dva konšelé a šest obec
ních starších. Je si třeba uvědomit, !e až na vtjimkJ 
patřili ovšem všichni iestipáni ke skupině střídající 
se na konšelských křeslech. 

14/ Srovnej v. v. Tomek, Dějepis X, s. 452. 
15/ ~1 proveden prosopografickj rozbor soupisd rad publi

kovanfch u V. v. Tomka, Dějepis IX, 1893, e. 295-297 a 
Dějepia XI, 1897, s. 413n. Sledována byla úěast v ra
dách, v šestipanekám a desetipanekém úřadě, aeai vinič
ními konšely a perkmistry 1 v městských kancelářích, a 
to zhruba v letech 1500-1547 . 

16/ Prokazatelné je to např. pro úřednÍ období 20. 9. 1520 
až 16. 9. 1521 a 16. 9. 1521 - 26. 3. 152). 

17/ Otázka personálních vazeb jednotlivých konšeld ě1 .-st
stých úřadníkd si ovšem vyžádá samostatné podrobné 
zpracovú:í, přiěemž velmi závažnou sW.tává otúka po 
zúře vznikání takovýchto nseb přes hranice bývalých. 
měst. Při dosavadním stupni prosopografické zpracova
nosti nejsou takovéto pře8Un1 podchytitelné, resp. je 
tělko odlišit ělověka, který přešel s jednoho aista do 
druháho, od osoby špatně identifikované. 

18/ Je uutno zdtraznit, ie prvé kroky vedoucí k porušení 
rovnováhy sil podnikl Hlavsa - i když převážně v raci 
"legálních" torem.. Baprosto bezprecedentním poruienía 
platných privilegií bylo však podřízení pražské univer-



195 

si~y Bla.aa.i luteránská atrani, provásen' doaasenía 
1u~erának,ho kaaatele do Bet1áaa, odatraněn!a děkana K. 
Jeiílka a poataYením uniYerzity pod spráYu tSY. direc
tores saecul.ares. Sra.nej J. Peiek, liě~er' od.slry di
jin uninrzity pražská jagellonatáho obdob! (147'.•1526~ 
.AIJC - HUCP 18/1, 1978, a. 168. 

19/ J. Janáček, Městek' finance a investice• Praha 1420 ai 
1547, ČSČH 25, 1977, s. 418. 

20/ SroYnej G. P. Ke1nikoY, Is is~orii običestYenno-politi
ěeskoj borb7, s. 58. 

21/ !aatái, s. 60. 
22/ Pozoruhodná postava Jakuba litera z Vra~u, Y 1. 1517 al 

1527 radního písaře Starého Města, od 3. 6. 1527 tonie
la a po rozdělení pražsk' jednoty ataroaěatsk4ho priaa
ae, neaá dosud aamoatatn' zpracoYání. Přitom práYě ten
to mu! nejlépe symbolizuje ton~inui~u sahajíc! od spo
jené Prahy ai k odboji r. 1547. 

23/ Srovnej M. Vá1ková-Prýzová, ďřad perkaistra, a. 113. 
24/ Srovnej R. Perger, Die politische Rolle der Wiener 

Bandwerter 1m Spataittelalter, Wiener Geschich~sblitter 
)8, 1983, s. 25n. 

25/ s.!iené pocity novoaěs~ských měiÍand přibli!uJe pětni 
předmluva napsw Jindřichem • Choceaic do paátn' kni
hy lov,ho Města shořelá r. 1945 a přetiitěná 1. J. lr
benea Ye Výboru z literatury ěesk' II. Od počátku al do 
konce XVI. století, Praha 1868, a. 1275-1282. 

26/ Srovnej V. V. Tomek, !iwot M. Jana Paška z wr&tu, pri
aasa pražstáho, ČČK 18, 1844, s. 51. 

27/ Za wnku stojí, !e jil rot po nánatu do Prab;y jaou 
~tertni Hlavsa a §ort ochotni pomibat Zigovi ve fi
nančních potíi:ích. Srovnej J. V. Šimák, Ziga VaníčtoYic. 
~ěaa~ník bouře praiatá r. 1524, Č~ 78, 1904, s. 39. 
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Jiří P e i e k 

Einige Probleme der BrtorechWlg des Yerbwldenen Praga 
der Jahre 1518-1528 

Zusa~~~~~~entaaaUAg 

Die ErtorachWlg der Geachichte Praga in den Jahren 
1518-1528 atutzte aicb aeit der zweiten Haltte dea 19. Jahr
bunderh aut ErzihlWlgllquellen - beaondera aut die Chro.l11k 
Yon Bartoi Písař. Der SuggeatiYitat dieaea lrsihlena dea 
Lutberanera, der w&brend der Herrachatt Paieka aua der Stadt 
Yertrieben wurde, unhrlagen w. w. Tomek, J. V. §i.lúk und 
alle, die Yon ibren .lrbeihn auagingen. Aut die lotwen41a-
keit der OberprUtUAg machh 1m Jab.re 1980 G. P. llel.l11koY 
aufmerk8am. Der Yorliegende Baitrag b•Ubt aich, 41e :aemU
bungan m die VerbindWlg der Alt- und der Beu.atadt in 41e 
Kšmpte des ·atadtiacban Standea mit der adeligen Land .. ord
nUAg &\Ul dem Jahre 1500 einzuord.D.an. Der Autor konsentrierh 
aich aut die proaopographiaebe Analyse der Pereonen, die 
llioh in den RahberrenatUblen abweehlle1ten, beruokaichtigt 
wurde dabei aucb ihr Wirken in den ubrigen gewihl.ten atadti
achen latem. Ia wurde bewieaan, 4&0 41e prok1amierte Pari
tat der stadte 1m Rat und in den Iatero aoz\Uiagen nn .A.Ataac 
an nicbt eingehal ten wurde und da!) nacb 1524, ale 41e Luthe
raner der Hlavaa-Gruppe aus Prag Yertrieben wurden, 41e .llt
atadter ein Obergewiebt Yon ll Stadtherren zu 7 Beuat~ter 
Stadtherran erreiebhn. In neun Allltaperioden wech .. ltan aich 
aut den Bataberrenaihen bia zu 80 Pereonen ab. Die .llt- und 
Beuatadter waren in ein• Verhil.tnia Ton 4 zu ) Yertreten. 
lin Viertel der Rataherren Ubh aein .AIIIt Yi81'1Ul Wld aehr &WI, 

aut 52 ~ der Rataberren tretten wir in 41e .. r Junktion achen 
TOl' d .. J 8hre 1518. Daa Jabr der Verbindung beider Stadte war 
keineatalla eine peraonelle Wende - daa deuUiche Dbergew1cht 
der apateren Repraaentanten dea Terbundenen Prage zeigte aioh 
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sohon um das Jahr 1514. Mit Ruokaioht aut die BotwendigkeU 
einer neuen Revision der Quellengrund1agen wurde einer gena~ 
eren Untereucnung der Riva11tat der P~ger P\ihrer Paiek und 
Hlave a k.eine Aufmerlalamkeit gewidmet. Der Autor machh nur 
daraut au.tllerkaam, da!) der Kam pf der beiden Reprůenhntan 
der stadtischen Intereseengruppen sohon seit d .. čahre 1522 
dauerh und d&O der erete, der das G1eichgewicht der Krath 
seretorte, Jan Hlavsa war - auch wenn er sioh in der Mehr
zah1 der Dinge mehr in den Grenzen du "Legalitat" hielt. 
Sohon Melnikov verwies aut die Oberechatzung der Polgen des 
Uuturzes von 1524 und aut die Tateache, da8 Paieu Politik 
beaeer der politischen Si.tuation enteprach. Die prosopograp
hisohe Untereuchung zeigte dann, da6 nur ungetihr 7 Penonen 
dauerhan uber den ges8Dlten Zeitra\lll h1n 111 Rat 11'11Cheinen, 
einige weitere wech8e1ten dort hinuber nach ihr .. Wirken in 
den ubrigen X.tern oder in der Stadtkanzlei. Bedeutende per
sonelle Verěnderungen verlieten in den Jahren 1524-26 - die
se Gamitur hielt dann 111 Rat und in den ubrigan latern in 
nicht klein .. MaGe lange nach der Teilung der linheit der 
Stadt aus. (Von den Pereonen, die nach 1524 1a Rat wirlttan, 
gelangte 51 ~ 111 Jahrzehnt naoh 1528 in die Rate beider 
Stadte.) Sozueagan ein Viertel der Ratsherren des verbundenen 
Prep .. e 111 Rat vor und nach der Verbindung. Das Jahr 1528 
bedeutete keine Hiederlage Praga, obwohl die Teilung der ·lin
heit sicherlich tUr Perdinand I. eine gro(Je Bedeutung hath. 
All88 endete 111 t ein1111 KompromiO, und die B•8ungen des 10-
niga hatten ent zwei Jahrsehnte spater, 1547, lrtolg. 
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.Anna Skýbová 

ĎK'l'ERt ASPEKTY POSTOJE l'ERDIN.AlrnA I . 
I ROZDII.Elif PlUŽSJr!CH ĎST V ROCE 1528 

Reaumá l/ 

Česká královská města u! od dob hueitalcýeh med:! charak
teriatické ryay reformačního města, tak jak byly zjiiti~ a 
atanoVeUJ pro města německá 16. století. Pro lerdinanda I. 
nebylo proto snadné z~ po nastoupení na čealcý tr&l 'Y roce 
1526 proti těmto miat~ radikálněji 'Yyatoupit. Zpočátku pro
to jednal a miaty, předeviím s Prahou, obezřetně. Odatranil 
aice diktaturu Paika z Vratu, nicméně "Yýrazněji její před
s~avitele nepotrestal. Dokázal 'YŠak využít cel' aituace k 
tomu, že nejen zrušil spojení měst pražských, ale zakázal i 
nolá'Yán:í nllcých obcí 'Y královských městech. '.ro byl jeden z 
pr.ních zá'Yažnýeh lerdinandových krok~ proti nobo4'- trá
lo"Yských měst, který zároveň znamenal i útok na jejich re
formační charakter. 

Posnáata 

1/ Plné znění koreferátu bude publikováno na jiném aíati. 
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Anna s t t b o v á 

Einige .Aapette der Haltung Perdinaa~ I. sur Teilung 
der Prager Stadte 1m Jabre 1528 

Zusamme.ntaeeung 

Die bOhmiache.n kon1g11che.n Stadte tragen echon eeit der 
Buseitenseit charatteriatieche Zuge eiAer Reto~ation.etadt, 
eo wie eie tiir 41e deutech&A Stadte des 16. Jahrhunderte 
teetge1egt wurd&A. Pii.r Ferdinand I. war ee deeha1b nicht eiA
tach, gleich nach Antritt aut dem bObmiachen Thron 1m 

Jab.re 1526 gegen 418ee Stadte ra41kaler autsutrete.n. Deehalb 
ve%'h&ndelte er su BegiAA mit den Stadten, vor allem ait 
~rag, uuichtiger. Ir beeeitigte nar 41e Diktatur Pai8ke • 
Vratu, ihre Vertrehr beetratte er aber nicht d8utlich8r. 
lm Oegenteil veretand 8r 88, 41e gaas8 SUuation dasu auasu
nutsen, dae er nicht nur 418 V8rhin4unc der Prag8r Stadte 
authob, eondem eogar 418 Einberutuna cro!)er OemeiAden iA 
den konigliche.n Stadte.n verbot. Dae war eiAer der 8rehn 
Schritte P8rd1Aa.11a cegen 41e Preiheite.n der koniglichu 
Stadte, der auch g1eichseitig eiA&A AD.gritt aut 1hren Re
to~tionecharakter b8deutete. 

(Der volle Text 41eeee ltoreterate wird iA einer andereA 
Pub11kat1on veratte.nt11cht werden.) 
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Jindřich !f o m a 11 

'!VIDDCB OBYVATELSTVA A ZARISOVbrf JEDNÁNÍ 

ĎSTSÓ RADY V PRW POLOVId 16. S~OLETf 

-.1dence obyvatelatya byla ddlel1t' 1 pro mi~ta ~ dobl 
před uplatněním na.ovikých metod administrativy. Zachoval ae 
cajíaavý řád pro bejtm&QJ, aetníky, padeaátní~ a desátníky 
v aiatech pražských. ~1 zapsán v památn4 knize novoaietek4 
s let 1528-1646, která bohuiel ehořela roku 1945 a sachovala 
se s~úti jen v opisech 11. lád je tu ~e d~ou sněních, jedno 
je označeno •po 1530", druhé "1523, 30. března"; sde ovi .. 
uaohlo jít o řád pro lrovc§ Kěsto, jak je v opisu undeno, 
protole hb.ay jeho aamostB'tná apr,va neexistovala. Odfení 
podle originálu jil není aožn4 . Nejpravdipodobniji! je, le 
š lo ekutečně o rok 1523 a byl to řád pro celé aěeto, protole 
prá~i ~e spojeném městi asi probl'-1 a ~idenc{ naetal7. 

V řádu jsou ustanovení protipoiární, pro ~1denc1 ~

zbroje (pro tu ú a!t hej'blan soupiBY). 
Pró ~idenci obyvatel bylo ddlelité , le kaidt deeátnťk 

mil m:!t ev-AJ deeátek popsq, hoepodáfe, jej.ich i8'J11, lSelea 
~androvní, po~ i po~i; u kaid4ho mělo být U'fedeno, 
~fm •• iiví. Deaátník ú etav každé ~tyři tý~ zkontrolovat 
a svláitě zjišlovat zmi~ ~ čeledi , m& stíhat povaleče, pro
ietfo~at náhle§ odchod1 ženské ~e1edi (pro nebezpečí ~rald 
novoroseňat). 'lreaty s a nedodržení řádu byly pro desitníky 
př!ané. Desátník aěl tak«§ kontrolovat hospody - ienkovní do
my, aby t8111 byli jak ielllcýři tak ienkýřlc,y zachovalí lidé. 
Zvláiti zde měl stíhat povaleče (do tří dnd se měl host 
opatřit iivností). Ddležitc§ bylo ustanovení, le každý deaát
ník ailmt ve svém dedtku pop8&né 1 panskc§ domy, jejich 
hoepodáfe a šenkýře, ail sjišiovat jejich hosty (leliky), 
jací jsou to lidé, jak dlouho tam jsou, a t oto s epsané ail 
odevzdat purkaistrovi. 

Z tOhoto řádu lze učinit zajímavé závěry. Kisteká rada 
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110hl.a a:!t doati přeanou znaloat o poětu obyvate1sna sUl~o 
1 přecbodn4ho, aohl.i b7cbca Mci o 3eho aocUJ.D.Úl alolem, 
3enie nelse podezírat radu 16. století, le by ae sabýYala 
aociologiektmi p~~. Deaátníci neb,Jli !'dní ~tsnamD! 
funkcionáři a bylo jich ~ Prase nikolik set (b,rl to ~~47 3•
den z desítky mUian\\) . V řádu se jako samosřejiiOPt. předpo
kládá, le je deaátník graaotný a le do~ede ~1st základní pí
acnou n1denc1 pro t1řední potřebu. ~o je dosti ~sok~ hod
nocení p~irn~ho ~•dělán! praĚsk~ho miiiana s prvá polOYiDJ 
16. století. 

Dalií diplomatická zajímavost ~plfvá z doc~anýcb 
d'You tend ř'du (nemolnoat ddit originál jí dodáTá jen~
potetickou platnoat). Ba Wo~ém Kieti se ~edly maauály radní 
nepoe~bni od polo~iDy 16. století tím sp4sobem, le v radě 
up1aonl1 souěaani 4Ya písaři, kteří si připadni s'pisy při 
d~~asn' nepřítomnosti doplňOYali 21. V zachovaných d~ou tex
tech 3sou zpřeházená někter' odata~ce, v prvú snění odsta
~ec na začátku chyb!. Zdá ae, l e právě zde máme doklad, jak 
oyypadaly zápisy, kten vedli aouěasně dva p!aaři při sesedá
ní ra~ (a oběunou nepřítomnost! a doclateěným doplňodnía 
textu jednoho s nich). Je aoln,, ie tato s.yklost d~ou písa
řd aouěaani zapisujících jednání v radě. ~snikle prád sa 
ajednocení pra!skjch měst ~ letech 1518-1528, nejspíie před 
rokem 152). 

PosDáky 

1/ .AIIP, biha p•'tná JrOY,ho Kěata pražak~o, rkp. ))2, 

f. 8) 'n., f. )13n. (opisy). 
2/ v. Vojt!lek, K&DUal7 radní Jro~'ho Kěata praiak,ho s let 

1548-1553 a jejich píaaři (Příspěvek k ~fYo3i aiatsktcb 
kD1h pralaktch), pbodni ~PSČ 18, 1910; 19, 19111 sno
..u. 'fJ'dÁnO 1n1 Výbor rosprn a atudií, Praha 1953, •· 
11-51 . 
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Jindřich T o m a s 

Die IYidanz der BeTolterung und die Protokollierung der 
Verbandlungen des Stadtratee in der ereten H&ltte de• 
16. Jahrhunderts 

Zue811111lanf&esung 

Der Autor b .. eiet durch die AnalJ•e zweier Vereionan 
dee Reglaments tůr Hauptleute, Hauptleute uber f'Untsig und 
Xorporale, die sich in Abachrif'tan aue dem Stadtbuch, wel
ches 1945 Terbrannte, der Prager Beuetadt aue den Jahren 
1528-1646 erhalten haban, da6 echon \lil 1523 in dan Prager 
Stidtan eine genaue scbrittlicbe BTidanz der ge•amten an
s&.sigen und nicbt aneaeeigen (eicb seitweilig authaltanden) 
BeTolkerung existierte. Er epricht weiter die Hypotheee aue, 
daO die PUbrung der Protokolle Ton den Sitzungan dee Stadt
rah in der lieuetadt durch zwei Schreiber parallel, wie 
wir es um die Mitte des 16. Jahrhundert• f'inden, ihran U,.
sprung in der Zeit der Verbindung der Alt- und der lieuetadt, 
d.h . in den Jabren 1518-1528, haben lcann. 
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Zden~k R o j d a 

t1LCilA. DVORA PII VY'l'V Jbn KULTUHJI! IliTEGBI'l'Y 
PR.A!sJ:tCB dst JrA Sx::tomdJ DOBY RUĎOLPIJISÚ 

Jl ... , 1/ 

Pňohod c:bařak'ho dvora do Pr~ roku 1584 a jeho 4:6-
slédk1 v oblaati ekouoaick4 a kulturní lse ~pat jato in
te~!c!ho ainitele, problubuJ!c!ho v raTinl recepce DOTICh 
podnitll kulturní jeclnotu pralsk;tch měst. Zda b7l eledodn 
Jludolf'llof d'Yllr a hlavni úra a spdaob pronikú.:! jeho pf!elul
níkd do aistsk4ho organi..u. Pramanea vfstu.u byl Bofetaat s 
roku 1612, ub7toncí kniha Kal& St~ a Braděan s roku 1608 
a Teigeho a Wintrov7 T1Pi87 • obdob~, bohuiel ahořal4 kp1bJ 
.tar01Hatsk4. 

Vfsledky ukásal7, le na Malou Straau a BraděaQ7 pfipadá 
ui 300, na Star4 Mbto asi 150 dvorek;tch oaob. Zbfva~!c!Ch 
ui 350 osob, cacbJcenfch v Bofataatu, se nepo4ařilo 4oloii~ 
PracOTni předpokládá, le byChom je nalasli jednak T eDklái 
vlaatní oíaařekt$ rezidence, Praiak4ho hradu, jednak ve BTo
bodQfch domech a palácích ve aěeti, s popied v ub7tOTací 
knise T)'Ďatfch. Zhruba polOTina dvořan\\ na Malt$ Strani a 
Braděanech bydlela ve vlastních d011ech a polovina T pronaja
tých bytech a domeCh. Podíl dvořand meai ob7Tateli pralakibo 
1evobře!í odhaduji na jednu třetinu {aezi nájeamlq •• podí
leli 90 ~). Ba Start$m Miet~ byl jejich podíl snaěni Zlili!, 
nedosahoval ani celýCh 10 ~ {mezi náJeaníky jen asi 5 ~). 
Iejvitií poěet dvořand se koncentroval v beaproetřední blís
kosti Bradu, na BovfCh záeckfch schodeCh, v 1'hunovek,, Oat~ 
rubick4, tfvose a v Tomá!akt$ ěnrti. Ba Star4m Mleti •• Wla
vřenějií enklávy e áskou vazbou na 49dr nevytvářejí. 

Lse ted7 konstatovat, Ia dvdr neadetal v praisk4a aist
ek'm prostředí náeilni t.plantovaDja organi .... a le •• 
49orský peraontl v Praze dobře etabloval. V ddeledll:u to ana-
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men,, !e za této situace mohl příchod dvora usměrnit a dyDa
misovat život pražských měst, což ee zvláště výrazně proJe
vilo na Kalé Straně, jejíž vyhraněně •podhradní" charakter 
podmínil její nebtyalý stavební rdat v posledních desetile
tích pfed Bílou horou. 

Poznámka 

1/ Výsledky, ahruuté v tomto diskusním příspěvku, budou v 
širší podobě obsaženy ve studii Dvdr Rudolfa II. na ••
lé Straně a Hradčanech podle údajd ub7tovací kD1h7 s 
roku 1608, AUC, Phil . Hiát. 1985 (v tisku), sě'-ti t'i 
ve studii Malá Strana a Hradčany na sklonku dob7 rudol
finské, připravované pro PSH 19, 1986. 
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Zdeněk H o j d a 

Oie Rolle dee Kaiserhotea bei der Berausbilduo.g der kultUMl
lan Inhgritat der Prager Stadte Z\.1111 Ende der Rudolti.lliechen 
Ze U 

Zusammentaseung 

Die Ankuntt des Kaiserbotes 1584 in Prag und 1hre Pol
gen aut okonomisehem und kulturellem Gebiet kanA man ala 
integrierenden l'aktor begr eiten • der aut der Ebene der Re
zeption neuer Impulse die kulturelle Einheit der Prager 
Stadte vertiette. Bier wurde Rudolfe Bot und haupts aehlich 
daa Aua:ma& und die Art des Eindri.llgena seiner Angehorigen 
in den etadtischen Organismus uo.tereueht. Quelle der Unter
auchung war der "Hotstaat" aus dem Jahre 1612, daa Quartier
buch von der Klei.llse1 te und von Hradčany aus dem Jehre 1608 
und die bzerpte von Teige und Winter aus dem entspreohen
den, leider echon verbrannten .lltetadter Buch. 

Die Ergebniese zeigtan, daO aut die Klei.llseite und aut 
Hradčany ungetihr )00, aut die Altstadt cca 150 Hotpersonen 
enttallen. Die reatlichen ungetihr )50 Personen, 1m "Hot
etaat" erfa6t, konntan Aicht be1egt werdan. leh setze vor
aus , daO wir sie einereeits in der Enklave der eigan~lichan 
Kaieerresidenz, der Prager Burg, anderereeite in den treian 
Bausern und Paláatan i.ll der Stadt, die aus der Beschreibung 
1m Quartierbuch h erausganommen eilld, t i.lldan wiirdan. U.agetihr 
die Baltt e der Hot 1eute aut der Kleinaei t e und i.ll Hradčany 
wohAte in ei genan Haus ern und die ander e Biltte in gemiete
t an WohAungan und Hausern . Dan Ani. eil der Hotleute unt er 
den BewohAer.o. dee l inken Utere von Prag echat ze ich aut ein 
Drit te1 ( be1 den llietern behiligten eie eich lllit 90 •>· 
In der .U.tet adt war 1h.r Antei1 bedeutend Aiedriger, er er
reichte Aicht ei.nma1 10 • ( unhr dan llieter.o. nur cca 5 ~) . 

Die grOOh Anzahl der Hotleute konzent rierte ei ch in un
lllitte1barer Bille der BĎrg, an der Beuen Sch1o8stiege, in der 
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Thunovaká, Oatru!nická und t1voz-Guee und in dem Vierte1 bei 
St. Thomae. In der A1htadt · b11d8ll dch keine abgeachloaee
neren Bnk1av8ll mi t enger Bindung an deA Hot. 

Man kann alao konatatieren, daJ der Hot 1m Prager atid
tiechan llilieu kein mit Gewalt 1mp1anUerter Organiazu~ b1ieb, 
und da8 eich dae Botpereonal in P:rag sut etabliert:11. In der 
Konaequens bedeutet daa, daB die ~t dea Hotea in dieaer 
Si~uation dae Leban der Prager Stadte auarichtan uod 4JD.ai
a1eran konnte, ·~ aich beeondere atark aut der Klei.n8eite 
zeiste, deren auaseaprochaner "Vorburgcharakter" ihr uoer-
hortea baulichea Wachetua in dan 1etsten Jahrsehntan vor der 
Sch1acht .. We18an Berg bedinst•• 

\Die Ergeboiaee, die in di••• Diekuaaionabeitras zua-an
geta8t aind, werdan 1l1 breiterer lom in der Studie "Der 
Bot Rudolfa II. aut der Kleinaeite uod 1l1 Hraděa117 nach du 
Angabell dee Quartierbu.cha aue d• Jahre 1608", Auc-Ph11.
H1at. 1985 ( 1a Druck) , &\lil Te11 auch in der Studie "Die 
K1e1nae1te und HraděaD7 zum Ende der Rudo1tin1achen Zeit", 
vorbereitet tiir PBH, Jahrg. 19, 1986, anthaltan .. in.) 
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Jaroslav D o u i a 

SITUACE V PRAZE PO Bim U ZÁBLATÍ 
A SPOJDÍ PRA!sdCH ĎST ROJ['(J 1620 

V ~echách doilo ? ěerYnu 1619 k přek?apiv'mu &~řetuntí 
?Ojenských sil ~eakých stav\\ a císařských, kter' přineslo 
atavO?ak~ armidě zcela neěekanou a zbyteěnou porálku ll. Oe
neril hrabě Arnoět Mansfeld byl 10. ěervna 1619 poralen u 
Záblatí a tato bitva otevřela Buquoyovi cestu na Prahu. 
Zpráva o porážce se rychle roziířila a vyvolala paniku. Di
rektoři se proto 13. ~ervns rozhodli vydat do jednotlivých 
kraj\\ patent s vylíěením prdbihu bitvy, jíaž TyVraceli s.ia
ti o ?elk4m významu Mansfeldovy porážky a uklidňovali ?eřej
JlOat 21. 

Energický Mansfeld dojel jeětě 11. ěervna 1619 do Pra
hy, aby provedl rázná opatření k její obraně. OpevňO?al Pet
řín a s jeho podnětu vydali direktoři 14. ěervna patent, 
jím! povolávali každ4ho desát'ho P.ražana do sbrani ll. Válná 
situace, kdy "nepřítel za jin' neměl, než k~ž jest hrabicí 
lid tak znusil, že již i Prahu i Plzeň v rukou avfch koneěni 
aá ••• " 41, přillěla direktory, aby pokračo?ali v opevĎO?a
cích pracích, započatých v Praze již roku 1618 5/. 

Porážka u Záblatí a následuJící Mansfeldovy sákroky ? 
Prase měly tak4 zásadní výsnam pro správu pražských měst. 
Prúě 11. června 1619 byly na Star'm Kěsti i ns •0?4m Kbtě 
pralsk'm obnoveD,y miatsk' rady, v nichž do U doby p\\aobili 
mii{an4 dosazení do sboru konield 6. listopadu 1617. Obnovy 
s 11. června 1619 znamenaly radikální obrat ? doaavadD! pra
%1 obnov lliataJqch úřad\\, 'T7Volaey mimořádnou Bituací. ~·
prve ta dountila direktory, kteří d'le než rok ponechali 
složení hlavních aiatskfch orgánd nezměněn4 a z hlediska 
stav\\ krajně nepřísniv,, aby do rad dosadili radikální atou
pe».ce odboje, 1 když zde dále zdstala část koDield saatúa
jící u.!rniný postoj 61. Obnovy teoreticky vyt?ořily předpo-
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klady pro důsledněj ší podporu povstání pra!skými mist7. 
Mimořádná události a situace v hlavním m~stě po bitvě u 

Záblatí měly jistě vliv taká na snahy o spojení pražských 
měst. O myělence spojení pražských měst slyšíme za českého 
stavovského povstání až po červnu 1619 . 

Roku 1528 Perdinand I. zrušil jednotu Staréh~ a Wov,ho 
Města pražského. Ve velmi krátké době museli zástupci obou 
měst mimo rozdělení správní provést i rozdělení majetku ob
ce 11. Přes přísné zákazy panovníka myšlenka spojení praž
ských měst později ne&apadla a ve vážných situacích se 
všechny tři pražské obce snažily o společný postup. Aviak 
ani do porážky stavovského odboje roku 1547 ani později do 
roku 1618 nedošlo k formálnímÚ spojení pražských mist Bl. 

Myilenka obnovy jednoty pražských měst ožila až v létě 
roku 1619. Při jednáních o zvolení společného purkmiatra v 
době generálního sněmu v červenci se však projevila tradiční 
rivalita Staroměstských a Bovoměstských. Staroměstští si 
volbu zcela osobovali a nechtěli Novoměstským povolit ani 
purkmistrovského písaře a teprve později se mezi sebou do
hodli 9/. Ke spojení měst v čer.enci 1619 nedošlo a tak moh
li koncem měsíce Bovoměstětí zakoupit zkonfiskovaný Vyšehrad 
do svého majetku lOl. V souboru městských stílností a pola
davkd napsaných pro generální červencový sněm není o spojení 
praiských měst sni zmínky • i když autory memoranda byli Pra
žané. Také XIX. článek konfederace z )1. července 1619 se o 
jednotě pražských měst nezmiňuje ll/. Myšlenkám o spojení 
tak' odporovala část ilechty a její nepřízeň ke spolku Sta
rého i Bového Města pražského byla i roku 1620 zjevná 121. 

Dne 26. ledna 1620 dal Pridrich Palcký dosadit novou 
staroměstskou radu 13/, ale zřejmě již v této době bylo po
mýšleno na nějakou formu spojení Starého i Bového Města i 
Malá Straey. 

elenem staroměstské rady byl od ll. čer.na 1619 do )0. 
listopadu 1620 také Jan eernovický s Libá Hory (narozen roku 
1569 v Černovicích u Tábora, z«mře1 23. září 16)J v emigraci 
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v Pern~). Stal se postup~ě autorem řady spisd a v jednom ti
altu tak.S podrobně líčí "fpád Pasovských do Prahy. V textu 
ro"fněž obvinil jezuity, že chtěli český národ oloupit o ná
bolenskou svobodu, zaručenou majestátem. Jako člen staro
městské rady byl Černovický dobře intorma.án o dění v~ m~stě 
a také i o jednáních o spojení pražských měst. Jeh~ avědec-

ní má tedy velký výsnam. . 
V létě roku 1620 vydal Černovický u pražského tiskaře 

Pavla Seasia skladbu Concordiae Pragensis panegyricus .. -
pliesimo aenatui Pragae triurbia in ae"fiternae poateritatia 
meaoriam a Iohanne Csernovicio de Lybeo Konte, Antiquae Ur
bis Pragensis cive, decantatus et consecratu.. Autor vyslo
vil radost nad sjednocením pražských m~st a blahopřál konie
ltm k t.Sto události. Ocenil politický význam tohoto projevu 
6Vornosti v době vnitřního rozkladu českého státu a ohrožení 
S"fenčí 141. Datace v úvodu skladby prozrazuje, že ke spojení 
Starého, Ba.ého Města pražského i Malé StraDY doě1o v době 
od 21. května do 20. června 1620 l5/. 

Postavení Jana Černovického ve staroměstské radě i sku
tečnost, že jeho skladba byla ještě roku 1620 rozšířena v 
Praze, nasvědčují tomu, že ke sjednocení skutečně doělo. Ba
jas~ "fŠak zdstává dále charakter spojen! pralských m~st , 

které trvalo nejd.Sle do bělohorské bit"fy, protože již )0. 
listopadu 1620 dosadil kníže Lichtenštejn do (aaaostatné) 
staroměstské rady tytéž osoby, které v ní zasedaly od 6. li
stopadu 1617 16/~ 

Spojen! jednotli"fých měst se nestačilo "fdbec projevit 
"f podřízených orgánech a \Ířadech jednotlivých samospráv, jak 

nás přesvědčuj:( studie o jednotlivých podříze~ch úřadech 1 
soupis pražských městských knih, které byly dále vede~ od• 
děleni l7/. Sjednocení Prahy tedy nezasáhlo do každodenního 
ži"fota aěiland a obyvatel. Bovn~ž staroměstští purkmistři se 
od května do září 1620 střídali ve svém úřadu stejnfm zpdao
bem (a ělo o stejné osoby ) jako v období od počátku roku 
l618 ' do května 1620 lB/. 
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Spojení praiských měst z kYětna (ěer.na) 1620 ta~ 
zřejmě především snaaenalo epoleěnf postup rad i aiat v době 
roskladu a porážky českáho atavovskáho povstání. Bení znáao, 
zda kromě skladby Černovickáho byla jednota nijakým spdsobem 
veřejně proklamována v Praze nebo i v jiných částech ~ech. 
!gi tace v tomto limlyslu by zřejmě neušla pozornost~. c:ísařtttá

ho dvora, kter.f byl díky tajufm příveiencGm Hababurkd v Pra
ze dobře informován o tom, co se v hlavním městě dech děje. 
Taká v rozsudcích nad bývalými dvěma staroměstskými a pěti 
novoměstskými koniely, kteří byli popraveni 21. čer.na 1621, 
nenacház:íme zmínku, ie by někdo byl obviněn ze sn~ o sjed
noceni pražských měst. Nen:í však vyloučeno, Ia tato otázka 
byla pro vyšetřuJící komisi vzhledem k jiným proviněním od
souzených bezvýznamná l9/. 

Společný postup pražských měst se projevil jii 6. břez
na 1618 při jednání stavd svolaném defenzory, kdy purkm1stř1 
druhých dvou pražských mbt oznámili, le vdči jednání ste"Y'd 
budou postupovat podle Staroměstských 201, O'YŠem měst~k4 ra
~ tehdy jednaly zcela v duchu pokynd, která dostaly od 
"Yládnich orgánd. O politice pražských měst během čeakáho 
stavovského povstání existuje řada studií a nejnověji posky
tuje nový pohled na problematiku obšírná práce Jiřího Dvor
skáho. V tomto příspěvku tedy věnujeme pozornost zprávám o 
situaci v Praze v láti 1620, která leckdy dokládají rdzná 
přístupy k hlavním potřebám povstání. 

Dne 20. čer.ence 1620 přednesli pověření komisaři žá
dost krále o pdjčku peněz od měiiand a svolen' měiianstvo o 
této věci ihned iivě debatovalo odděleni na viech třech rad
nicích. Poladovamým obětem se na llalé Straně podrobili jen 
katolíci, Staroměstští i Wovoměstští chtěli vidět podrobn4 
úěty o tom, jak vedení povstání naložilo s jil odvedenýai 
prostředky 211. O deset dní později zaslal Pri4rich 7alck1 
purkmietru a staroměstská radě list se žádostí o novou pdJě
ltu peniz pro potřeby &rlaády a adresoval jej pouze atarombt
eké radě 221. Také 14. srpna, kdy z české kanceláře zaslali 
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Pražandm dekret o povinnosti věech miětand přesni plnit věe
~ příkazy k obraně, byla písemnost adresaYána "•·· do 
dech tří měst • • • j!Mnem kr'lovskjm ••• úřaddm pražskýlll ee 
poroučelo ••• •. I když panovník tedy jakoukoli fol'lllu jednoty 
pražských ~át neusná~al, čteae dále u Pavla Skály se Zhoře 
k situaci ze 14. erpnaa - • •• Pražan4 tedy ••• v t~• •• • ••
chovali se posluině; ale · na 4 to ~ ý J e bu! tehdá! 
anebo n e d á v n o p ř e d t í a učinili a e s 1 
s e b o u , s radou des! U soudc'dv a stariíoh obecních 
v i e o h tří mht, jistá sneianí, ·jaki by dichni aUI&n~ 
a obyvatelé týchž měst pražských ~ čas nynijěiho nebezpečen
ství~ hotovosti státi • •• a jeden každý • •• ft i e t , pří
byt~ a čeledí svj.ch před ~ěelijakýzi nepřátely chriniti a 
saetá~ati mohl." Jednota Prahy ee tedy začala uskutečňovat 
Ye společQých přípravách na odpor proti nepříteli a to nezá
visle na vdli centrálních orgánd nebo pano~níka 231. Pokud 
jde o spr,vu, zdetala i v t4to chvíli pražská města odděle
na, jak vidíme z onoho sneiení, přijat4ho v srpnu nebo dříve 
roku 16201 "... poněvad! v tyto nebespečú časy obnliitni 
království tomuto na pozoru se 111:! U • • • slul! • • • ab;rchola 
llobě věichni nápoaocni byli a v hotovosti stáli, tak jakl 
t 4 I snbovní sneiení to v sobě • • • savírá. Col majíce ~ 
purkmistři a rady, desítisoudoové, starěí obecní i vieok;r 
obce v i e c h Uí mbt pralských v ném uvábní ••• VI . 
Edy bychoa sobě koli společně anáti dali, aají v i 1 o k -
n 1 hajtaan4 jednoho a k a I d 4 h o aěsta na r;rnku Sta
r4ho Kista pralsk4ho • praporci a s lidmi .vfmi se postaviti 
a tu pm6a pwokaiatnm a radů, deeítieoudcb, stariía obec
Dia v i e o h t ř í aěst pražských a tak viiokni sobl . 
-. • • p o 1 e k , stojíce viiokni sa jednoho a jeden s a vie
olq ... • 24/. 

Závir .. aAieae konstatovat , že ~ilenka na sjednocení 
pralsJttch mlat nabyla aktuilnoeti po desetiletích v tilk4 
situaci po Xanefeldově .. podlce u Záblatí • .lviak již jednm:f 
Staroalstskýoh • Wovaaistskfai na červencovém generální• 
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animu roku 1619 t'měř stroakotalo Yzhledea k tradilSní riYa
liti jednotl1Yých měst, která ae proj~ila 1 po bilohor•k' 
poráice. Spojení Starého Kista, BoY,ho Města praisk'ho a 
Kalé Strany, kter' •• uskutelSnilo •esi 21. t.itnem a 20. 
lSe~n~ 1620, komentoYal staroměstský konšel Jan Če~~•iokf 
e Lib' Bor,y ·n sYám tisku Ooncordiae Pragensia pa!legyricua 
e roku 1620. Proti jednotě se poat .. ila ě'-t ilechty a pa
noYn!k sjednocení ignoroYal. Spojení se realie~alo • jed
uotn'm postupu prelak;fch !list , která foraál.ni cUle ~atupo
Yala aamoatatně, např. při opatřeních 1t obraně se srpna (ne
bo dřívěji! doby) 1620. 

1/ 
2/ 

3/ 

4/ 

5/ 
6/ 

7/ 

. 
8/ 

Posnámq 

P. Kavka, Bílá hora a ěeaké dějiny, Praha 1962, •• 145. 
J. Dobiáš, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho 
okolí II/1, Pelhřimov 19)6, s. 951-952. 
z. ~olle, Kansteld a ěeské stav~aká povat~. Straho•
aká knih~na 7, 1972, s. 79-80. K po lodně lServna 1619 
se •stahuJ e poz!Wů:a P. Roubíka o tom, ie Domalli~tí 
Yirní a.'.u proticísafek'mu postoji poslali do Prah7 
pfes 150 vojákd. P. Roubík, Ději~ Ohodd u Domailic, 
Praha 1931, s. 215-216. 
Pavel Skála ze Zhoře, Historie círk~ní. Přibi~' roku 
1619. Ina J. Poliienaký, Historie o Yálce lSeak' 1618 a! 
1620, Praha 1964, •· 209, 211, 212. Katolíci • Prase ae 
netajili radostí ee Záblatí. 
Dějiny Prah7, Praha 1964, s. 334. 
J. ~orský, Praha v ěeaké~ ataYovském p~at~ (1618 al 
1620), PBB 10, 1977, a . 86-89. 
J. Ja~lSek, Malá děj~ Prah7, Praha 1968, •· 167; Di
ji~ Prah7, Praha 1964, s. 260 • 
v. Vojt!iek, Za ideou Velká Pr~. Ina Praha v obnova
~ státi lSeskos1oYensk'•• Praha 19)6, s. 146. 

.. 
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9/ V. Vojtíěek, Radnice •taroměstaká v Prace, Praha 1923, 
a. 41, 144, 145. Rivalita pražakých měot pokračovala i 
po bělohoraké porážce. Malostranětí konielé poali 22.6. 
1624 dopis cíaaři, v něm! jej prooili o navrácení aěat
ekých bran, které Staroměotětí drželi od husitakjch vá
lek. Staroměatětí ae bránili a caslali na Ma1estranaké 
žalobu. V. Vojtíiek, O radnici Meni!ho Měata pražského, 
asPSč 30, 1922, a. 63-64. Dále viz posn. 24/. 

10/ J. Janáček, Malé ději~ ~. a. 200. 
ll/ J. Dvonký, Praha v českém atavovakéa poutání, •· 91 

až 97. Článek XIX otavovaké konfederace snils WVe viech 
městech pražských jako i v ji»ďch v Čechách, v Moravě, 
v Slessku a v obojích Lužicích, kde doatatek jest lid! 
náboženství podobojí, tu ~ i na potomní čaay a.-1 
pod oboJí na úřad;r konšelské a jiné povinnosti miatské 
doaazováni aají býti." J. Jireček (ed.). Paměti najvyi
iího kancléře království čaakého Viléaa hraběte SlaYaty 
od 1. 1608 do 1619, II, Praha 1868, •· 205. V této dobi 
ta~ nenaatalo apojení Starého a Bového •iata pražakého 
přes jednání o apolečnéa purkaiatru (vis posn. 9/). 

12/ V. Vojtíšek, Radnice ataroměataká, e. 41J t:fl, Praha. O 
jejím núodním v:fznaru, Praha 1926, •· )8J t:fl, Čtení o 
at~ěataké radnici, Praha 1926, •· 66. 

1)/ J. Douša, Sezna.y ataromiatakých konield z let 1547 až 
1650, PSH 14, 1981, a. 104-105. 

14/ J. Hejnic - J. Martínek, Rulcovit hulaani8Uckého búnic
tví v Čechách a na Moravě, 2, Praha 1966, •· 13-17. Wi
aackf knihtiakař Pavel Seaaius ae po r. 1620 atal s do
Jmcení knihtiakařem katol!kd. K. ~ba, Slnník knih
tiakařd v Čeakoalovenatu od nejatariích dob do r. 1860. 
Příloha abornítu Strahovská blill.ovna 5-6, 1970-1971, •· 
2341 J. Volt, Dějiny čaakého kDihtiatu do r. 1848, Pra
ha 1926, •· 6Jr z. Winter, leaealnictvo a livnaati XYI. 
viku v Čechách (1526-1620), Praha 1909, •· )06. 

15/ Ooncordiae Pragenaia panegyrioua .. pliaaimo aenatui 
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Pragae triurbia ••• t. B 11 
"Tempua erat, lato cum circumplectitur ore 
eol Geminoa et cit viridea in aprice lacertoa, 
cum viret a.nia ager ZephJrique tepentibue euris 
truotiteraa trondea gemmis et tlore colorant ••• 
CoDYeniunt patres Suada praeeunte triurbia . .... 
Na tomto míati srdečně dikuji dr. Josefu HejDioovi CSc • 
• dr. Janu lla.rt:ínkovi eso ••• poskytnutí textu Černovic
k~ho skladb:v. 

16/ J. Dou!a, Sesnamy ataromistskfch koDŠeld s let 1547 al 
1650, •• 105. 

17/ J. Čarek a kol., llietské a jin~ úředn:í kni~ Archívu 
hlavn!ho města Prahy, Praha 1956; V. Vojt!iek, Radnice 
ataromiataká, a. 41; V. L. Tap14, Bílá hora a tranoous
aká politika, Praha 1936, •· 341; J. llendelová, Soupis 
úředn!kd oamipanského Uřadu na Starém lliati pra!sk'
(do r. 16)6), DP 2, 1981, •· 144-189; K. Urbanová, !ee
tipaDit:í úřednici Starého a Nového lliata pražského v 
letech 1547-1628, DP 1, 1980, •• 102-125. 

18/ Staroaiatakými purkmiatr.r b:rli v r. 16201 k 17. 6. -
Jan st. Petráček z Vokounitejna, k 29. 7. - Vratielav 
Jindřich z Prankitejna, k 28. 8. - ll. Daniel Vratialav
a'c/ a k 16. a 22. 9. - Pavel Roubergr. .AIIP, rkp. 536. 
t. 232 ', 233 ', 234 ', 235; rkp. 80, t. 30. Viz J. Douia, 
Sezna=j staroměetsk,tch purkmistrd a let 1618-1622, !SB 
17, v tisku. V ěennu 1618 psali direktofi •ovolllista~ 
a .. lostraDBkta, ab:r neavifovali úřad purkaistra kato-
1:íkdm - v tom b:rla v t' době jed.iná staroat vlá~ o . 
pražskou eamosprávu. J, Prokei, Protokol v:ri1é korea• 
pondence kanceláfe ěeskfch direktord z let 1618 a 1619, 
S!llV 7, 1934, s. 31, 37, ě. 98, 194. 

19/ A. Gindel:v, DijiQ7 českého povstání léta 1618, III, 
Praha 1878, příloha C, a. XVII-XLIII; J. Jwěek, Kal4 
dij iQ7 Prah3', •. 202; J. Dvorslcy, Praha v ěeekéa ata
vovském povstání, s. 89; l. Stejskal, Roseudk;v r. 1621, 
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Sborník historick,bo kroužku 23, 1922, s . 98, 101-103. 
20/ Z. Winter, Staromlstit! Y bouři r. 1618, ~C. 64, 1890, 

•· 179n.J J. D'Yoreký, Praha v ěesk'm etwovskMi poutá
ni , •• 60. 

21/ A. Gindely, Ději~ ěesk,bo povstání III, s. 107. 
22/ J. D'Yorský, Praha v ěeakám stavovském povstán!, a. 116a 

K. fieftrunk (ed.), Pavla Skály ze Zboře Historie ěeaká 
IV, Praha 1868, s . 245. 

23/ K. fieftrunk (ed. ), Pavla Skály Historie ěeaká IV, a . 
245-247. O Pralanecb -vAeCb tří mist" se do konce r . 
1620 dále Skála saiňu~e ve IV. dílu sv' Historie na s. 
)ll, 421, 422. O demoralizaci v Praze před biloborakou 
bit.ou p!ie na s. 343 a tamt'ž sdiluJe, le 10. 11. 
1620 poddali se knížeti /baYorek'mu Kaxmilitno.i - pos~ 

J. D. I • • • Pralan' s t a r o - i n o Y o m i e t -
i t ! ·" 

24/ K. fieftrunk (ed.), Pavla Skály Historie ěeská IV, a. 
246-247. ][ jednáni o zvolen! spoleěn'bo purkmietra v 
ěervenci 1619 ~ád! Pavel Skála •• Zhoře k 27. 7.a "''~ 
bož dne Ysnikla rozepře tak' 1 aesi ·~ Pral~ Sta
ribo 1 Bovlbo alat pražaktCb se stran;r voleni purkaiat
ra, což aobi a.mi Staroalstit! oaoboYali. Boyoaiatití 
pak vedli k tomu, aby aspoň v tom aili apoleěuoat •• 
Staroměstakfmi, aby písař purkaisterakt byl s BoY~ 
•iata dosazován. Ale Staroměstit! aa1 k tomu přistoupi
ti neChtěli; proěež odloleno toho k 4aliímu jejiCh po
roYnán!, kteril potom po etrani neb po doa4.oku aesi ••
bou uěin111. • Jt. fiettrunk ( ed.), Pnla Skály se Zhoře 
Historie ěeeká III, Praha 1867, s. 20). Tis posn. 9/. 
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Jaroe1av D o u š a 

Si~uation in Prag nach der Schlacht bei Záblatí und 
Verbindung der Prager Stadte 1m Jahre 1620 

Zusammen.t'aeeung 

Der General lmat MaAs.t'eld wurde unerwarht und ube~ 
raschend bei Záblatí 11111 10. Juni 1619 durch Buquoy be8iegt , 
uad dadurch hatte der kaiaerliche Be.t'ehlehaber den Weg o.t'.t'en 
nach Prag. In Boilmen entatand Panik. :riir den bOhmiachen Stan
deau.t'etand begann eine eehr kritieche Situation. Mansfeld 
kam noch am ll. Juni 1619 nach Prag und trat Ma()Aahlllen .:u 
seiner Verteidigung. Die &~ergewOhnliche Situation notigte 
ttuch die bOhmiechen Direktoren, da!3 aie endlich die Stadt
rate der Prager Stad~e (ll. 6. 1619) emeuerten. In den Bi
ten eaBen bis zu dieeer Zeit noch die Stadtherren, die 1617 
von der Habsburger Regierung eingesetzt wurden, was tiir den 
Au.t'etaad a~eret ung\instig war. W&hrend des Au.t'etandee kaa 
ee eben.t'a11e zur Be1ebung des Gedankena der Verbindung der 
Prager Stadte, deren Einheit durch Ferdinand I. 1m Jahre 
1528 au.t'gehoben wurde. 1620 gab der Altstadter Rateherr Jan 
Černovický die Dichtung "Concordiae Pragenaie panegyricue 
ampllesimo eenatui Pragae triurbia •••" heraue. Der Autor 
apricht in dem Gedicht seine Freude uber die Vereinigung der 
llt-, lieuetadt und der Kleineeite von Prag aue. Zur Verbin
dung kam ee 1m Zeitral.llll vom 21. Mai bie s\D 20. Juni 1620. 
Die Verbindung konnte sich jedech nicht 1m adminiatrativen 
Apparat der einzelnen Stadte durchsetzen und gri.t't nicht 1n 
daa alltŠgliche Leben der Bewohner ein. Auch etellte eich ge
gen dieee Einheit der Prager Stadte ein Teil des Adele; Konig 
P'riedrich ignorierte daa verbundene Prag. Die Einheit der Pra
ger Stadte dauerte dann hochetene bie zur Schlacht am Wei~en 
Berg (am 8. ll. 1620) • . Die Verbindung der drei Prager Stadte 
1m S0111111er und Herbst 1620 wurde 1n ihrem einheitllohen Vo~ 
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gang bei den lla!3nahme.11 zur Verteidigung Prags gege.11 de.11 
PeiJ:ld realiaiert , welche illl Juli oder illl August 1620 ange

J1011111leJ1 wurden. 
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Anton:!n K o s t 1 á n 

K HOSPODiftsKtMu ZÁZEM! SPOJENt PRAHY 1518-1528 

Zatímco po celé 15. století (snad s výjimkou jistdho 
náznaku v roce 1483 l/) dvě velká pražská města ž1Jí politi
cky i hospodářsky samostatným životem, přináší počátek 16. 
století nové oživen:! pokusů o jejich politickou i hospodář
skou integraci. Tato vlna vyvrcholila na samém sklonku vlády 
jagellonské dynastie ve skutečné spojení obou měst, které po 
dobu svého trvání bylo spojeno především se jménem Paška z 
Vratu. Uvažujeme-li dnes nad tím, jaké motivy mohly vést 
pražské politiky k ojedinělému aprávně-orga.nizačtúmu kroku, 
musíme si v nepooledni řadě všimnout hospodářských poměró 
~eských měst na počátku 16. století 21. 

Stagnace tradiční městské hosp-odářské politiky je jistě 
patrná již v průběhu 15. století. Jejím zjevným příznakem je 
utužování cechovní závislosti jednotlivých řemeslníků, ros• 
toucí nevraživost mezi řemesly obdobného zaměřen:! a další 
projevy, které lze považovat ·za známky relativní přesycenos
ti tržních vazeb. Města jakožto samostatný stav, jak se vy• 
dělila v průběhu husitské revoluce, nejsou již schopna plnit 
svou funkci v hospodářském životě země. To má ze následek 
dva výrazné jevy, které vrcholí v průběhu první půle 16. 
století. Na prvním místě šlechta se pokouší nahradit stále 
méně vyhovující funkčnost královských měst v organismu země 
"městskou cestou", a proto první polovina 16. století je 
zlatou dobou poddanských měst. Naopak česká města se snaží 
ze své nezáviděníhodné situace vybřednout příklonem k tra
diční "feudální" hospodářské politice. Základem obecního 
jměn:! i prosperity měst mají se nadále stát venkovské statky 
či celá panství. Nákup venkovských statkll je příznačným ry

sem městské investiční politiky od počátku 16. stole.tí až do 
roku 1547, kdy jednorázová konfiskace statků zdůvodněná po
liticky učinila takovému postupu dočasně přítrž 31: 
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Jedním z výrazných příznakd odbytové krize českých měst 
je okolnost, že jako záporný jev je opět hodnocena zahranič
ní konkurence. Ještě v prdběhu druhé poloviny 15. století 
jsou cizozemští kupci v řadě ohled~ podporováni, jen aby by
la překonána určitá hospodářská izolace Čech, která ěe~ově 
spadala v jedno s obdobím výbuchu a doznívání husitské revo
luce. Ke konci 15. století však již dochází k striktnímu ome
zování práv cizinc~, dochází ke spordm o vzájemná práva kup
c~ pražských a norimberských atd. V roce 1497 obnovil král 
Vladislav na žádost staroměstských měštan~ nucený sklad ci
zího zboží na Starém Městě 4/. Již zde - jako v řadě dalších 
úspěšných ěi neúspěšných obhajob 'Výsadního postavení v prd
běhu 16. a 17. století -Starému Městu posloužila de facto 
anachronní argumentace starobylými právy, kterými město ob
dařil Karel IV. V roce 1509 píší do Prahy konšelé města Vra
tislavi. Bostalgicky konstatují, že slávu obou měst založili 
především obchodnici, kteří pro jejich vývoj měli větší vý
znam než řemesla. To však už je pouze vzpomínka na dávnou 
minulost, kter' se současný stav obchodu obou někdejších 
velkých tržních center střední Evropy ani zdaleka nepřibli
žuje 5/. 

Za takové situace nutně na staroměstské kupce i patri
cije musela nepříjemně zap~sobit nová hospodářská výsada, 
kterou - spolu s dalšími. oprávněními, jež byla dosud vyhraze
na pouze Staroměstským - udělil král Vladislav v privilegiu 
z 27. října 1504 Novému Městu 61. Šlo o povolení nového vý
roě:n!ho trhu, který se měl konat po čtrnáct dn~ ode dne n. 
Bartoloměje (24. srpna). Nové Město již od svého zakladatele 
bylo vybaveno dvěma jarmarky, které se konaly o n. Vítu 
(15. června) a o Svátosti (týden po velikonocích); bartolo
mijek;ý trh měl tedy být třetí. Znamenalo to značné zvýhodni
ní v obchodních moinostech oproti Starému Městu, jel muselo 
dlouho vystačit pouze s jarmarkem svatováclavským (28. září~ 
Teprve v roce 1454 zde byl povolen druhý jarmark o Hromni
cích (2. února) 11. 
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Staroměstští měli po ruce vhodný právní argument proti 
nové obchodní výsadě Novoměstských, totiž výminku, podle 
které, v případě, že by byl Novému Městu povolen nový jar
mark, má být Starému Městu postoupen jarmark o sv. Vítu, 
protože mu pOvodně patřil Bl. Přesto se k němu uchýlili pou
ze jako k pomocnému sekundárnímu prostředku a hlav~ ofenzí
vu proti novým výsadám Nového Města rozvinuli po jiné linii . 
Právě v souvislosti s novým privilegiem pro Nové Město a s 
povolením bartolomějského jarmarku se ze str~ Starého Měs
ta objevil požadavek sjednocení obou měst. Staroměstská 

• strana si nepochybně od takového kroku slibovala posílení 
svého mocenského i hospodářského postaveni. To poznáváme z 
krolcl, které učinila, když vyjednávání o sjednoceni v letech 
150?-1506 uvízlo na mrtvém bodě. Teprve tehdy přistoupila k 
zastrašovací politice a v argumentaci opět připomínala svá 
starobylá práva 9/. 

Jakkoli se obě strany dohodly, že vzniklé spory budou 
řešeny soudní cestou, v srpnu 1507 blížící se termín barto
lomějského jarmarku opět vyvolal řadu demonstrativních akcí, 
které pomalu doznívaly témeř až do října toho roku lOl. Roku 
následujícího podobnému vývoji chtěli předejít v roli pro
středníkd administrátor Pavel ze Žatce a pražští faráři, 
kteří na společxmm shromáždění obou měst žádali lfovoměstské 
o odklad jarmarku. Toho nedosáhli, došlo naopak k prudké vý
měně názord, z níž se dovídáme o hlavních záležitostech, 
které bránily Novoměstským v dohodě s představiteli Starého 
Města. Kromě otázky dědických nárokd po příbuzných mezi nimi 
nenalezneme argumentaci hospodářské povahy ll/. 

Nové Město nakonec přistoupilo k praktické realizaci 
pouze části politických výsad Vladislavova privilegia z roku 
1504 121. Sporné politické 1 hospodářské otázky byly odlože
ny až do králova příjezdu do země. Tím na nějakou dobu usta
ly 1 pokusy o spojení měst. K jejich spontánnímu sblížení 
viak došlo na začátku r.oku 1509 pod vlivem nebezpečí ze 
strany opovědníka Kopidlanakého l3/. 
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Po příjezdu krále Vladislava II. do zemi jednán:! mezi 
oběma misty pokračovala pod ianovníkovým vliv8m. V~rcholila 
smlouvou z 18. kvhna 1509 1 I, podle nH ae hospodUský i 
politický systém obou měst do značné míry uni~ikoval. Pro 
Bové Misto se zniní dokumentu vyplývalo, ie jeho nový. třetí 
jarmark byl zrušen. Proti některé z verzí textu v~sk vznesli 
námitky Staroměstští a než se celá záležitost nějakým zpdso
bem vysvitlila, došlo 20. května 1509 k bitce s Uhry a dal
šími členy králova doprovodu, jíž král obratným zp~obem vy
užil k zastrašení mistské opozice. Do jaké míry pak ujednání 
z 18. kvitna 1509 nabylo své právní moci, nevíme. V období 
spojení měst po roce 1516 se však v Praze pořádá běžně pět 
jarmark~, tedy i bartolomějský v intencích privilegia z roku 
1504 151. 

Jestliže jsme již konstatovali, že hlavním prosazovate
lsm spojení měst byla staroměstská rada (a zejména její 
kancléř Jan Pašek zVratu), je třeba připomenout, kdo byli 
hla'fní odp~ci U to myělenky. V prvé řadě to byl panovník. V 
období neustálých spo~ šlechty a měst představa příliš sil
ného v~dce městského stavu namohla zřejmě najít u Vladislava 
Jagellonského pochopení. Jistě právem bylo poukázáno, že samo 
privilegium z roku 1504 je třeba chápat jako pokus vnést me
zi pražská města nesoulad 161. Protiměstská politika Vladi
slavova nabývá tou dobou podobných rys~, jako pozdější pre
merkantilní politika Perdinanda I. po jeho nastoupení na 
t~ l7/. Do takové konceyce zapadá i omezení a.olivání vel
kých obcí " roce 1509 181. Přesto Vladislavova opatření z 
května 1509, st již byla realizována ěi nikoliv, nahrávala 
.vou unifikační tendencí snahám po spojení. Ovlivnila jistě 
vývoj tímto smirem více než pozdější královy dopisy obima 
měst~, ve kterých vždy znovu připomínal zákaz pokus~ o 
sjednocení. 

Vážnou skupinu odp~c~ již v letech 1505-1506 předsta
vovala ěáet novoměstských mě~tan~ volně sdružená kolem řez
níka Zikmunda H~lky, někdejšího "muže převratu" 1463. Bylo v 
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literatuře poukázáno, h se jedná v~Uinou o zástupce řeme
sel a ži~ností, která mohla těžit z privilegovanosti Bov(,ho 
Města, rv edevěím z monopolního práva k dřevn!mu a dobyt ~Simu 
trhu l9 • Vskutku mezi nimi nalezneme předevěím řezníky a 
dále koželuhy a ěevce, Podskalské a Karlovské. Je vě&X třeba 
připomenout, že ěást novom~stských představiteld ř~esel, 
která mohla těžit z tamních monopold, se uriSit~ mezi zásadní 
odpdrce spojení měst nezařadila. To je případ např. zřejmě 
nejbobatěího novoměstského řezníka té doby, Pavla Hendrycha, 
který v roce 1520 odkazoval 14 1/4 masného krámu 201. Nalez
neme iej mezi koněely spojené Prahy hned od počátku v roce 
1518 ll. Jinou, dosud opomijenou charakteristikou opoziční 
skup~ Hdlkovy je její slaběí majetkové zázem!. Jedná ee z 
~elké mír.y o cbuděí řemesla a skupiny obyvatelstva, jejichž 
~stah k novom~stským m~štandm byl poněkud voln~jší. Hdlkova 
skupina byla ostatně postupně v rámci městského organismu 
izolována a nezbylo jí, než se orientovat na pomoc Lva z 
Robitálu. Její likvidace, zdllYodněná obratně pomluvou o 
spolupráci s nepřítelem m~eta Kopidlanakým, spadá do roku 
1515 22/. 

Tou dobou však již docházelo ke spojování obou m~st ví
ce méně ~ia tacti. SpoleCSná zasedání obou rad i svolávání 
obcí obou měst byla stále častější a přinášela společná ře
ěení také hospodářských záležitostí. V nich se odrážejí opět 
~ prvé řadě vážné obavy staroměstských měětand o udržení 
~ddčíbo postavení Starého Města ~ obchodní et(,ře. Zachoval 
se nám shodou okolností z těchto let ddležitý dokument, kte
rý přehledně abrnu.je ~ýtky vznášené Starým Mhtem a regis
truJe údajn(, přestupky, které byly uěiněny "ku překážce a k 
škodě veliké od pán~ Nového K~sta od některých let" (viz 
zde v příloze). Všechny novoměstské probřešky spadají do ho
spodářské et6ry a dotýkají se v prvé řad~ obchodních monopo
l\\ Star6ho Města a jejich poruiování. Staromietští si etnu
jí ohledně novoměstského obchodu dfívím i uhlím a zejména 
potravinami -rybami, ovocem, chmelem aj. Trnem v oku jsou 
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jim práva Hovoměstských týkající se obchodu po vodě a přívo
zu a stěž~í si i na to, že Hovoměstští lápe obhospodařuJí 
řeku a ostrov "společní". Nalezneme zde i článek o obchodu 
plátnem. Staroměstští se snaží uplatnit monopolní právo pro
deje cizích pláten spojená s funkcí měřiče na Stará r.tcb-
tě 231, i v tomto bodě však narážejí na čilou akt.~vitu Bová
ho Města. 

Všami těmito nářky staroměstských měš{an~ je dobře ilu
strována situace pražskáho obchodu na přelomu prvních dvou 
desetiletí 16. století. Jsme a musíme být vděčni za to, že 
písař přepisující po desetiletích zmíněný dokument 24/ nám 
jej výslovně nadepeal letopočtem 1510. V pr~běhu 16. století 
sice sotva kdy už nastala situace, do která bychom mohli po
dle vnitřního obsahu dokument přiřadit, zato v pr~běhu 17. 
století se nám opět začínají objevovat rozpory mezi Starým a 
Bovým Kěetem pražským v hospodářská sfáře takřka ve stejnám 
rozsahu a se stejnou argumentací, jako v závěrečných letech 
jagelloneká epochy před spojením Prahy. Dávná privilegia 
českých král~ nejsou zdaleka pro pražská měš{any 17. století 
mrtvou záležitostí a k obhajobě hospodářských práv města po
slouží i citát z Hájkovy kroniky či Veleslavínova kalendáře. 
Historizující argumentace Staráho Města se přitom bude tra
dičně obracet k nadáním z doby Karla IV., Bová Město ei SY~ 
zakládající akt připomene taktně pouze tam, kde to bude vý
hodná. I ono bude používat historickou argumentaci. Ale v ní 
se bude obracet v prvá řadě k období, která jsme si právě 
připomenuli - k panovnickým privilegiím, tržním řáddm a 
usnesením městských rad z prvních a.ou desetiletí 16. stole
tí, z doby, kdy se relativní obchodní prosperita Bovábo Měs
ta nejvíce vybran.ila a kdy se taká dokázala normativně rela
tivně dobře zabezpečit proti nárokdm Staráho Města . 

Když v památnám společnám zasedání obcí Staráho 1 Ková
ho Města pražskáho ve velká univerzitní koleji JO. srpna 
1518 obratným demagogickým projevem M. Jana Paška z Vratu 
byl učiněn rozhodující krok ke spojení obou velkých praž-
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ských měst 251, zdálo se současníkům, že pražský městsk1 
organismus, do jistě míry vždy integrovaný svým centrálním 
postavením v rámci regionu i země, může na odstranění zby
tečných třenic touto formou pouze vydělat. Obdobného názoru 
byli ostatně často i čeětí historikové , hodnotící te~·i;o raJSt 
pokua o jednotnou hospodářskou integraci Prahy vr~dstatě 
klAdně v souvislosti s neodvratným hospodářským vtyojem ~es
ké metropole na prahu a v prdběhu p~elová revoluce. Po
znatky o hospodářském vývoji v rámci Prahy let 1518-1528 
vskutku na první pohled nijak nenasvědčují tomu, že by od
stranění rozdílu v právech a povinnostech jednotlivých měst 
nějakým zpdsobem ovlivňovalo mocenský či hospodářský rdst 
jedné části sjednoceného města na úkor druhé. Zřetelnější 
kontury má sociální diferenciace, procházející napříč oběma 
městy, i když samozřejmě v každém z nich se projevuje osobi
tým zabarvením. Bačrtněme si v tomto smyslu hlavní body hos
podářského vývoje Prahy v období jejího spojení. 

Jedním z prvních opatření nové městské správy bylo za
vedení posudného na konci ledna 1519 261. Sledujeme-li vztah 
staroměstské rady v době ještě před spojením měst k berním 
vyhlaěovaným českým sněmem, pak pochopíme, proč se lol. Paěelc 

jako mluvčí rady spojených měst rozhodl právě pro tento druh 

daně. V Praze patřily městské rady mezi její zastánce a pro
sadily její vybírání už v letech 1513, 1514 a 1516. V roce 
1513 dokonce uspořádaly Staroměstští a Novoměatští pro zá
stupce ostatních českých měst v Praze hostinu, aby je spíie 
přiměli k souhlasu s berní z piva 271. Berně tak zdstávala 
omeze~ na určité vrstvy městského obyvatelstva a finančně 
nezatěžovala představitele patriciátu. S vybíráním jiného 
t7Pu berně byly ros~dně horší zkušenosti. To vidíme např. 
při vybírání zemské berně ze jmění v roce 1518 ještě před 
spojením obou měst 281. Berně měla být vybírána na základě 
osobního přiznání a na Starém Městě, lede se ji polcuaili vy
bírat, docházelo zřejmě k pravidelným pokusům o daňový únik. 
Berní úředníci si proto vypomáhali tím, že se ptali jednot-
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li~ýeh poplatníkd, zda by byl za částku, kterou ohlásil, 
ochoten svou nemovitost prodat. Ha Bov~m Městě se o vybírání 
t'to berně ani nepokusili a raději dorovnali celkovou vypsa
nou částku z obecních zdroj~. Zde jistě získala vrch obava 
ze •ociálního neklidu spojen~ho s případným prosazov~~ 
berně. 

Pašk~ návrh na vybírání dávky z piva nB obecní potřeby 
byl sice předběžně schválen představiteli města i jednotli
~ých cech~, při jeho vyhlašování však přesto došlo ke kon
fliktu •e zástupci velká obce. Neprotestovali pouze sladov
níci, ale i představitel6 jiných cecbd, kteří svou řemeslnou 
činnost zřejmě vhodně doplňovali výrobou piva, např. noží
ři 291. Proti se posta~ili i představitel6 nižších sociál• 
níeh vrstev v obci, kteří si od proklamované jednoty obou 
mě•t slibovali zrušení jakékoli berní zátěže ~ol. V litera
tuře bývá ·obvykle usuzováno, že po takové nepříznivé sociál
ní resonanci rada města v čele s M. Paškem od vybírání po
sudnáho upustila 3l/. Není tomu tak. M. Pašek pohrozil obec
ním i cechovním starším 9. února 1519 demisí rady 321 a vy
brání berně prosadil ještě v prdběhu měsíce února. Vyúčtová
ní t~to berně, která měla být obrácena k obecním potře-
bám 33/, ·prozrazuje, že peníze byly využity především k po
sílení voj enak~ pozice .spoj en6 Prahy. V době s po~ se U ech
tou a záškodnické činnosti opovědníka Bohemičky muselo město 
vydržovat "dráhně rotmistruo". Zbytek peněz pak byl obrácen 
k zapravení zemské berně; tedy se vlastně pomocí posudnáho 
zaplatilo "za všecky to, kdož domy mají". 

Posudné se stalo také základem berně ~ybírané v roce 
1520 "na krále Ludvíka" 34/ a snad bylo v Praze vybíráno i v 
roce 1522, kdy je opět s celozemským dosahem vyhlásil český 
sněm 35/. z jintcb berní vyhlášených sněmem nalezla v Praze 
ohlas pouze berně ze jmění z roku 1523. lia jejím ~ybrání mU 
o•obní zájem král a ten nařídil, aby se v Praze k jistějšímu 
-_ snadnějiím.u odhadu sešla obec podle jednotlivých čtvr-

tí 361. Po nástupu Perdinanda I. na trdn bylo město v roce 
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1527 podrobeno hned dvěma berním - jednak korunovační, jed
nak na pomoc proti Turkdm. Plat "z dom~"• který se nám obje
vuje v !estipanských účtech z roku 1527, lze pravděpodobně 
ztotožnit s druhou z uvedených berní 371. 

Hospodářský vývoj spoj ené Praey hned v prvních l~tech 
nepříznivě ovlivnil mor, který zde vypukl J . čern.C:& 1520 a 
trval po řadu měsícd JSI. Snad pod jeho vlivem, ka!dopádně 
dak souběžně ee sociálním jiskřením v jiných českých mis
tech 39/, došlo v Praze k několika projev~ sociálního ne
klidu mezi zdejším řemeslnictvem, a zejména tovaryši. Ji! v 
roce 1519 došlo ke stávce kloboučnických tovaryš~, relativně 
poklidně proběhla hádka o řízení tovar,yšd mezi pekaři a mly
náři na Novém Městě v roce 1520 40/ a dohodou akončil i spor 
řezníkd a hunt~ v roce 1521 411. Zato bouřlivý p~běh mělo 
nbouře'ní pražských sladovník~, k němuž dofilo počátkem čer
vence 1521 421. A neméně bouřlivý prdběh. mělo zřejmě i 
vzbouření bradýřských a lazebnických tovaryi~ v roce 1523. 
Xromě zastavení práce došlo v tomto případě k slavnostní 
přísaze tova17id, k jejich pravideleym sch~kám v klášteře 
n. Klimenta či u "hajtmana" stávky brad.ýře Jošta na Prd
ském hradě a eociální konflikt byl v tomto případě jedno
značně definována "S mistry-li či s tovyraši?" 43/ Do jaké 
m:J..ry s tímto sociálním po~bem souvieely pokusy o evidenci 
obyvatelstva a vydání čeledního řádu v roce 1523, to ovšem 
nn:!me 44/. 

I v období spojené Prahy máme dosvědčeny stí!nosti na 
obchodní konkurenci cizích či mimopraiských kupcd. V roce 
1521 např. miatská rada vydává usnesení proti tajnému či. pod 
rdznými záminkami proTozovanému dovozu cizích vín do Pra-
bJ 45/. V roce 1526 si stě!ují na postavení svého řemesla 
pra!ití soukeníci. Poněkud hyperbolicky poukazují na cjevný 
úpadek svého řeaesla, když konstatují, !e při spojení měst 
jich bylo více ne! osmdesát a v době stížností jich je ji! 
pouze okolo třiceti 4~/. Do jaké m:J..ry za takový stav prd
ekého eoukenického řemesla mohla jeho primitivní technolo-
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gie, na to mdžeme usuzovat ze zprávy k roku 1527, podle níž 
soukeníci na Novém Městě nevyrábějí vdbec barevné druhy 
sukna 471. 

Zřejmě nepolevuj!c! obchodní stagnace některých odvětví 
ae odrazila i v protižidovských opatřeních pražské mě~tské 
rady. Pražské samosprávy na počátku 16. století OP.·i;atně k 
takovým nařizením neměly nikdy daleko a byly plně zapojeny 
.do snah o vykázání židd ze zemi 4S/. 15. února 1524 velká 
obec rozhodla znovu o jejich vypovězení z Prahy 49/ a v roce 
1527 byl vydán řád "o židech v příčině stavení", omezující 
možnosti nového usídlení židovského obyvatelstva ve městě5°( 
Četné zákazy překupnictví, které městská rada vydávala, md
žeme ilustrovat jedním konkrétním příkladem. V červnu 1528 
vyl\ala "decretum rybářdm a rybářkám" • v němž zakročuje proti 
překupníkdm, kteři nakupují ryby v Kamýku za kopu a v Praze 
prodávají za pět 5l/. 

Bekdy v prdběhu roku 1524 dochází v hospodářské politi
ce pražské městské rady k zajímavému přelomu, který souvisel 
s politicko-náboženskou situací. Ba hospodářský život jistě 
do určité míry mělo dopad vypovězení luteránsky orientova
ných, z velké míry německých řemeelníkd z města. Jejich hos
podářakou váhu ovšem nelze přeceňovat. Sotva jich bylo víc 
než několik desítek, zatímco k náboženské přísaze na staro
městské radnici, požadované od věech měštand M. Paškem z 
Vratu, se dostavilo 1 868 osob 521. V hospodářské sféře se 
projevil i vliv "samovlády" K. Paška, která Umožnila zejména 
velkor,rsejší ~estiční politiku. Jí se spojená Praha defi
nitivně zařadila mezi ta města, jež v prdběhu prvních dese
tiletí 16. století vsadila na nákup venkovských statkd, ne
bot v pozemkovém majetku viděla základ vyrovnaného rospočtu 
a případné prosperity. Určitou předzvěst u pražských miat 
představovaly již některé nákupy Starého Města. (1486 Zlí
chov, 1504 Čer.n!ky a plat v Černovicích, 1504-1507 Matltice 
u Bran4faa), ale i nákup statku Strašnice Bovým Městem v ro
ce 1501 53/. Ty viak nebyly srovnatelné a nákupem, ke které-
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mu se v roce 1524 odhodlala spojená Praha, - totiž s koupí 
panat~í Přerov u Českého Brodu. Jeho součástí vedle zámku, 
t.rze a poplužního dvora b,yla tři městečka a ~eudální práva 
v jedenácti vesnicích. Kupní cena tohoto ~eudálního konglo
merátu byla 24 720 českých kop 54/. 

Vyvstává před námi otázka, jakým způsobem si ~~stská 
rada dokázala opatřit kupní sumu, která mnohonásobně překra
čovala bě!Qý roční rozpočet. O~ázka je o to naléhavější, 
U9ědom!me-li si, le smlouva o trhu byla záhy po uzavření 
vložena do desk zemských (uzavřena 17. února, vložena 10. 
března) 55/. I když placení větších sum zvláště při koupi 
nemovitostí se často provádělo na splátky a přecházelo 
vlastně volně v úvěrový systém, zapravení jisté části kupní 
8UIIcy' již při uzavření smlouvy bylo pravidlem. Část kupní su
my byla tedy nepochybně zaplacena před datem zápisu do desk 
zemských. Přitom však víme, že rozhodující suma dvaceti ti
síc kop byla splacena až počátkem března 1525 a ještě v ná
sledujících letech byly spláceny částky jdoucí do tisíců (ty 
však mohly být určeny také na umořování úroku, který tou do
bou dosahoval 10 ~ ročně) 56/. Z dochova~ch pramenů můžeme 
usuzovat, že k zaplaceni závdavku, svým způsobem jistě jen 
symbolického, p0111ohly účinně ve dnech koupě sirotčí peníze. 
Káme dochován ojedinělý zápis o půjčce 50 kop sirotčích pe
něz na koupi Přerova z B. března 1524 57/ a hypotéza o pou
žití sirotčích peněz nám dobře vysvětlí i to, proč ještě v 
srpnu 1538 nalezneme v účtech staroměstského pokladníka mezi 
vydáními "na případné potřeby" (tedy nikoli mezi placením . 
dluhů či úrokŮ) takovýto zápisa "••• z rozkázání p. purgai
stra a pánuov Dorotě Zigmundové krejčové vdově peněz grun
tovních sirotčích z zboží Přerovékého jí náležitých 5 
kop" 58/. 

Teprve později, zřejmě již po uzavření koupě, byla mezi 
pražským měštanstvem rozvinuta široká úvěrová akce, které. se 
podle svědectví starého letopisce účastnili všichni zámož
nější sousedé 591. Zde se získal podklad k zaplacení panství 
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Přerov p~odnimu majiteli před vkladem do desk zemských a 
dokonce i prostředky k nákupu dalších vesnic v roce 1525, 

: totiž Malešic a Zeměch v hodnotě 1 750 kop. Vedle měš~an~ 
vypomohly zajisté svými finančními hotovostmi také městská 
instituce - cechy a zádušní správy 601. 

Za městskou radou tak z~stalo tíživá úvěrové ~remeno, 
která přetrvalo existenci spojená Prahy ještě po dlouhé ro
ky 611. V tomto ohledu lze spatřovat samozřejmě v nákupu 
přerovskáho panství až poněkud furiantská gesto, při jehož 
prosazování Pašek z Vratu přecenil možnosti města a zbytečně 
je v dlouhodobé perspektivě zatížil. Než přitakáme takovému 
hodnotícímu soudu, rád bych uvedl na jeho adresu několik po
známek. Jednak je třeba připomenout, že úvěrová transakce 
tvoří stále ještě v 16. století pravidelný rub velkostatko
vého podnikání. SilnÁ prostoupení feudální ekonomiky úvěro
vými vztahy, vysoké procento aktivních pohledávek, ale i pa
sivních nevyrovnaných úět~, to je pravidelný zjev hospodář
ská politiky i těch tehdejších hospodářských jednotek, která 
dnes hospodářská historie označuje za prosperující, jako by
lo např. panství Smiřických nebo hospodářská drž•y pán~ z 
Hradce 627. 

Pokud uvažujeme o finančním zatížení spojené Prahy ná
kupem panství Přerov, je si také nutno uvědomit, na koho v 
daleké budoucnosti tehdejší muž číslo jedna, M. Pašek z Vra
tu, hodlal uvrhnout největší část tohoto břemene. Je možné, 
že jen kalkuloval s obvyklou politikou oddalování placení 
dluh~, která v případě nějakého přímo manites~ačního demon
strování platební neschopnosti mohla posléze s podporou pa
novníka vést až k jednorázovému zrušení dlužních povinností, 
jako se to podařilo oběma velkým pražským měst~ v roce 
1459 63/. V tom případě by poškozenými byli pražští měšiané 
a jejich instituce jako hlavni věřitelé. Paškovu hospodář
skou politiku by pak bylo možno chápat jako jeden z pokus~ o 
mocenské využití správního aparátu spojené Prahy k obohacení 
relativně úzké skupinky městského patriciátu. 
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Jinou eventualitu navozuje jedno z ustanoveni později! 
smlouvy, kterou si po rozpadu jednoty obě města rozdělují 
dlužni závazky váznoucí na přerovskám panství. Konstatuje se 
zdes "Než dluh páně kanclářuov a kní!ete Karla Jich Mti , 
ježto jsú za jednoty zašly, ten má vespolek i s nákla~~ jí
ti" 647. Představě monopolizace dlužního břemena 7- období 
spojená Prahy v rukou kancléře Paška a knížete Karla Min• 
sterberského kupodivu jiné prameny ani příliš neodporují 65( 
I když je konstatování podobného vývoje pouhou a zna~ně ne
podloženou hypotázou, dobře by nám korespondovalo se snahou 
kancléře Paška upevnit své ~elné místo v rámci města i do 
budoucna pomocí neoddiskutovatelných hospodářských argument~ 

Pravděpodobnější se však zdá, že Pašek prostě závodil a 
~esem. Mimořádná postavení, kterého dosáhl, namohlo mít 
trvalý charakter. Dříve nebo později musela být zvolna ěi 
náhle jeho postava vytlačena z vedení obce a tudíž se dalo 
počítat s tím, že se v samých základech zakYmácí i dílo, je
muž Palek jako mluvčí některých kruhd staroměstského patri
ciátu zasvětil léta života - totiž jednota Prahy. Možnost 
rospadu unie obou měst byla stále před očima a Pašek mohl 
celou transakci s nákupem přerovakého panství ze své mocen
ské pozice prosadit prostě proto, aby zabezpečil hospodářské 
základy Starého Města. Hledaným obětním beránkem by pak 
oviem byli Hovoměstští a snaha po jednostranném těžení z vý
hod by pak zřejmě prostupovala celou hospodářskou politikou 
apojené Prahy. Zda tomu tak skutečně bylo, to se pokusí na
znaěit následující odstavce. 

Záhy po spojení obou měst došlo k řadě opatření , je
jichž e~slem bylo spojit oba městské správní aparáty v je
diný celek. Došlo také te slu~ování cechovních organizací 
obou mlat, byla sjednocena práva obsažená v privilegiích pro 
jednotlivá města a tudíž i řada tenoménd hospodářské atér,y. 
Ve všech případech byla manifestačně vyhlašována rovnopráv
nost vkladu obou měst • . Plesto však mdžeme na řadě konkrét
ních příkladd dokázat, že velice záhy byl takt rovnoprávného 
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spojení transmutován ve prospěch hegemonie institucí a orga
nismu někdejšího Starého Města. To mdžeme sledovat např. u! 
v otázce sídla společná správy. Ta měla na znamení partner
ství obou měst sídlit v obou radnicích, staroměataká i ~o
měatská. Aby nikdo nezapochyboval o tom, že spojená Pr.aha 
povaluje i •hořejší" (novoměstskou) radnici za sv~ reprezen
tativní sídlo, byla započata její přestavba. Hned po apojen! 
Prahy byly některá správní orgtny umístěny na radnici něk
dejšího Star,ho Města, jiná zase na bývalá radnici novomist
aká. A pfece již v tomto rozdělen! městek' správy ae prosa
zuje hegemonie Starého Města. Na jeho někdejší radnici měla 
sídlit měatská rada, tedy purkmistr a konšelá . Bovoměataká 
radnice se pak měla stát sídlem nejddle!itějšího hospodář
ského úřadu, šestipánd (kterých ovšem v období spojené Prahy 
~ylo osm). Již v roce 1520 byla pozice ataroměatská radnice 
posílena ještě výraznějším zpdsobem. Přeatěhoval se sem i 
úřad šeatipansk,f a novoměsteká radnice sdstala sídlem pouze 
druhofadých hospodářských orgánd, jako např. nově vznikl'ho 
deaetipanského úřadu, kte~ se měl zabývat spornými dluinfmi 
otázkami menšího rozsahu 661. 

Podobná hegemonie Starého Města, jednostranně tilíe! se 
spojen! obou měst, je prokazatelná i v řadě afér hospodář
skáho života. Omezme se zde na její dokumentování ve sféře 
obchodní, tedy v oblasti, na niž jsme poukázali jakožto na 
moment, který od roku 1504 apolumotivoval snahy Staroměat
ak,foh o vytvořen! jednoty. Literatura jil poukázala na to, 
!e tr!ní integrace spojen' Prahy spadala časod v jedno • 
dokončováním pozvolného procesu přemistování trhd obou miat 
směrem do oblasti kolem Mdstku. VeřejM. prodejní místa, krá
~ i kotce na Star'm Městě, umístěná pdvodni na náměstí u 
radnice, ae v prdběhu 15. a počátkem 16. století atlhovala 
na Bavelsk' tržišti a obdobně na Bovém Kletě upadal vtanam 
krámd a kotcd na Dobytčím trhu n prospěch doleji! CSásti 
:toňakého t'rhu. Bo-.ě vznikající trln! oblastí procházela hra

nice mezi jednotlivými městy, kterou tvořily městek' sdi. 
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Pro přechod z města do města pak sloužily městská brány. Do
savadnÍ literatura však s oudí, že plat nost hranice mezi měs• 
ty z hospodářskáho hlediska byla jen velmi povrchní; ~ obdo
bí spojená Prahy pak byla zrušena v~bec. Zbourání městských 
zdi a bran mezi Starým a Novf.m Městem bylo jedním z prvních 
opatření spojené Prahy. Má se za to, že v této do~~ "společ
ná fUnkce staroměstských a novoměstskťch tržiět byla uznána 
oběma městy jako žádoucí skutečnost" 7/ . 

Proti tomu svědčí několik okolností, které nám dovolují 
usuzovat, že v období spojené Prahy došlo k uplatnění hege
monie Starého Města i ~ tržní oblasti. Předevěím máme k dia
pozici argumenty , kterými Novoměstští v roce 1528 zd~odĎují 
né uspokojení nad rozloučením jednot y Ferdinandem I. Bovo
městětí vyčítali tehdy Staroměstským, že za jednoty se trhy 
~stěhovaly na Staré Město, že "z~yklo•t lidu, zvláětě hlou
pého, s těžkostí se změní" a že "v~bec měli škody, na které 
budou dlouho vzpomínati, te! že jsou zas v svobodě a svoboda 
za jmění jest" 681. To by zuamenalo, že v období spojené 
Prahy neprobíhaly trhy paralelně na Starém i Novém Městě, 
ale tr!ni integrace byla provedena zcela do d~sle~ - u 
každého druhu zboží z~stal pouze jedi~ trh, a to na Starém 
Městě, tedy zřejmě v oblasti Havelského náměstí. Takovému 
výkladu nasvědčují i některé další okolnosti. Máme k dispo
zici dva tržní řády z období spojené Prahy - řád pro rybný 
trh z roku 1523 a řád pro kroupníky a hrstníky z roku 
1528 69/. V obou řádech jsou reglementováni obyvatelé a celé 
Prahy, bez ohledu na to, zda příslušejí na Staré nebo Jlové 
Město. A v obou řádech se pro ně zjevně počítá pouze a jedi
ným trhem. Markantnější je to v řádu pro kroupník;y, kde na 
z~ladě jejich stížností městská rada jim vysazuje na tr!i
iti nové kotce a losem určuje jejich obsazení. Připomeňme ai 
ještě, že ani ~ šestipanských účtech spojené Prahy z roku 
1527 není činěn rozdíl mezi příj=Y z případných trh~ stejné
ho druhu v r~zných městech, ale je prostě uveden příjem s 
trhu dobytčího, z undrláku, z trhu koňského, rybího atd. 
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Zajímavá svědechí nám poslcytuje i dokument ze závěreě
n,joh let spojená Prahy, " němž v soUYislosti s možnostmi 
ub)'továni dvora Ferdinanda I. v Praze jsou l:íěeny tak& tržní 
poměry hlavního města 701. I zde je zmiňován pouze obecně 
"vysazený obilní trh" a shrnuta atruěně hlavní uetanovdní 
platných tržních řád~ o prodeji obilí, chleba, piv~, drdbe
že, ryb, dříví aj. Zajímavá je zejména pasáž v obsáhlém zd~
vodnění, proě se v Praze nem~že zavést prodáváni masa na vá
hu. Jeden z bod~ konstatuJe, že"··· dne sobotního nejsilně
ji " masu trh se drží a znamenité množství na ten den v měs
tě tomto dobytku zbitého se prodává a obyěej jest vuobec z 
obyvateluov na celý týden maso sobě toho dne kupovati"• I to 
m~žeme považovat za d~az jednotného masného trhu, zvláitě 
k~ž a i připomeneme spory, které po zrušení jednoty "Yypulcl,
~ezi oběma městy ohledně priority staroměstského sobotního 
trhu. 

A ještě na jeden takt je třeba upozornit. Tržiště na 
Havelském náměstí se asi •skutku ustalovalo povlovně. Nemáme 
podrobnějších zpráv o období přesunu kotc~ a krámd jednotli
•ých řemesel do tohoto prostoru. Pokud takové informace jsou 
po ruce, spadají překvapivě až do období spojené Prah7. Tak 
zmínky o masných krámech, které ae táhly prostředkem Ha·nl• 
ak&ho náměstí, se nacházejí v městských knihách a! od roku 
1523. Kotce chlebné se u radnice sice připomínají naposle~ 
už " roce 1466, ale v prostoru mezi Celetnou ulicí a Mdatkea 
jsou dosvěděeny až v roce \526 7l/. M~žeme te~ náš skroznt 
rozhled po organizaci trh~ ve spojené Praze uzavřít několika 
konetatovánimis 

1. Tržní integrace spojené Prahy byla provedena a! do 
krajních d~le~. lia základě propojení tržních privilesi:í 
jednotli"Yých měst došlo ke konstituování jednotné trln:í sítě 
" oblasti kolem Mdatku. Proměna tohoto prostoru v centrální 
pražské tržiště bfyá chápána jako dlouhodobý proces; je ale 
možné, že k ní došlo poměrně náhle, a to právě v s ou•islosti 
s •fvojem tržních pomě~ v období spojené Prahy. 
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2. Triní integrace v naznačeném s~slu aouatředila v~t~ 
~~.nu trh~ na území Starého Měwte, zřejmi i pod kontrolu sta
roměstského policejního aparátu (integrovaného ovlem do 
správního aparátu spojené Prahy) a vyu!ila v prvé řadi sta
roměstského tržního zákonodárství. Kdžeme d~odně pře~~klá
dat uplatňovw hegemonie Star~o Města nejen v otúce a:ísta 
konání trhd, ale i při reglementaci jednotlivých účastníkd a 
při rozdělování výnosu. I zde je třeba připomenout, že kon
krétní podoba řady opatření městské rady spojené Prahy b7la 
zřejmě diktována snahou o prosperitu především Starého Měs

ta, a to i pro případ možného rozpadu jednoty. 
Po konstatováních, která jsme učinili v předchozích od

stavcích naleho příspěvku, vyvstává před námi otázka, do ja
ké aír,r a jakým zp~sobem vlastně obě pražská města přispěla 
~o společného soužití z hlediska .vých finančních možností. 
dvahy na toto téma jsou ovšem limitovány pramennými možnoat
JÍů. Jlátlak velké obce, domáhající se po celou druhou polovi
nu 15. století kontroly nad hlavním hospodářským úřadem té 
doby, staroměstskými šestipány, přinesl sice své plody právě 
v roce 1518, kdy zároveň a reformou spojeného iestipanského 
úřadu došlo 1 k vytvoření základních typ~ jeho úředních kn~ 
které zdstaly v obou městech používánr po celé předbělohor• 
ak' období, ale z účetní.ho materiálu se nám dochoval pouze 
globální soupis příjmd a vydání iestipanského úřadu pro rok 
1527, jenž byl navíc v souvislosti se zákazem velkých obcí 
vyhotoven až retrospektivně po jedenácti letech 727. Analýzu 
tohoto dokumentu podal před nedávnem Josef Janáček ve studii 
o pražských financích a investicích 731. Zatímco výpovědní 
schopnost rejstříku ve výdajové části je značně znehodnocena 
odkazy na pomocný úřední aat eriál ("Item pr.ního quateruu" 
atd.) a .Oie nám osvitlit pouse Yjii náklad6 na mistaké dvo
r.1 a ukázat některá náhodná vydání, sledování struktur,r pří
jad je dobr.fa podkladem k zodpovězení otázky, kterou jsae si 
vytkli. 

Př:íjmy jsou rozděleny do čtyř skupin. První z nich 
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předstnuje pouhých 7 % z celku a zahrnuje veBIDh př!jmy 
tržního charakteru (cla z bran, tržná, plat z prosti~ná a 
míieňská a o li, z kořenná váhy} • I druhá skupina má zanedba
telný podíl na Úhrnu prdských př!jmll (4 %) a je orientována 
na tradi~ní městská př!jmy spojená se zdaněním obchod'~ (z 
dobyt~ího trhu, z undrláku v jedná stránce, z nád~bí r,ybná
ho, z porybnáho, ~ koňskáho trhu, z řezníkll, z tržnáho sou
keníkll a ševcll}. V obou skupinách - s ohledem na to, co již 
bylo ře~eno - lze větší přínos předpokládat ze strany Bov~ho 
Města. 

'l'řetí skupina př!jmll má rozhodující charakter - je zde 
zahrnuto 65 % jejich celková výše. Bohužel nemllžeme blíže 
identifikovat položky, které ve svám souhrnu představují 
nejvyšší příjem spojené Prahy - totiž úrok svatojiřský a 
natohanlský. Dohromady s úroky zadrhlými obnáhly 25 % 
všech příjmll. Pokud souvisely s držbou feudéaních práv, pak 
lze mít za to, že byly z větěí míry saturovány Star;ýa lib
tem. Druhým největším příjmem byla položka "z domd" (19 %). 
'l'o mohla bft samostatná daň vypsaná městem, anebo - jak je 
pravděpodobnější - celozemsky yYhlášená "turecká pomoc", při 
jejfaž vybírání město bylo pouhým prostředníkem. V každám 
případě však z jej!ho placení t,la vyňata řada sociálních 
skupin a i~titucí na Starém Městě (kněží a zejmána láci vy
sokáho u~ení}, a větší přínos proto kynul z Bov~ho Města. 
Odpovídá to skute~nosti, že Bovomistští jil v roce 1509 pla
tili daň z hlavy o 19 % vyšší než Staroměstští a že v roce 
1562 vykazovalo Bová llisto ve srovnání se Starým takřka 
dvojnáaobnf počet domll (1617 oproti 816, a pokud se omesíae 
pouse na doaly měšlanská, pak 1566 oproti 7.32 na Star4a lli
sU)741. 

S Wovfm Městem lse spojit i další vysoký příjem třetí 
skupiuy, totiž "vajtonn4" (tedy výtoň), jenž dosahoval e ~ s 
oelkov4 vjše příjmll. A jisti z Bového Mista do iestipansk4 
pokladnice plTDUla i většina příjmll ozna~enfcb v rejstříku 
názvem "z jarmarkÓv pěti" (4 %) - vždyt jsme již poukázali, 
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že z pěti pražských jarmark~ tři byly spojeny s privilegii 
N~Yáho Města. U dvou zbývajících položek třetí skupiny (z 
vín a hostinských pití, Suchých dni) o podílu Starého a No
váho Města dnes již stěží rozhodneme. 

čtvrtá skupina příjm~ je spojena v prvé řadě se ?cmě
dělským podnikáním pražského města a představuje ~~!kem 23 ~ 
celkových příjm~. Jsou zde důchody ze dvorů, rybník~ i z 
prodeje koni. I když příjmy ze dvor~ nejsou zanedbatelné, 
srovnání s výší .výdaj~ v druhé části rejstříku nám ukazuje 
značně nízký výnos pražského zemědělského podnikáni, či do
konce jeho pasivní bilanci. Před elou~ ~nim patřily Starému 
Městu Uhříněvee a Měšice, jejichž podíl na celkové výši pří
jm~ v roce 1527 představuje 4~. Dvory Strašnice a Malešice 
patfily do společného vlastnictví obou měst - Strašnice byly 
koupeey Novým Městem v roce 1501, Malešice představovaly je
den ze společných nákup~ spojené Prahy v roce 1525. Ve čtvr
té skupině si tedy.zřejmě převahu v provenienci příjmů udr
želo Staré Město. Nejvyšší koupě spojených měst, nákup pan
ství Přerova, se nám v šestipanekém účetnictví neodráží, 
protože byl eyidován v samostatných účtech městského písaře 
Jakuba Fikara z Vrstu. 

Sledujme nyní výši ročního finančního obratu obou měst. 
Pro Staré Město známe situaci v několika desetiletích kolem 
poloviny 15. století 75/. Celkový roční obrat staroměstských 
úřadů (šes'tipáni, úřednici mostští i konšelé) přesahuje dva 
tisíce českých kop, přičemž podíl šestipánů na celkovém ob
ratu tvoří 57 %. Na Novém Městě v 15. století celkový obrat 
nedosahuje tak velikých sum. Počet konšelský z roku 1478 ob
náší 714 kop a v devadesátých letech se obrat novoměstekého 
hospodářského úfadu pohybuje mezi 600 - 1000 českých kop 76( 

Zásadní změnu přináší zřejmě počátek 16. století , tedy 
doba po hospodářská stránce příznivá Novému Městu (nákup 
Strašnic 1501, Vladislavovo privilegium 1504 aj.) Pro rok 
1507 nám dosvědčuje starý letopisec příjem sklepových úřed
ník~ na Novém Městě, tedy tamní obdoby staroměstských šesti-
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pánd, více než třikrát vyšší nežli před deseti lety - 3 233 
kop 771. Zaznamenání tohoto údaje vyprávěcím pramenem mdžeme 
přitom vysvětlit nikoli mimořádností sumy, ale silnou vazbou 
autore letopisd ne pražské písaře , jejichž agendu pro rok 
1507 sleduje velmi pečlivě. Srovnáme-li tento údaj s ~4lko
vou výší příjmu spojených ěestipánd z roku 1527 , ~erá dosa
huje 6 500 českých kop , mdžeme konstatovat, že Nové Město 
bylo schopno krýt ze svých příjmd nejméně polovinu rozpočtu. 
Výše finančního .obratu spojených pražských měst nebyla při
tom nijak zvlášt pozoruhodná, uvážíme- li .že napf. v Českých 
Budějovicích se obrat tou dobou pohyboval kolem 2 000 
kop 78/. 

Podané přehledy ukazují, že role Uového Města v rámci 
spojené Prahy byla přinejmenším stejně ddležitá, jako role 
Starého Města. I když snad nedosahovalo stejné váhy ve všech 
odvětvích hospodářského života, jeho zjevnou výhodou byla 
větší ekonomická dynamika. Rozhodně je nelze charakterizovat 
pro první polovinu 16. století "jako město chudých měštand s 
málo boháči a také se slabou skupinou středně bohatých měě
tand" 79/. Jeho struktura je samozřejmě odlišná od struktury 
Starého Města, ale zvolíme- li širší komparabilní základnu -
např. všechna města královská - ukáže se, že výjimečný cha
rakter lze připsat spíše právě Starému Městu. Nové Město ta
ké citlivěji reaguje na dočasné možnosti prosperity v první 
polovině 16. století a zakládá svou dynamiku, na rozdíl od 
Sterého Města , o něco déle ne tradičních městských řemeslech 
a na jejich obchodních možnostech. 

Sociální strukturou Nového Města byl jistě ovlivněn 1 
vitší radikalismus zdejšího obyvatelstva. Na tento fakt bylo 
již roukázáno při prdzkumu sociálního zázemí obou pražských 
měst na prahu husitské revol uce 80/ a potvrdil jej i prdzkum 
sociálního slolení účastníkd převratu v roce 1483 811. Zcela 
nepochybným faktem, se kterým bylo nutno kalkulovat i v ob
dobí příprav a existence spojené Prahy, byla sociální radi
kálnost zejména chudších novoměstských vrstev. Připomeňme 
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pouze, !e dvě velká stávky staroměstských tovaryšd , která 
spadají do našeho období, toti~ stávka konvářských tovaryšd 
v roce 1512 i stávka klobou~nických tovaryšd v roce 1519, 
probíhaly podle stejn'ho modelua jejich ú~astníci se krátce 
po vzbouření utekli před pravomocí svých mistrd i ste-:·ombt
ských orgánd na Nová Město, kde dil pokračovali v organizo
vání odporu 821. Př!znaěná je i zpráva z roku 151) o .volá
vání vojensk' ~tovosti podle jednotlivých čtvrtí. Zatímco 
na Star'm Městě ·hlasu zvónd nikdo nepodlehl, novoměatak~ 
obyvatelstvo se 'ahromá!dilo u svých korouhví 831. Není ta~ 
divu, !e staroměstská rada po řadu let pfed spojením měat v 
případech rozhod.J,lutí, která mohla vyvolat nevdli širší obce, 
vyslala v!dy raději poselství na Nová Město, aby zjistila, 
jak se k otázce postavili tam 841. 

Kdy! 5. února 1527 vjel do bran města nový král l'erdi
nand I., nastávala v rámci ~eekého království nové politická 
situace, která již velmi záhy měla ovlivnit i samotnou exis
tenci spojen~ ~aby. Před oěima Pražand však tou dobou nalá
havě vyvstala jiná otázka: Ja.k dlouho se král zdrži v Praze 
a zda se Pražský hrad, a tudi! vlastně i celá Praha, stane 
jeho trval~ sí-dle.m. Politika ěeekých stavd k tomu navenek 
směřovala& il kdýž datum příjezdu panovníka do země se nej
vyšší úředníbi snažili pokud možno oddálit, požadavek, aby 
ěeský král s~dlil v Praze, byl z jejich str&ll3' formulován. 

Př!pa~ trvalý pobyt krále znamenal pro pražská města 
novou politickou i hospodářskou realitu, na kterou Pražen' 
nebyli v posledním pdlstoletí zvyklí. Dvdr jagellonakých pa
novníkd sídlil trvale v Uhrách a Praze se nav!c odcizil i 
a.aotný Pražský hrad, když aa kolem roku 151) stal aídlem 
Lva z Rofaitálu. Opevňovací akce, která Lev na Bradě prov4..
děl, byly zjevně namířeny proti městu a d~ěryhodně nepdao
bilo ani to, !e se Hrad stal sídlem pražské poli~idká emig
race - Zikmunda Hdlky a dalších 85/. 

Proto!e práva Lva -z Rožmitál u k Bradu nevypl:fvala pouze 
z jeho funkce v zemsk~ vládě, ale především z taktu, že mu 
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byl Hrad v roce 1512 zastaven, vyvinuli Pra!an' v letech 
151.)-1515 silnou aktivitu, aby dosáhli jeho navrácení do pa
novníkových rukou. Jrgumentovali přitom tím, le Hrad "jest 
staven králi k poctivosti a k bytu pokojnámu" a že to je 
"stolice ddstojenství lcrálovsk,ho". Král Vladislav ji:~~ 

vskutku roku 1513 vydal majestát, v kterém sliboval, le Chce 
Hrad převzít zpět do sváho dr~ení a nadále jaj "jmíti a evo
bodný držeti chce". Smlouva svatováclavs~ se ovšem v těchto 
záležitostech vyjádřila právě opačně, a proto je později 
pražským městdm dána panovníkova plná moc, aby "hradu a 
hejtmana" neopouitěle. Zápis Lva z Ro!mitálu na Hrad byl 
však jako nepořádný zruien a! v roce 152.) 861. 

Po příjezdu nov,ho panovníka byla otázka Prahy jakožto 
aíaelního města na základě ~erdinandova příslibu několik let 
vážně řešena . Panovník měl několik podmínek, na kter' vázal 
sv' přestěhování do Prahy. Byly v prv' ředě hospodářsk'ho 
charakteru a týkaly se měnových poměrd Království česk'ho a 
tržní situace pražských měst 871. Bohužel, stejně jako po 
příjezdu krále Vladislava v roce 1509, došlo zábJ ke kon
tliktdm mezi měilany a členy králova dvora. Pražská rada se 
ohrazovala proti nařčení, že iniciativa ke srážkám vseila zs 
strany měiiand, a poukazovala na to, že členov' králova do
provodu se chovají sv~olně vdči hospodářdm, u kterých jsou 
ubytováni, 1 vdči pražským židdm. Jejich nejagresivnější 
akcí byl zřejmě útok na radnici, při něm! posekali městek' 
biřice a který dal podnět ke sbíhání lidu. Kdo ovšem byli 
oni "obecní vězňov'"• kvdli kter.fm se do radnice dobfyali, 
to se ul z podání pražských měštand nedovíme. Zřejmě pod do
jmem tlcbto událostí ~erdinand I. nadlouho po ev'm příjesdu 
vydal prostřednictvím nejvyššího purkrabího mandát, aby ni
kdo nechodil na Hrad se zbraní a aby všichni zechovivali me
zi sebou mír BB/ 

7erd1nand I. se záhJ orientoval v česk' situaci. Jeho 
relativně protiměstská" politika dos tala již záhy výraz tím, 
Ia se vrátil ke dvěma rozhodnutím z posledních let vlády 



krále Vladisla~a - toti! k zákazu achdzí ~elkých obcí (i při 
sch~ala.ání mlstských účtó měla podle PerdinandOYých in

strukcí obce ~ystřídat česká komora) a k &maření jednoty 
pra!ských mlat. V tomto bodě ~lastně Berdinand n~dal "dnt 
zákaz, ale ~yulil prostě w.áho práva obnovo~at v době ~á 
přítomnosti v zemi městská rady osobně. 9. září 15:d obno~il 
zvláš{ radu Staráho Města na jeho radnici a zvlál~ radu Ho
~áho Kěsta na radnici novoměstské. Ha Kovám Kěstě byl přitom 
údajně vítán prdvodem tamního lidu s praporci a radostDfm 
zpěvem písní "Tebe, bole, chválíme" a "Veselý jest nám den 
nastal, v něm! císař Karel z mrtvých vstal". Hejen novomiat
ský kronikář Bartoš písař, ale i rozhodující čist novomist
ské veřejnosti přijala, jak se zdá, zrušení jednoty se sym
patiemi či Úlevou B91. 

V krátké době po rozdělení jednoty následovala řada 
správních opatření. V obou městech byly vytvořeny samostatná 
a rovnoprávné správní aystámy, navazující na situaci z dob7 
před apojen!m. Velmi příkrá - a to díky iniciativě Hovoměst
akých - bylo rozdělení cechó. Ha Kovám Kěstě ~zniklo v roce 
1528 33 samostatných cechovních organizací - osamostatnila 
se zde tedy viechna řemesla, a to i ta, která t~ořila jeden 
cech spolu se staroměstskými řemeslníky jil dlouho před 
vznikem spojená Prahy (např. bečváři, malíři, provazníci, 
sedláři, stolaři, ševci - vetešníci) 901. Takový postup se 
ovšem ukázal záhy po hospodářské stránce nevýhodný, a proto 
v próběhu 16. století došlo opět ke spojování řemesel obou 
měst bua do apolečnýcb cechó nebo na základě jiného typu in
tegrace 9l/. Proti cechóm ostatně záhy vystoupil Perdinand L 
a v roce 1547 dosáhl jejich zrušení. I když se ~ daliícb le
tech musel smířit • jejich dali! existencí, aualil se ales
poň překazit jejich integraci v rámci pralských měst. To ~i
díme dobře na obnovování cechovních řádó v roce 1562 a pas
ději. Perdinand se zaměřoval z velké části na cechy, kter' 
měly sklony ke spojováftí či přímo byly spojeny, a privilegia 
dóaledně obnovoval pro cech kaldého města z~láě~ 921. 
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Manifestační charakter mělo i rozdělování pozemkového 
majetku spojené Prahy podle p~vodních vlastnických práv a 
zejména pak dělba největtiího zisku, kterého spojená Praha 
doaáhla - totiž panství Přerov 93/. K němu došlo v roce 152~ 
nicméně spory o dalěí územní zisky probíhal,- i v náelto~ují-. 

cím období. Teprve 15. května 1536 byla uzavřena s~~ouva me• 
zi oběma městy o zboží zlíchovské, kartouzské a plaaké a 
společné vesnice byly na základě starých majestát~ Ferdinan
dem I. rozděleny a~ v roce 1544. Některé z nákup~ někdejší 
spojené Prahy však ve společném vlastnictví přetrvaly až do 
konfiskací v roce 1547 - tak např. Malešice. Společné spra
vování zahrad, vinic a polí na levém břehu Vltavy však trva
lo i po roce 1547. Nové Město sice nedosáhlo majetkového zá
zem! Starého Města, ale silně se mu přiblížilo - v roce 1543, 
zejména díky novým nákup~, představovala jeho pozemková 
držba již 85 % držby staroměstské 94/. 

Oblastí, ve které se vztahy obou měst opět nejvíce vy
hrotily, byla tržní kompetence. Po rozděleni měst se zprvu 
zdálo, že oblast trh~ přitahuje relativně nejmenší zájem, 
pokud se týká snah o odstranění integrace. Zřejmě teprve a 
velkou inflační vlnou, která po období relativní stabilit;y 
cen obilí v;yvrcholila v prostoru německé říše v letech 1527 
a! 1534 a u nás zejména po roce 1538 951, došlo k zesílení 
snah po separaci trh~ jednotlivých pražských měst. Ba nově 
vzniklou situaci reagovala řada reglementačních opatření 
Ferdinanda I., jako např. opět obnovený zákaz vývozu obilí v 
roce 1529 nebo zrušení nucené celní zastávky v Praze roku 
1538 (byla obnovena až v roce 1666) 961. 

Ba zhoršující se tržní podmínky reagovalo podrážděně 
opět hlavně Staré Město. Trnem v oku mu byla zejména vitší 
prosperita novoměstských čtvrtečních trh~ ve srovnání se 
staroměstskými sobotními. Ferdinand I . uzavřel delií jednání 
o těChto otázkách mezi oběma městy avou výpovědí z 18. srpna 
1534 97/. Význam tohoto dokumentu bývá občas podceňován a 
zužován na otázku, zda Staré Město smělo stavět brány proti 
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BoY~mu Městu ěi nikoli. AYiak za tímto zdánliYým residuem 
středoYěk~ nevraživosti mdžeme snadno nal~zt ekonomický zře
tel - brána byla místem, kde se Yybíralo clo, a z tohoto 
zřetele existence obno•ených bran přišla • prdběhu následu
jících staletí Starámu Městu nejednou vhod při pokuse~ o 
uplatňo•ání n~kdejších celních Yýsad i proti BoYO~dstským. 

Perdinand I. se ve svá výpovědi mezi oběma městy přidr
žoval situace na konci doby jagellonsk~ a • podstatě petri
fikoYal tržní situaci, jaká byls v období před jednotou. To 
je pro nás svým zpdsobem ddkaz, že vysoký stupeň tržní pro
vázanosti obou měst i koncentrace pražských potravinových 
trhd nebyly náhodnou konjunkturální záležitostí, ale Yýrazem 
tr.alá potřeby. A protože tato výpověa byla potvrzována i 
po~dějšími habsburskými panovníky v letech 1627, 1747, ba 
dokonce i 1808, mdžeme konstatovat, že tržní síi z poěátku 
16. století, Yhodn~ využívající dvojkolejnosti ssmostatných 
trhd Starého a Nov~ho Města, odpovídala maximálně mo~ostem 
dosažitelným v rámci feudálního vývoje. 

Tržní snahy Staráho Města směřovaly vždy k utužení mo
nopolu, jehož prosazení by zjevně s sebou přineslo retardaě
ní vliv na vývoj obchodu. Jistá konkurence mezi oběma městy 
vyt.ářela status quo, který dovoloval po celá staletí plnit 
Praze tunkci největšího obchodního centra země. Házory o 
tržní integraci obou pražských měst v rudolfinské ~ře 98/ 
bude asi nutno poopravit v tomto smyslu. Vždyi podle relace 
konield Star~ho Města 99/ • roce 1584 zbývala už pouhá ětyři 
odYětví, pro která platilo, že jejich provozovatel~ ze Sta
r~ho i Wo•ého Města spolu prodáYali zboží v staroměstských 
kotcích (poatřihaěi, kožešníci, plátenice a pekaři). Spory o 
kompetenci trhd a tržních oprávnění se objevovaly po celou 
abývající epochu existence samostatn~ho Starého a Nov~ho Mě
sta. Ozývají se před Bílou horou, např. ve sporu Starého Mě
sta s Bovým Městem (a Ylastně i s Malou Stranou) o prodej 
vína a sklad soli, vedeném v letech 1595-1620 lOO/. Zcela 
běžnou záležitostí jsou v prdběhu 17. století. Staroměstští 
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kupci, seěněrova.ní ve svých možnostech cechovními pravidly 
kupecká konfraternity, postrádali řadu výhod kupc~ novoměst
ských. Ti mohli těžit především z toho, že obchodní život na 
Bovám Městě nebyl podroben tak přísné centralisaci. Vlastní 
správě byly podřízeny např. koňská trhy, podskal ský o~~hod 
dřívím, na Novám Městě byl i samostatný cech tormau~. Proto 
také novoměstští kupci byli v mnohém ohledu daleko méně kon
zervativní než jejich staroměstští kolegové (např. v otázce 
recepce směnečnáho práva atd.) lOl/ 

Jako příklad typického střetu o tržní možnosti mesi 
oběma městy mdžeme uvést spor z roku 1678, který v přehledné 
tormě dává nahlédnout do hlavních sporných záležitostí i ar
gumentace obou stran 1021. Spor se vede jednak o cla, která 
v b~anáoh mezi oběma městy ale i jinde požadují Staroměatití 
od novoměstských obchodní~, zejména však o oprávnění obcho
dovat v obou městech obilím, dobytkem, rybami živými i "tun
Jlými", dřívím a dřevěným nádobím, uhlím aj . Obzvláil vyhro
cená je otáska staroměstského monopolu na sklad plátna. Obě 
straQY používají především historickou argumentaci a obrace
jí se v prvé řadě (ovšem výrazněji Staroměstští) k privile
giím Karla IV. lfovoměatští se obracejí ovhm i Je akta poz
dějších panovníkd, jako např. Zikmunda Lucemburského, či 

přímo k 7erdinandově výpovědi z roku 1534. Jejich snahou je 
udržení stavu, který byl v Praze před sloučením měst v roce 
1518. K zikonodárným ustavením Vladisl~a Jagellonského ae 
však uchylují pouze jednou, a to právě v otázce ného ono
bození od cla v branách Starého Města . !ato argument ace je 
zároveň ukázkou dobového historismu. lfovomistští neodkasuJí 
na p~vodní text Vladislavova privilegia z roku 1504 (nevíme 
ostatně, zda p~odní VJhotovení v~bec přežilo spojenou Pra
hu), ale vypomáhají 81 odkazem na ddvěryhod.Jiý pramen, ., 
nimž je text reprodukován, totiž na Veleslavíndv kalendář. 

Zatímco tedy Staroměst ští nostalgicky vzpomínali na do
bu císafe Karla, pokud možno ještě před založením lfového Mě
sta, jako na zlatou éru svého rozkvětu, dokázala zase Bovo
miatským historická příručka rudolfinské éry přiblížit tJ 
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roky, v kterých spatřovali dobu největšího rozmachu pro své 
měeto oni. 

Poznámky 

1/ Pokusu o integraci či alespoň dohodu nasvědčuje zápis o 
jednotě obci tří pražských měst z 6. října 1483 (ed. P. 
Šmahel, Epilog husitské revoluce. Pražské povstání 1483, 
ina Acta reformationem Bohemicam illustrantia. Příspěv
ky k dějinám utrakvismu, Praha 1978, s. 122-127). Bliž
ší spojeni se zřejmě nezdařilo a ještě téhož roku vy
pukly opět spory. Na to mdžeme usu.zovat ze zprávy sta
rého letopisce k 24. červenci 1508, kde hofrychtář Mi
keš z Loun vyčítá Novoměstským, že soudní náklady je
jich vinou činí od roku 1483 již na 50 000. SLČ, č. 77~ 

2/ Literaturu k hospodářskému vývoji českých měst v první 
pdli 16. stol . shrnul naposledy G. · P. MeÍnikov, Sovre
mennaja čechoelovackaja istoriografija o problemach 
razvitija čeěskich gorodov v perYoj polovina XVI v., 
Vestnik Moskovskogo universiteta 28, serija 9, istorij~ 
1973, No 3, s. 69-77 . 

3/ K tomu J. Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 
1526-1547, I/1, Praha 1968, s. 144, pozn. 55; týl, 
Městské finance a investicea Praha 1420-1547, ČSČH 25, 
1977, s. 408-426. 

4/ z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a 
v XV. století, Praha 1906, s . 903 . 

5/ Tamtéž, s. 389 . 
6/ SLČ, č. 723; CIM I, č. 320. 
7/ V. V. Tomek, Dějepis města Prahy VIII, Praha 1891, s. 

408-409 . 
8/ SLČ, č. 724. 
9/ SLČ , č. 724, 734, 739, 746. 
10/ SLČ , č. 759 . 
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SLČ, 
SLČ, 

č. 

č. 

č. 

č. 
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773. 
767. 778. 
784, 785. 
802, 80), 805, 807. 

15/ Je doložen v šestipanském rejstříku z roku 1527. ~iz M. 
Kratochvíl, Šestipanské úřady v Starém a lfové:a Městě 
prabkém do r. 1547 a jejich knihy, SPDHMP VI, 1930, a. 
261. 

16/ V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy pražských měst, Praha 
1927, s. 45. 

17/ Její charakteristiku podává V. Urfus, "Předmerkantili
atické" zákonodárství v Čechách a jeho ráz, PHS 11, 
1965, s. 43-52. 

18/ V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 45. 
19/ Dějiny Prahy, Praha 1964, s. 241; z. Winter, Dějiny ře-

mesel, s. 615; SLČ, č. 815, 895. 
20/ z. Winter, c. d., s. 418. 
21/ SLČ, č. 1019. 
22/ SLČ, č. 9)4. 
23/ K tomu M. Kratochvíl, Stará rychta v Praze, SPDHMP VII, 

1933, a. 189-237. 
24/ Text je dochován v AMP, rkp. 20), f. 40-41 '. Je psán, 

stejně jako ostatní texty rukopisu, rukou 17. století. 
Je zde shromážděna řada tržních privilegií zejména Sta
rého Města již pro dobu Jagellonskou i pro další vývoj. 
Rukopis zřejmě vznikl jako podklad pro pr,vní argumen
taci v jednom ze spord Starého a Nového Města o tržní 
kompetenci v druhé pdli 17. stol. 

25/ SLČ, č. 1019. 
26/ K'tomu SLČ, č. 1027 a 1028; J. Janáček, Městské financ, 

s. 417-418. 
27/ K tomu SLČ, č. 905, 923, 962. M. Volf (Náatin správy 

české berně v době předbělohorské, SČ Xl/2, seš. 1 B, 
Praha 1941, s. lOn.) zmiňuje vybírání berně z piva ješ
tě pro léta 1517 a 1522 . 
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28/ SLČ, č. 1014. K ní i M. Volf, Nástin, s. 14n. 
29/ O účasti nožířů na výrobě piva lze usuzovat již k roku 

1501, ze zprávy o prudk' bitce mezi nožíři a sladovní~ 
Viz SLČ, č. 681. 

JO/ Na Starém Městě ostatně už r. 1476 přijali usnee~ní, že 
městská berně ae má vybírat pouze na obecní ccavby nebo 
na nákup atatk~. Viz J. Janáček, Městské finance, s. 
415. 

Jl/ J. Janáček, Městské finance, s. 417-418. 
J2/ SLČ, č. 1028. 
JJ/ Otiskl je J. Teige, Základy starého místopisu pražského 

(14J7-1620). OddÍl I. Staré Město pražské, III, Praha 
s. d. , s. 69, č. 72 (druhé stránkování). Zde viz i 
zmínku o berni ze statk~. 

)4/ SLČ, č. 1047. 
35/ M. Volf, Nástin, s. 10n. 
36/ M. Volf, Nástin, s. 14n., 16J SLČ, č. 1124. Protože ae 

berně měla •ybírat i z podruhů a z námezdní vandrovn' 
čeledi, je možn,, že s jejím vybíráním souvisel i pokus 
o evidenci obyvatelstva obou měst, který byl v r. 1523 
•yhlášen řádem pro hejtmany čtvrtí, setníky, padesátní
ky a desátníky (k tomu v. v. Tomek, Dějepis VIII, s. 
J27-329). Některé jiné indicie (včetně např. diplomati
ckých souvislostí) ~šak nasvědčují, že tento pokus o 
evidenci obyvatelstva mohl spadat až do r. 1528, do do
by příjezdu králova dvora do Prahy. 

J7/ M. Volf, Bástin, s. 18n., 21; J. Janáček, Městské fi
nance, s. 42J. 

38/ SLČ, č. 1042, 1049. Viz i V. Husa, Tomáš MUntzer a Če
chy, Praha 1957, s. 4J-44. 

39/ X tomu viz např. J. Janáček, X problému sociálních sá
pea~ ve městech v první polovině 16. století, ČSČH 12, 
1964, s. 516-519. 

40/ z. Winter, Dějiny ·řemesel, s. 611, 760. 
41/ Tamtéž, s. 419. 
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42/ Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. Výbor bistori~ 
ck~ho čtení, Praha 1981, s. 689n. 

43/ z. Winter, c. d., s. 761. 
44/ K čelednímu řádu viz J. Tomae, Hospodářek~ a sociál~l 

poměry v prdských městech v letech 1518-1547, PS!~ 7, 
1972, s. 85. Viz i zde výěe, pozn. 36/. 

45/ J. Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorak~ Praze, Pra
ha 1955, •• 112. 

46/ z. Winter, c. d., a. 429-430. J. Tomas (c. d., s. 68) 
Chápe stílnosti soukeníkd příliš doslovně. 

47/ J. Janáček, Dějiny obchodu, s . 147. 
48/ J. l5elakovský, Příspivky k dějinám židd v době jagel-

lonsk~, ČČK 72, 1898, s . )85- 427 . 
49/ stč, č. 1136. 
5v/ .AKP, rkp. 203, . f. 48 '-4-9 '. 
51/ Tamtáž, f. 46 '- 47 '. 
52/ J. Tomas, c. d., s. 83. 
53/ J. Janáček, Městek~ finance, s. 416. K nákupu Strašnic 

BOYým Městem viz K. Kratochvíl, Šestipansk~ úřady, s. 
244, a Dějiny Prahy, s. 770. Zřejmě záhy po koupi v r. 
1501 pfelly dek Strašnice n společn' držení Starým 1 
Kovým Městem. K tomu J. Teige, O statcích obcí Praž
ských v 1. 1420-1546, SPDHKP III, 1922, s . 154. 

54/ Al5 28, •· 156-157. 
55/ AČ 28, a. 158; SLČ, ě. 1137. 
56/ Splácení sleduje J . Teige, O statcích, s. 149-151; viz 

1 J. Jan,če~, Městské finance, s. 419 . 
57/ AČ 2S, s. 1~7, ě. J. 
58/ .tč 28, s •. :(,l64. 
59/ s~. č. 1131. 
60/ J. J~ček, Městské finance, s. 419. 
61/ J. Jenič•k (Městské finance, s. 419) usuzuje, ie bylo 

8pláceno hluboko do třicátých let. Splácení dluhd sou
visejícíCh . , nákupem Přerova bylo v kompetenci městské
ho písaře. Z této jeho funkce se později na Starém Kěs-
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tě vyvinul úřad "kamermejstra a vrchního správce obec
ních d~chodů". Do kompetence tohoto úřadu patřilo ahro
maž!ování příjmů především s přerovského panství a umo
řování dluhů i placeni úroků. K tomu J. Teige , O stat
cích, pozn. na s. 149-151. 

62/ Viz V. Pešák, Yanství rodu Smiřických v letec~ !609 až 
1618, SAMY 13, 1940, a dosud nepublikovancu kandidát
akou práci o úvěrových souvislostech hospodářství pánů 
z Hr adce od v. Ledvinky . 

6J/ K tomu J. Janáček, Městské finance, s . 410. 
64/ AČ 28, s. 157. 
65/ Ve vývoji úřadu, který· směřoval od správy přerovského 

panství k úloze "kamermajstra" Starého Města (viz zde, 
pozn. 61/), se naposledy formule o účtu "z těch sum, 
kteréž jest k sobě přijímal na splacení zboží Přerov
ského a za úrQky" objevuje v r. l5JO. 

66/ K tomu v. Vojtíšek, O radnici Bového Města pražského, 
in4: Z minulosti naší Prah,y, Praha 19-19, s. 108n. K in
vesticÚ\ na novoměstskou radn~ci J . Janáček, Městské 
finance, s. 419. 

67/ J. Janáček, Malé dějiny Prahy, Praha 1983, s. 163. Zde 
viz i mapku Havelského tržiště v 16. stol. Obdobně i 
Dějiny Prah,y, s . 246. 

68/ z. Winter, Dějiny řemesel, s . 615-616. 
69/ AMP, rkp. 203 , t. 5-10, 64-72. 
70/ AMP, sb. list. pap . I, č. 9. K datování tohoto dokumen

tu viz moji komentovanou edici, připravenou pro sborník 
Documenta Pragensia V. 

71/ V. V. Tomek, Dějepis VIII, s. 89. 
72/ Jeho edice M. Kratochvíl, Šestipanské úřady, s . 261-264 
73/ J. Janáček, Městské finance, s. 419. 
74/ K tomu J. Tomsa, Hospodářské a sociální poměry, s. 81, 

83. 
75/ V. V. Tomek, Dějepis VIII, e. 341-344. 
76/ Tamtéž, s. 344-345; M. Kratochvíl, Šestipanské úřady, 
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s. 243. 
77/ SLČ, č. 762. 
78/ F. Kavka, Městské hospodářství· českých Budějovic v le

tech 1496-1570, JSH 34, 1965 , s. 34, ·46. 
79/ J , Tomas, c. d . , s . 90. 
80/ K tomu např. J. Mezník, Pražská řemesla počátk~m 15. 

století, PSH 7, 1972, s. 5-Jé, 
81/ F. Šmahel, Epilog, s. 72. 
82/ z. Winter, c. d., s. 760. 
83/ SLČ, č. 897. 
84/ Tak tomu bylo např. v r. 1509 v otázce králova glejtu 

pro Kopidlsnského i v r. 1513, kdy znepokojení Pražan~ 
vyvolalo opevňováni Hradu Lvem z Rožmitálu. SLČ, č. 

784, 890. 
85/ SLČ, č. 890, 891 . 
86/ . J. Čelakovský, Hrad Pražský a majetková práva ·k němu do 

r. 1526, SPDHMP I/1, 1907, s. 59 . 
87/ K těmto otázkám se vyjadřuje listina AMP, sb. l ist. pa~ 

I, č. 9 (k ní viz zde pozn. 70/). K této problematice 
viz i SČ I, č. 135, s. 182. 

88/ SLČ, přídavek 10. 
89/ K tomu V, Vojtíšek, O radnici Nového Města, s. 109. 
90/ z. Winter, c. d., s. 580-581, 
91/ Jejich přehled uvádí z. Winter, Český průmysl a obchod 

v XVI. věku, Praha 1913, s. 27-31. 
92/ J. Janáček, Zrušeni cech~ roku 1547, ČSČH 7, 1959, s . 

231-242; z. Karlová, Změny v cechovním zřízení měst 
pra!skýeh por. 1547, SPDHYP VIII, 1938, s. 57-78, 

93/ Smlouva o rozdělení panství Přerov je publikována J . 
Teigem nadvakrát. Díl pro Staré Město viz J, Teige, O 
statcích, s . 149-151, díl pro Nové Město viz AČ 28, s. 
157-158. 

94/ J. Teige , O statcích, s. 127-129, 130 , 131 , 170. 
95/ W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriel

len Europa. Versuch einer Synopsis, Hamburg - Berl in 
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1974, s. 47n.; J. Janáček, České dějiny, a. 7ln. 
96/ J. Janáček, Dějiny obchodu, •· 211 (zde viz i •· 28, 

kde je připominán první náznak pokusu o revizi uucen'ho 
akladu v Praze českou komorou v r. 1528); z. Winter, 
Dějiny řemesel, s. 903. 

97/ CIK I, s. 370, č. 225. AMP , ab. list. pap. I, ~. 181/4 
dotvrzuje Čelakovského dataci k r. 1534. 

98/ Dějiny Prahy, s. 263. 
99/ z. Winter, Český prdmysl, s. 28. 
100/ AMP, sb. list. pap. I, č. 63. 
101/ K otázkám výv oje pražsk,ho obchodu po Bíl' hoře zatím 

nejpodrobněji V. Urtus, Zdomácnění směnečn,ho práva v 
českých zemích a počátky novodob,ho práva obchodního, 
Praha 1959, s. 70n. 

102/ AKP, sb. list. pap. I, č. 181/29, 29a. Pod sign. 181 
nalezneme i dalií dokumenty, ilustrující spory o tržní 
kompetenci mezi oběma městy v 16. a 17. stol. 
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Pi'!lohaz 

Spory Starého a Hového _M.!.a.l! prdsk~!.-~U!Q 
/AKP, rkp. 203, t . 40-41 '/ 

1510 
Tito kusové dole sepsaní pándv Sterého Města jsou ku překáž
ce a k ěkodě veliké od pándv Nového Města od některýCh let a 
kázali je pan purgkmistr, toho ~esu pan Prokop Pikarth, s 
jinými piny v této /sic!/ registre vepsati pro paměi budouc~ 
Item lesové kteří se překupují od Podskalekých u hostí, jel
to to ~iní proti právu, a tudy sousedé všickni zádavu v tom 
trpí. 
It~m plavci podskalští nad míru lidí od plavby lesd přejíma
jí. 
Item o cestu k přívozu jich, na kterémžto přívoze převozuJí 
vína, piva, chmele, krávy, ovce a jiné mnohé věci, které! 
jsou k velké škodě a újmě cla mostského. 
Item o řeku spole~ní, kterou! páni Hového Města na desíti 
kopách najímají a nám z ní nic nedávají. 
Item ostrov společní též najímají a sami požitky berou. 
Item pilu, kterouž vysadili nad Petrlelkovtm mlýnem na grun
tech spole~nícb také to sami užívají. 
Item že v Podskalí ryby od hostí překupují i zase je tu pro
dávají. 
Item ovoce, které! hosti na Wové Mieto přivolují, že triP! 
jich všeteěně se v to dávají, a to ovotce měří, i cla a 
ovotce tržným našim dávati nedají, a pravice lidem, že jeat 
rozkázání pana purgkmistra a pándv jich, i rychtáře na ně 
pfhozujíce a bitím hrozíce, jeěto oni věrtele na ovotce ani 
k měření práva nižádného nemajíce. 
Item plátna od hostí přivezeného žádný nemá měřiti na Bovém 
Městě než loketník aneb měřiě pándv Starého Města, kde! pak 
jich v takové věci se ·dávají proti právu a dobrému starému 
sřízení. 
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Item Chmel též měříc i tam ledakdes po hospodách dopouštějí 
jej skládati, a ti chmelové neměli by skládaní ani prodávaní 
býti, než na trhu od starodávna ~ Kěsti ~tarém ~edle ~ysaze
ní. 
Item že páni Nového Kěsta dopouštějí po vsech chmel měřiti a 
dána jest míra do vsi Michle, a oni sobě na tu míru. chlaele 
sami měří. 
'Item o váhu. 
Actum feria 4 post conductum Pasce ex protocollo· Antiquae 
Civitatis. 
Item že páni na Novém Městě dopouštějí vyzinu, len a jiné 
věci zvonařdm vážiti. 
Item o tunných rybách na Undrláku. 
Ite~ o hutech uhelních, že mimo právo dopouštějí uhlí prodá
~ati . 

Item o zavozování překupdv. 
Iteá o ryby u bran proti Novoměstským. 
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ALton:ín K o s t 1 á n 

Zua wirtachattlichen Hintergrund des verbundenen Prage 
in den Jahren 1518-1528 

Zusammentaaaung 

Der Beitrag beachattigi eich llli.t der Prage der wirt
achaftlichen Determination der Vereinigung der zwei groBen 
Prager Stadte (Altstadt und Neuatadt) in den Jahren 1518-1528. 
Ir bringt eie llli.t der Stagnation der wirtachatt1ichen Bedeu
tung der bČhllli.echen Stadte an der Wende dee 15. &\lil 16. Jah%"
hundert in Zuaammenhang, die sich u.a. 1m verechartten Kon
lcu:·renckaapt \lil daa llarktabeatzgebiet zeigie. Die erstan 
Versuche zur Vereinigung der Stadte, die zeitlich in die 
Jahre 1505-1507 tallen, waren eine direkh Reaktion aut du 
Privilegiu. des Koniga Vladislav tUr die Beuatadt aua dem 
Jahre 1504, dessen Hauptertrag die Gewihrung eines neuan 
Jahmarktes iet. Die Streitigkeitan \lil die Ausubung dieeea 
neuen llarktes hatten von Seiten des Altstadter Patrisiata 
die Verauche cum Anla~, die beiden Stadte wirtschattlioh zu 
integrieren, auch noch in den darauttolgeoden Jahren, wenn 
auch in schon weniger deutlicher Porm. 

Die wichtigaten wirtsohatt11chen Ereignisse aus der 
Zeit dea verbuodenen Prags weisen aut den eraten Bliok kei
oen Verauch aut, die Heg•onie einer der verbundenen Seiten 
durchzuaetzen, wenn auch die damaligen Spreoher der Altstadt 
die Wirtachattapolitik deutlich in ihren Handen haben, be

sondera Magister Jan Pašek z Vratu. Die Durchsetzuog der 
!inhebung der Biereteuer 1m Jahre 1519 und auoh die sosiale 
Unruhe, die ia besti.Jamten lla6e auch durch die Pestaeuohe, 
welche die Stadt 1520 ubertiel, bedingi wurde, - daa eind 
Brecheinuogen, die tUr die ersten Jahre des verbundenen 
Prags eher tUr die Pol·arieierung des Antagoo1811lue zwischen 
dem stadtischen Patriziat uod den eog. groOen Gemeinden, 
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aleo den Vereammlungell des gesamten B\irgert\Ds, eillechlie!)
lich der weniger vemogenden und radik:aleren !lemellt.' s eu
gen. Abweichenden Charakter haben jedech aohon die weaentl1-
chen Veňnderungell 1l1 cler Wirtschattapolitik: der Stadt, die 
durch die pol1t1eche Entwicltlung, begiDDend ait d• Jal;.r 
1524 (Auegemeilldung der Biirger, die lllit dem Luthert.a appa
tlli•i .... , aus der Stadt, und dia Konzentr1ei'ung der llacht 
aueschl1e8lich in die Hande VOD K. Paěek • Vratu) emoglioht 
wurden. Daa 1st vor allem der ~ut der Herrechatt Pfoerov, 
wamit aich Prag zu den biba1sch8ll Stadten re1hh, die ent
echloeeen waren, die Deckung 1hree Budgete und eventuelle 
Proeperitat de tacto aut teudalem Wege zu erreichen. 

SchoD bei der Erwigung der moglichen Perapektiven die
ses Xauta konnen wir vorausaetzen, da6 der laut von Přerov 
in erster' Linie zur Sicherung der Hegemonie der Altstadt 
Úber die lfeuetadt tiihren aollte. Beweisbarer silld die .. Ver
suche um die Hag•onie bei der Untereuchung der llarktver
hil.tni .. e des verbundenen Prags. Seille llarktintegration wur
de bia au den au6ereten Konsequenzen durchgetiihrt, und ao 
kam •• eigentlich aur Konstituirung eilles einheitlichen 
Jlartknetses lllit Zent1'UIIl 1m Gebiet \& lld8tek. Die llarktill
etitutionen und -organiaationen waren jedooh aut das Terri
torium der Altstadt beeohrinkt und ottenb&r auch unter der 
Kontroll• vor allem der hiesigen Kautleute und Handwerker. 

Unter dieaen Gegebenbeiten tritt notwendigerweise die 
J'rage aut, welche Stadt Z\D gemeiDeamen Leben lllit 4• gr06e
ren Teil beitrua. Aut olconomiacher Seite wird naal1oh tra
ditionell die Altstadt ale wichti,eree Phanoaen gewertet, 
wihrend die lfeu.atadt 1m Vergleich ait 1hr ala die Stadt der 
~eren und daait natúrlich auch der radikaleren Schiohten 
beseiohnet wird. Die Anal78e der Struktur eiller alleiD er
haltenan Kechnung Úber das Wirischatten des Terbundenan 
Prage, du Kegistere des Sech8"anneramtea aue d• J&hre 1527, 
und der Vergleioh der .Hohe eeinea Omaataea lllit den koape
rablen Quellen aeigte, daO die Ieuatadt imetende war, weni&-

• •.:. ~ o 
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atena zur Haltte aich an gemeinaamer Koetenberechnung zu be
teiligen. 

Ia iat deahalb veratandlich, daG die T~ilung der 11n
heit beider stadte durch den Konig :Perdi.o.and I. 1m Jahre 
1528 in der Ireuatadt in der llehrbeit mit S,mpathie be~rUot 
wurde. Die erneute Trennung des wirtechattllcben Crganiaue 
beider Stadte verliet am achnellaten aut dem Gebiet der ZUnt
te, .aber gerade bier kam es 1m weiteren Verlaut des 16. Jabr
hunderta zu riiclcwirkenden Integrationaprozeaaen. Die Teilung 
des Bodenbeaitzee verliet lockerer und auch daa llarktnetz 
bewahrte in den eraten J,.Jlren nacb der Teilung otten~~icht
lich in vielem aeine integrierte :Pom. Erat ale l'olge der 
Auawirkung der PreiareTolution in den Jabren 1527-15)4 (in 

de~ tachechiacben LŠndern tallt ihr Hohepunkt jedoch erat in 

die Zeit nach 1538) kr1stall1a1erte aich erneut zwiachen bei
den Stadten eine atarke ATeraion in den l'ragen der llarktkoa
petans heraue. Die entetandene Eiteraucht regulierte 1a Jah
re 15)4 :Perdi.o.and I. nomatiT ao, indem er die •om des 
llarldnetzee in die zuriickfiihrte, welcbe •• Tor der VerbiA
dung beider Stadte, alao vor dem Jabre 1518, hatte. Dieae 
Zweigleiaigkeit cbarakter1a1erte dann dae llarkta,at .. tůr 
den g .... ten reatlichen Zeitraum dea Feudalismus. 
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František H o 1 e c 

SPOJENÍ PRAŽSKfCH MtsT V ROCE 1784 

Když v roce 1547 potrestal Perdinand I. česká mě~ta za 
účast v protihabsburském odboji, postihl jeho treP~ nejtíži
věji Prahu jako představ itelku městského stavu. Perdinand I. 
omezil nejen městskou samosprávu, ale zabráním nemovitého 
majetku a d~chod~ především podlomil ekonomickou základnu 
měst. Protože pražská mista získal a za husitské revoluce a 
později r~znými koupěmi značný počet venkovských statků, byl 
panovníkův zásah proti nim nejtvrdší a nejbezohlednější. V 
p~bihu 16. a 17. století došlo k delšímu postupnému a zá
měrnému omezování městské samosprávy, které v 18. století 
dosáhlo svého maxima. Bylo z řízeno vrchní hospodářské ředi
telství a v jednotlivých pražských městech hospodářské admi
nistrace, jimž náleželo vedení městského hospodářství podle 
pokyn~ zemských orgán~ zcela nezávisle na městských radách. 
Koncem dvacátých let 16. století bylo členství v městských 
radách, dříve pravidelně obnovovaných, prohlášeno za doži
votní a po úmrtí některého z člen~ rady bylo jeho místo ob
sazováno byrokratickým zp~sobem. To znamenalo, že zájemce o 
uvolněné místo radního podával žádost ke dvoru, odkud byla 
prostřednictvím zemských orgán~ zaslána k vyj ádření městské
mu hejtmanovi a ten ji postoupil městské radě . Stejnou ces
tou došlo vyjádření zpět ke dvoru, který pak reskriptem jme
noval nového čl ena rady. Měštané tedy v té době neměli žádný 
vliv na obsazování městských úřad~. 

Když v roce 1771 podnikl Josef II. inspekční cestu po 
českých zemích, byl velmi překvapen nejen jejich špatným ho .. 
spodářským stavem, ale i mnoha nedostatky v obl asti sprá-
vy l /, V písemné zprávě, kterou v lis topadu 1771 podával z 
Prahy Marii Terezii, se kromě jiných věcí zabýval také sta
vem pražské městské správy. Navrhoval, aby čtyři pražská mě
sta byla z praktických 1 ekonomických d~vod~ spojena v jeden 
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správní celek (v jedno město ) s jediným magistrátem v čele . 

Jeho návrh vyšel nepochybně z diskusí , které měl s některými 
vysokými guberniálními úředníky . Ti měli na tuto otázku pře
ce jen nezaujatější pohled, než bylo možno očekávat od před
stavitelů jednotlivých pražských měst. Josefův návrh b~l 
však ve Vídni odložen ad seta s musel čekat na pří~~dněj ší 
dobu. Přesto je však pozoruhodné - nebylo-li t.o ovš em předem 
v Praze dohodnuto - , že v srpnu následujícího roku (1772) 
došel z Prahy do Vídně anonymní návrh, v němž se znovu dopo
ručov alo spojení pr ažských měst a zároveň v něm byly uváděny 
výhody této reorganizace . Anonym se podivoval, proč musí být 
v Praze čtyři magistráty a mnoha podřízenými úřady s soudy, 
a postranními právy, když ve Vídni a trojnásobným počtem 
obyvatelstva celou agendu zv ládne jediný magistrát. Ve sv ém 
podání poukazoval na zbytečné náklady státní i mě stské sprá
vy, na zdlouhavost úředního jednání, upozorňoval na možnost 
snížení administrativy státních, soudních i jiných orgánů, 
na odstranění kompetenčních sporů mezi magistráty pražských 
měst, doporučoval zrušeni královských rychtářů a jiných úřa
dů. Pro správu spojených měst by podle něho stačila Staro
městská radnice a ostatní tři radniční budovy by mohly být 
využity pro jiné účely. Vyčíslil také úspory za placeni tří 
městských hejtmanů, místo nichž by stačil pro celé město je
diný. 

Je~tě v srpnu 1772 (24. s 27.) byl návrh zaslán českému 
guberniu s při něm od roku 1739 zřízenému vrchnímu hospodář
skému ředitelství, které měly zjistit stanoviska městských 
rad a hejtmanů s se svým vyjádřením je zaslat do Vídně. Je 
třeba konstatovat, že anonymův návrh se setkal s velkým od
porem především na Sterém a Novém Městě, která proti němu 
zaujala jednoznačně odmítavé stanovisko. Naproti tomu Malo
stranští s návrhem v podstatě souhlasili, avšak v závěru 
svého dobrozdání doporučovali spojení Sterého a Nového Města 
pod jedním magistrátem, zatímco Malá Strana s Hradčany by 
vytvořily druhé samostatné město. Tím prakticky navazovali 
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ns svá dlouholeté marné snahy o připojení Hradčan, které by
ly definitivně zmařeny v roce 1756, když Marie Terezie pový
šila Hradčany na čt~rté pražská město. Jediná hradčanská 
městská rada prohlásila, že se podřídí navrhovaná správní 
reformě. 

Proti spojení pražských měst vznášeli vážnějěf 1 mali
cherná námitky nejen představitelé Staráho a Nováho Města, . 
ale stejně tak i královští hejtmaná, královské apelace i gu
bernium, jež nejen souhlasilo s námitkami měst i hejtmand, 
ale současně doporučovalo panovnici, aby byl zachován sou
časný stav. Podobné stanovisko zaujala také dvorská kanceláň 

Když všechna tato vyjádření došla do Vídně, byla znovu 
zaslána do Prahy nejvyššímu purkrabímu knížeti Karlovi Ego
novi PUretenbergovi s příkazem, aby je odevzdal anonymovi, 
~terý mu byl znám. Ten měl prostudovat všechny připomínky, 
zaujmout k nim stanovisko a vypracovat nový konkrétní plán, 
jak odstranit překážky a provést navrhované spojení praž
ských měst. Vše nasvědčuje tomu, že a~tor anonymního návrhu 
byl dokonale obeznámen s pražskou městskou správou a že její 
reorganizaci předem delší dobu promýšlel. Již v listopadu 
1773 předložil požadované vyjádření , obsahující nejen d~
kladně propracovanou polemiku s odmítavými argumenty praž
ských městských rad a dalších úřad~, ale současně kriticky 
zhodnotil tehdejší složitou městskou administrativu a znovu 
dokazoval, že jeho navrhovaný plán podstatně přispěje k je
jímu zjednodušení. Nejvyšší purkrabí doporučoval, aby autor 
návrhu mohl osobně prostudovat vídeňské městská zřízení a 
potom aby mu bylo umožněno zíakat vlastní praxí u pralského 
staroměstského magistrátu další zkušenosti, které b7 pak 
mohl uplatnit při doplnění svého návrhu. ~však dvorská kan~ 
celář zaujala znovu negativní stanovisko a doporučila Marii 
Terezii ponechat vše v dosavadním stavu jak po stránce poli
tické, tak i soudní. V únoru roku 1774 se s tímto doporuče
ním ztotožnila i panovnice a návrh na spojení pražských měst 
byl založen ad acta. Muselo uplynout ještě několik let, než 
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se o jeho zásadách znovu začalo jednat. 
Když v r oce 1780 nastoupil na tr~ Josef II., začal 

uskutečňovat eYá plány, které v předcházejícím období ne
mohl realizovat. V roce 1781 vydal toleranční patent, zruiil 
nevolnictví, vydal nový soudní řád a brzy nato přikroči: k 
zásadním změnám v soudní organizaci . Již v roce 178~ se zno
vu objevuje starší návrh na sloučeni pražských ~ěst, a to v 
Josefově generálním plánu reorganizace politické správy v 
Čechách, zaslaném k vyjádřeni nejvyššímu purkrabímu hraběti 
Nosticovi. Ve BYé odpovědi zaujal Nostic celkem odmítavé 
stanovisko. Opakoval v něm deset let staré námitky, že jedi
ný magistrát nepostačí na správu celé Prahy, která prý nále
ží k nejrozsáhlejším evropským městům. Vrátil se k dřívější 
ar~~entaci, že Vltava rozděluje město ve dvě části spojené 
jediným mostem, což prý je pro spojení obou částí v zimě ne
bo za deštivého počasí velmi obtížné. Proto doporučoval 
starší návrh Malostranských, vytvořit na každém vltavském 
břehu samostatné město. 

Avšak Josef II. s e nedal od svých záměr~ odradit. 14. 
dubna 1783 vyhlásil jednotné soudní zřízeni pro Království 
české, podle něhož první soudní instancí byl zemský soud 
(výsadní soud šlechty a majitel~ deskových statk~), na ven
kově s oudy místní - ve městech pak magistráty (pro obyvatel
stvo nešlechtické); od nich bylo odvoláni k apelačnímu sou
du. Všechny ostatní dosavadní soudy, které se neshodovaly s 
touto organizací , měly k 1. lednu 1784 ukončit činnost . Tak 
byly v pražských městech zrušeny úřady městských rychtářů a 
úřady šestipanské, na Starém Měst~ kromě toho úřad deseti
panský, osmipa.naký a úřad mostu pražského , na Novém Městě 
des et ipáni, právo poříčné a právo konířské. 10. července 
1783 byly pak zrušeny úřady královských rychtář~ a dekretem 
z 10. listopadu byl úřad purkmiatra viničních hor připojen 
ke komorní prokuratuře . 

Spojení pražských měst v jeden celek bylo ohlášeno 
dvor ským dekretem z 2. června 1783, avšak teprve dekret z 



260 

12. února 1784 toto spojení skutečně pro~edl a další výnosy 
z 27. února a 21. dobna téhož roku j ej doplnily o zvláštní 
ustanovení . Správním orgánem jednotného hlavního města PrabJ 
se stal jediný magistrát, jehož organizační struktura byla 
stejná jako ve Vídni. Skládal se ze tří senátd: politi~~ého 
("in publicis, politicis et oeconomicis"), civilnír.~ ( "in 
judicialibus civilibus" ) a trestního ( "in judicialibus cri
minalibus"). Představeným magistrátu se stal purkmistr a dva 
vicepurkmistři, kteří měli být voleni na čtyři roky. Magi
strát měl mít 28 člend (jejich počet později zvýšen na 32), 
z nichž 9 tvořilo politický senát , 12 senát civilní a 7 se
nát trestní. Jejich s oudní pravomoc se vztahovala na všechny 
pražské obyvatele, pokud nenáleželi pod kompetenci zemského 
souiu. Členem magistr átu se mohl stát jen ten, kdo předložil 
vysvědčení o vykonané zkoušce a o zpdsobilosti vykonávat 
úřad. Všechny tyto funkcionáře měl volit čtyřicetičlenný 
měštanský výbor, zvolený hlasováním měštand (nikoliv tedy 
všech pražských obyvatel ) do rukou staroměstského a novo
měatského hejtmana. Na Starém Městě mělo být zvoleno 13 zá
stupcd, na Novém Městě 12, na Malé Straně 10 a na Hradčanech 
5. Kdo byl tímto výborem zvolen členem magistrát u , musel být 
ještě potvrzen vyššími úřady. Tento zpdsob dal prakticky ze
měpanským orgándm moc rozhodnout, kdo se stane členem magi
strátu a kdo mdže být z volby vyloučen. Při prvních volbách 
se mohli stát kandidáty také dlouholetí osvědčení členové 
dřívějších městských rad. (Tak bylo na Starém Městě zvoleno 
10 bývalých ~lenů rady, na Novém Městě 7, na Malé Straně 7 a 
na Hradčanech 1.) 

Tímto zpdsobem byl ještě v dubnu 1784 ustaven nový ma
giatrát. 10. dubna byl zvolen měštaneký výbor, který pak JO. 
dubna zvolil purkmistra a ostatní čl eny magistrátu. Poslední 
zasedání městských rad se konala 7. srpna a o dva dny pozdě

ji zahájil činnost magistrát. Slavnostnímu zasedání na Sta
roměstské radnici byli · přítomni pražští měětané, kteří vy
slechli projev nového purkmistra JUDr. Bernarda Augustina 
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Zahořanskáho z Vorlíka, jenž sliboval , že nově vytvořený 
úřad bude spravedlivě vykonávat svoje povinnosti pro blaho 
obce a měšiand. Za přítomné měštanatvo vystoupil na.oměstský 
aěěian Jan Tadeáš Habřina. '!fázory na jeho slavnostní projev 
ae v deaavadní literatuře rdzní. Zatimco Čelakovský a ~odle 
něho i Vojtíšek předpokládali, že Habřinova slavnoc'ní řeč 
vyjadřovala skutečná mínění mUtanstva, Čarek před ěaaem vy
slovil názor, že šlo pravděpodobně o objednaný projev. Do
mnívám se, že alespoň některé části tohoto projevu obrážely 
v daná chvíli názory pražských měštand. Jde zejména o ty pa
sáže, v nichž děkoval panovníkovi, že zbavil měštanstvo krá
lovských "pokoutních" rychtářd a že mu udělil práYo volit 
aspoň nepřímo mhtaké úředníky a soudce. Brzy ae však ukáza
l o, že i tento minimální rozsah práv je možno značně omezit. 

Protože byly zrušeny dřívější městské hospodářské úřady 
(šestipáni a hodpodářeké administrace), byli hospodářskou 
agendou pověřeni tři členové politického senátu ve funkci 
tzv. hospodářských inspektord. Spravovali městské hospodář
ství, měli pečovat o obecní, policejní a kriminální poklad
nu, aěli řídit městský hospodářský úřad, taxovní úřad, zá
dušní a špitálský úřad a všude dbát o pořádek v příjmech a 
vydáních. Jejich kompetence však byla ve skutečnosti velmi 
aalá. Inspektoři směli rozhodovat o vydání jenom do ěáetky 
50 zl., pro větší vydání do 500 zl. muaeli m:ít souhlas magi
strátu a nad 500 zl. stejně jako k pdjčkim, no.oatavbia a k 
prodeji nemovitost! bylo třeba svolení gubernia. 

Z toho vyplývá, že pražští měštané neměli žádné právo 
spolurozhodovat o finančních otázkách. Tato záležitost byla 
citlivější, než by se na první pohled zdálo, protože museli 
mlatu platit rdzné poplatky, ale na jejich využit! ve pro
spěch města ne~~ěli žádný vliv. Proto měštanský výbor podal 
panovníkovi žádost o zaěnu tohoto uetanovení. ~orakýa de
kretem s 12. února 1787 bylo výboru povoleno, aby zvolil tři 
své zástupce (reprezent'anty), kteří by spolu s třemi inspek
tory zasedali v tzv. hospodářské konferenci, jejímž posláním 
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byla správa obecního jmění. Každým rokem musel jeden ze zá
atupců měštanů ods-coupit a měštanský výbor měl zvolit nového 
člena - jeho nástupce. Tato praxe však trvale jenom ll let . 
Zásadní změnu přinesl dekret z ) . února 1797, který nařizo
val, aby se měštanský výbor dále nesvolával a aby obec~i re
prezentanti trvale zůstávali ve své funkci. Jedině ~ případě 
odstoupení nebo úmrtí některého z nich mohl ne jeho místo 
nastoupit jiný měštan, kterého volil nikoliv dřívější výbor, 
ale zástupci pražských cechů. K této volbě měl každý cech 
vyslat dva volitele. 

K dalšímu zásahu do značně omezeného volebního práva 
pražských měštanů došlo dekretem z ). března 1808, který vů
bec zrušil volbu purkmistra a vicepurkmistrů a dekret z 10. 
říjr.a téhož roku nařizoval, že zmíněné magistrátní funkcio
náře bude nadále na návrh magistrátu jmenovat gubernium s 
apelačním soudem. Pokud jde o purkmistra, muselo být jeho 
jmenováni schváleno nejvyššími vídeňskými místy. Jedině při 
uprázdnění funkčního místa magistrátního rady politického 
senátu byla povolena volba prostřednictvím zástupců cechů. 

Jaký byl vlastně výsledek císařova rozhodnutí z roku 
1784? Místo dřívějších čtyř pražských měst, z jejichž pravo
moci byla vyňata postranní práva (v době spojení jich bylo 
16), bylo vytvořeno jediné město o celkové rozloze 716 ha. 
Jeho obyvatelé byli podřízeni jediné · městské správě (magi
strátu) v záležitostech politických, hospodářských a soud
ních. Mimo tuto jednotnou správu zůstávalo jedině Židovské 
Město (přejmenované na Josefov) s vlastní samosprávou, ale 
ve věcech soudních náleželi i jeho obyvatelé pod pražský ma
gistrát. Na území hlavního města Prahy bylo v té době asi 
2.928 domů, v nichž žilo přibližně 60 000 obyvatel. Spojení 
pražských měst nepochybně vytvořilo příznivé podmínky pro 
rozvoj manufaktur, které začaly vznikat především na Starém 
Městě. Mezi Starým a Novým Měetem byly odstraněny zbytky 
hradeb a bývalé příkopy· byly postupně proměněny v široké 
třídy. Spojení přinášelo změny nejen ve prospěch města, ale 
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i jeho obyvatel . Přestože v sedmdesátých a počátkem osmdesá
tých let 18. století se měštané spojeni bránili, po roce 
1784 již o stížnostech a námitkách neslyšíme. 

Jestliže reforma Josefa II. přinášela na jedné straně 
nesporné klady, k nimž mi mo jiné náležela jednotná sprP~a 
hlavního města a z toho vyplývající další d~sledky, na stra
ně druhé nelze přehlédnout ani další stránku voci. ~vodní 
zdánlivé rozšíření městské samosprávy se během krátké doby 
změnilo v její naprosté odstranění, když zástupci pražského 
měštanstva byli zbaveni posledních možností volit představi
tele hlavního města. Tím byli tak~ Pražsné zbaveni bezpro
středního vlivu na správu města a •současně odsouzeni k pa
sivnímu souhlasu s praxi diktovanou státem. Jinou a neméně 
d~ležitou stránkou bylo, že sjednocení státní správy vyvr
cholilo tím, že úředním jazykem se stala němčina. Proto z 
městských úředních knih, které byly do té doby převážně ve
deny česky, úplně mi zí čeština. 

Při hodnocení dalšího celkového vývoje si však přesto 
musíme uvědomit, že feudální městská správa byla do roku 
1784 již dávno brzdou městského vývoje a hospodaření, které 
nemohly být napraveny ťakýmikoliv dílčími reformami . Jose
tinská reforma městské správy tím splnila sv~j historický 
Úkol a přispěla k novému vývoji hlavního města. 

-
·~ 
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Poznámka 

1/ Př!spě~ek b,yl zpraco~án především na základě literatu
r", s ní! uvádim alespoň nejddležitějě! studie, zabýva
jíc! se touto tematikou& J. Čelakovský, Pri~ilegj~ měst 
pražských, Praha 1886; V. Vojtíšek, O epojení pražských 
aěst roku 1784. Z minulosti naš! Prahy, Praha 1919; J. 
Čarek, . Spojen! pražských měst roku 1784, PSH 1967-1968, 
s . 130-139' P. Roub!k , Královští hejtman~ ~ městech 
pražských~ letech 1547-l785,SPDHXP VII, 1933, •· 12ln~ 
tý!, Relace císaře Josefa II . o jeho cestě do Čech, Ko
ra~y a Slezska r. 1771, ČDV 18, 1926, s. 102-119. Z 
pramend bylo použito především rkp. 322 z Archivu hl. 
města Prahy. Podrobněji se touto tematikou hodlám zabý
~at ve z~láštn! studii v Pražském sborníku hietorick~. 
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Pran~išek H o 1 e o 

Die Verbindung der Prager Stadte 1m Jahre 1784 

Zuaalllllumfassung 

Un~er den Reformen Josefa II. (Authebung der Leibeigen
achatt und das Toleranzpatent 1m Jahre 1781 und die spatere 
Reorganieierung des Gerichtsweeens) Dimm~ in der Geschichte 
Prage einen sehr wichtigen Platz das Dekret Josefa II. uber 
die Verbindung der Prager Stadte vom 12. Pebruar 1784 ein. 
In diesem Jahr 1st es aleo 200 Jahre her seit der Verbindung 
der bia zu dieeer Zeit vier selbstiodigen Stadte, DŠmllch 
der Altstadt, der Beuatadt, der Kleinseite und von Hradčany 
~ur koniglichen Hauptstadt Prag mit eiDam einzigen Kagiatrat 
an der Spitze. Die Agenda dieaes Kagistrats war in drei Se
nate unterteilt, und zwar in politicis et oeconomicie, 1D 
iudicialibue und in criminalibua. w&hrend eich 1D den poli
tischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten seine Kompetanz 
aut dia geeamte Prager Bevolkerung bezog, so in den gericht
lichen Dingen (Zivil- und Stratrecht) dann nur aut nicht
adelige Einwohner. 

Den eraten Vorachlag zur Verbindung der vier Prager 
Stadte ubergab Josef II. selbat an Maria Thereeia schoD wšh
rend seiner Reiee naoh Bohmen im Jahre 1771. Sein Vorschlag 
wurde zwar ad acta gelegt, aber achon ein Jahr spater erging 
aua Prag nach Wien eiD &hnllcher, aber \lil vieles mehr eral"
beiteter anonymer Vorschlag, der einem der hochgestellten 
Gubernialrate zugeschrieben wird. Auch dieser 'trurde Dicht 
realieiert, vor allem wegen des groBen Widersta.adea der Kehl"
heit der Prager Stadte (beeonders der Alt- und der Beuatadt), 
ihrer Bauptleute und des Guberni\1118 sel bet. Kret ale 1a Jahre 
1780 Josef II . den Thron bestieg, beaann er seine frUhere 
Plane (manchmal trotz des Widerstandea der Regierungsamter) 
zu verwirklichen, wie z.B. die Verbindung der Prager Stadte. 
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D~.e Verbi.D.duc.g der Prager Stadte zu ein• Ganse.n 1N1"de durch 
dae Hotdekret Toa 2. Juni 178) verkU.ndet, jedoch tUhrte erst 
daa Dekret Tom 12. :Pebruar 1784 dieae Ver'bi.D.duc.g wirklich 
durch und die weitere.n Br1use Tom 27. Pebruar u.nd TOII 21 • 
.A.pri1 des g1eiche.n Jahrea erganzt e.n ee durch So.nderbe~ Gia

au.nge.n. Die Orga.niaatio.n .. truktur des .neue.n llagiat:c.ta war 
die g1e1che wie in Wie.n. Zum Vorateher 1N1"de der Biirgez-. 
meilllter mit zwei Vizeb\irsemeistem, u.nd der Magiatrat ao11-
te 28 {spater 32) M1tg11eder habe.n. Seine Tatigkeit begann 
er a 9. August 1784. Brster B\irgemeister der Terbuode.ne.n 
Stadt 1N1"de Dr. jur. Bernard Augustin Zahořa.nski s Vorl!ku. 
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Zdeuk Jl i k a 

HOSPOD4sfi VÝVOJ PlUHY .l JOSEnNSD REPORKY 

Hospodářský ~fyoj Prahy od poloviny 17. stoleti. dr po
ěi~ku josefinských reforem známe prozatím málo. Je ~áak dd
lelitý jak pro pochopen:( uniku barokn:í Prahy - jnu, ktert 
mnoh~ pdaobil obtí!e Yy~ětlit, tak i pro pochopen:( dějin 
aista na přelomu 18. a 19. století, kdy se stalo postupně 
nejen centrem p~elováho • tvoje Čech, ale i centrem proce
su národn:ího obrozen:(. 

Pro hospodářský vývoj Prahy v 18. stoleti. byla ddle!i
tým novým jevem manutakturn:í výroba. Od počátku 19. století 
poatupně zatlačovala ~ýrobu řemeslnou na druhé místo. Ve 
druhám a třetím desetiletí jil vytvořila předpoklady k po
nolnámu přechodu na výrobu to~árn:í, strojovou. J. tak tedy 
ad! .. e poYa!ovat počátky manutakturn:í výroby v Praze za roz
hodující v postupná přeměně města jak nejprve • jedno z prd
_,alových středisek českfch zemí, tak 1 později v p~slová 
Yelkoaěeto v modern:ím slova l!IQ'Slu. V. tomto vývoj i sehrály 
josefinaké reformy, včetně spojení čtyř pražských měst roku 
1784 , ~tznamnou Úlohu, nebof jej ~ýznamným sp-dsobem podpoři
ly a zrychlily. 

Praha v tomto procesu přeměny v p~slové velkoměsto 
navazovala na ~é klíčové postaven:( ve stariích česqch ději
nách, k čemuž přispívala její geografická poloha, historická 
tradice, soustředění státní administrativy, staleté zizamí 
rozvinuté řemeslné výroby, obchodn:í svazky, největií koncen
trace obyvatel v zemi a její celkový kulturn:í yýznmn pro 
české země a atředn:í Evropu. 

Habsburská politika v 18. století podporovala manutak
turn:í podnikání v duchu teorií evropských, ale především do
mácích aerkantiliatd, aby hospodářsky a tedy i vojensky po
dlila ~ou monarchii a · vyrovnala se s vývojem zemí západn:í 
Evropy. V U.dnál případě j í v§ak neělo o nijaké &ásadn:í zmi-
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ny v pozdně feudální společnosti monarchie. Bylo tedy para
doxPi, že nejstarší man~aktury v českých zemích a tedy i ~ 

· · Praze vznikaly v ovzduší absolutistické pozdně feudální a 1, , •. 
:·. přísně katolické monarchie, která současně s podporou manu-

faktur bránila nnolnický systém a vystupovala rázně lj:t."Oti 
velkým selským povstáním. 

· Konkrétní formy podpory habsburského dvora zakládaným 
man\li'akturám jsou dobře známy. Sahaly od celní ochranářské 
politiky přes omezování dosavadního cechovního systému až po 
poskytování daňových úlev, bezúročných. pdjček, podpor, pré
mií a po určitou dobu i udělování monopolu na určitý druh 
výroby (privilegium privativum). Ruku v ruce s tím se rodily 
i formy státní administrativy, která měla za Úkol výše uve
deD~ opatření realizovat, stavěly se silnice, splavňovaly 
řeky, odstraňovala se středověká mýta a celní poplatky 
uvnitř země, byl vyhlášen nový mincovní systém a došlo k po
kusu o sjednocení měr a vah. 

, Všechna tato opatření však nebyla vždy stejně účinná a 
tak zakládání manufaktur v českých zemích nepostupovalo 
snadně a rychle. Základním problémem byl nedostatek peněžní
ho kapitálu, potřebného k vytváření procesu původní akumula
c~, která byla výchozím bodem kapitalistického podnikání. 
ptoto také velké manufaktury byly na přelomu 17. a 18. sto
letí zakládány většinou šlechtici, popř. bohatými kláštery, 
tedy podnikateli, kteří se odvážili investovat peníze do no
~ého, netradičního zpdsobu výroby. Měštanstvo bylo celkově 
hospodářsky slabé a pokud někteří jednotlivci nahromadili 
finanční kapitál obchodním podnikáním nebo řemeslnou výro
~ou, nezřídka pozorujeme, že se snažili vložit tento kapitál 

' do zakoupené zemědělské pddy. Knozí z pražských měštan~ pro
to zakupo~ali pozemky za městskými hradbami a přeměňovali je 
v pole, sady, zahrady a vinice a stavěli na niob zemědělské 
usedlosti. Dokladem toho bylo množství zemědělských vinič
:ných usedlostí, které Prahu obklopovaly. Např. jen na území 
·pozdějšího Smíchova a Košíř jich bylo možné napoč:ítat na 
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sedmdesát . 
První man\ďaktury v !eských zem:ích, a platí to i o 

pra!ských man\ďakturách, však trpěly řadou dalších nedoeťat
kd a probl«ad. V případě zavedení celních ochranných opatře
ní pokračoval často dovoz cizích výrobkd podloudným z~·~obea · 

Rozvoji man\ďaktur bránil nizký odbyt jejich výrob::..11 na do
aácÍIII trhu, zaviněný omezenou kupní silou městského obyva
telstva, o venkovském ani nemluvě . Stejně negativně pdeobily 
i neorganisovanost a vzájemná izolovanost vnitřního trhu, 
které přežívaly se starým společenským řádem nebo bojkot do
mácích výrobkd židovskými obchodníky. S nízkým odbytem manu
fakturních výrobkd souviseli jejich prodej v malém, tj. ma
nufakturou přímo spotřebiteli, který popouzel proti manufak
turám také ostatní, tj. křest anské obchodníky a řemeslníky. 
Pražské manufaktury dále trpěly vysokými výrobnimi náklady, 
nedostatkem levných surovin (např. bavlna nebo hedvábí byly 
dováleny z ciziny), nedostatkem výrobních a organizačních 
zkušeností, který souvisel s dlouholetou izolovaností čes
kých zemí vdči nekatolické ~ápadnÍ Evropě. Zde byl citelný 
nedostatek cizích odborníkd, kterým a výjilllkou katolickfch 
Itald a Prancouzd nebyl povolen vstup do zemí habsburské ao
narchie z náboženských ddvodd. 

Pražské manufaktury patřily téměř výhradně měitanským 
podnikateldm. A právě u nich se proj~ovaly nejen všechny 
tyto potíže, ale přistupoval ještě jeden velllli podstatný 
problém - nedostatek pracovních sil. Ten byl výsledkem tr.a
jícího nevolnického syatéiiiU, který vásal na venkově pracovní 
síly v manufakturách tolik potřebné. Pražské manufaktury v 
18. století proto tUto překonávaly počáteční výrobní pe»tíž~ 
vysok' výrobní náklady a odbytové výkyvy. Velmi často se 
setkáváme a tím, že jejich existence nepřesáhla mnoho let a 
velmi brzy zanikaly. Protože jim chyběl tolik potřebný kapi
tál, byly odkádny na úvěr, který jim mohli poskytnout pře
devším židovští obchodníci a směnárnici. 
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Z~láitní kapitolou v Praze, ale nejen zde, byla úloha 
!idovakáho peněžního kapitálu, kterou sehrál v manufakturním 
podnikání. Do joaefinských reforem ae mohl ~ tomto podn.ikán:! 
uplatnit jen nepřímo. ~1 vlak mnohem siln~jěí než kapitál 
křeaíanakých měiitand, obchodnílcll a řemesln!lcll, což se :t~ozdi
ji ja.uě potvrdilo, když josefinská doba u~olnila zakaz ••
zm.fakturního podnikání pro židy. K tomu přistupovalo ddl.ežiU 
postnení žid~ských obchodníkd, kteři se podshtn;fm spdso
bem podíleli na domAcím a zahraničním obchodě a větiinou au
rovin potřebných k manufakturní textilní výrobě. Podíleli ae 
samozřejmě taká na obchodě s manufakturními výrobky. Je zná
mo, že tam, kde domácí manuf~ výroba začala konkurovat 
jejich obchodu s dovezenými cizfmi výrobky, uchylovali se 
nikdy k bojkotu domácích výroblcll a snažili se ji tak brzdit. 

ďloha žid~akých obchodnílcll a směnárníkd v hospodářek'm 
živote Prahy druhá poloviny 17. a v celém 18. století je do
sti podstatná. Vzrostla již po nuceném odchodu protestant
akých kupcd ze země po roce 1620. Posílila ji politika Haba
burkd, mezi jin;ým zejmána privilegium l!'erdinanda III. z roku 
1648, která umožnilo židdm obchodovat a kdžemi, vlnou, auk
nea, obilím, do~tkem, masem a rybami. Do konce 17. století. 
~srostl ~liv židovských obchodníkd v Praze natolik, že zač.-
11 obchodovat také s řemeslnými výrobky, a to bu! sami nebo 
prostřednictvím na.jatých kfea!anakých tovaryid a pokoutních 
itolířd. Křea!anští obchodníci a řemeslníci ae tomu marni 
brtnili, atejn~ jako proti tehdy ~elmi rozšířené činnosti 
ta~. domácích židd (Hausjuden), které zaměstnávali mnozí 
ilechtici a dokonce i některé kláitery. 

Z t'to situace pramenilo občasná volání po Typo~ězení 
iidd z Prahy, ke kterému opravdu dolilo roku 1744 po skončen! 
pruaká okupace Prahy. Židé se museli vystěhovat do konce 
března 1745, brzy se viak zjistilo, že jejich odchod přinesl 
státní pokladni velké ztráty, podvázal obchodní li~ot • stí
lil aolnoati úvěru. Vitiina dotazovaných pra!ských obchodní
k(& a řeaealn!kd se proto v uspořádané anketě vyalo~ila pro 
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návrat židd do Prahy a ti se roku 1748 Yrátili. 
Praha stejně jako jiná královská města ztratila po pro

hran~m stavovském povstání svdj veškerý politický vliv a 
tento etaY se během 17. a 18. století nikdy nezměnil . Zpo
čátku byla ochromena jak řemeslná výroba tak i obchod. Z 
Prahy neodeěly jen nekatolická měštanská rodiny. O~ešlo i 
mnoho sručných řemeslníkd, tovaryšd, obch~dn!kd a umělcd do
máo!ho a cizího pOvodu, kterým Praha předtím jako sídlo pa
novnického dvora poskytovala zaměstnání. Jiní odešli v dal
ších desetiletích, kdy se do žiYota města promítala neklidná 
válečná doba. To Yše bylo příčinou zmrazení vnitřního a za
hraničního obchodu a úpadku řemeslné výroby. 

Heutěšený stav hl~vního města Českého království však 
nes~stal neměnný, strnulý. K oživování obchodu došlo okamži
tě po uzavřeni vesttálského míru a v druhé polovině 17. sto
latí jsou známy snahy pražských obchodníkd zbavit se nemilé 
konkurence cizích, zejména norimberských a míšeňských kupod. 
Také řemeslná Yýroba se začala obnovovat a yzrdstat. Jestli
že roku 1653 při soupisu živností bylo v pražských městech 
napočítáno 1084 živností {z toho 334 připadlo na šenky), ví
me z tereziánského katastru, že v polovině 18. století již 
počet živností vzrostl na 2932, mezi nimiž bylo 173 obchod
níkd. Majitelé šenkd a hospod nejsou v tomto Údaji zahrnu-
ti l/. . 

Přes nesporný rozvoj pražské cechovní výroby v období 
let 1650-1750 a v dalších dvou desetiletích nebyly skulenos
ti s cechovní výrobou v Praze nejlepší, takže již roku 1699 
se vyskytl ná"Yrh na zrušeni pralských cechd 21. Do jaké a:!.ey 
byl tento návrh na samém sklonku 17. století opodstatněnf, 
by muselo potvrdit dali! studium hospodářských dějin Prahy 

tohoto období. Pro posouzení řemeslné výroby v 18. století 
dek máme po ruce hmotné prameny, tj. výrobky některých uaě
leckých řemesel, které ukazují na dobrou úrOYeň těchto řeme
sel ve srovnání s ostatní Evropou. Vyplývá z toho napf., ie 
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je přinejmenším nutné při hodnocení úrovně femeslné výroby v 
Praze 18. století postupovat diferencovaně . 

Jinou úroveň měla řemesla zvaná od roku 1754 T.frobn:í, 
jiná situace mohla být u řemesel pracujících pro místní trh, 
která byla označena jako policejní . Mezi výrobními ře-:&~esly 
pak ae svébytně rozvíjela řemesla uměleckého char~kteru, u 
nichž zpllsob individuální dílenské výroby byl zárukou dobré 
kvality vfrobk'll. ďpadek postihoval některá řemesla z několi
ka dllvodll. Byla to např. jejich spjatost a dožívajícím zp~ 
sobem vládnoucích feudálních vrstev, jindy již nastupující 
konkurence nové manufakturní výroby. 

Je však třeba stále počítat s tím, že cechovní výroba 
v Praze a samozřejmě i v českých zemích vllbec byla po celé 
18. století výrobou absolutně převládající a cechy se také 
snažily svou prestiž, svá privilegia i skutečné postavení 
bránit všemi možnými zpllaoby. Znovu je však třeba přiznat, 
že hospodářský vývoj Prahy v 17. a 18. století tvoří jeden 
z nejméně známých úsekll. Platí to samozřeJmě o vývoji vnitř
ního a zahraničního obchodu stejně jako o řemeslné výrobě. 

A právě zde je možné hledat další poznatky o dějinách 
Prahy v 17. a 18. století, kdy došlo k tak významné přemině 
tohoto města. Je sice pravd.a, že podíl šlechty a .církve na 
této přeměně byl rozhodující, ale není to pravda celá. Kde 
hledat vysvětlení, že v pražských městech vznikla nová vrst
va bohatého městského patriciátu, že od počátku 18. století 
doilo v rámci určitého hospodářského vzestupu také ke sta
vební činnosti měštanll? Svědčí o tom množství nově poatave
ných barokních domll, domovních přístaveb nebo alespoň barok
ních fasád měěianských domll. Vždyt již skutečnost, !e škody 
zpllsobené ničivým požárem roku 1689, který zachvátil asi BOO 
domll na Starém Městě, v židovském ghettu a ve velké čáati 
Bového Města, byly dosti brzy zahlazeny, svědčí o měnící •• 
hospodářské situaci pražského měštanstva od konce třicetile
té války . 

Samotný populační vývoj obyvatelstva Prahy v 17. a 18. 
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století je určitým dokladem toho, že se město sice pomalu, 
ale tr.ale vzpamatovávalo z následkd třicetiletá války. Ba 
počátku 18. stoleií (1705) žilo v Praze necelých 40 000 oby
vatel, na počátku sedmdesátých let dosáhl počet obyvatel 
80 000. Zároveň je třeba počítat s trvale vysokou děts~ou 
úmrtností a nezapomenout ani na dvě velká morov' er~demie, 
_které zasáhly Prahu na počátku osmdesátých let 17. století a 
potom znovu roku 1713. Při první epidemii byly uváděny ztrá• 
ty na lidských životech až 26 000 osob, roku 1713 podle 
úředních zpráv zemřelo 13 540 osob. 

Za takovýchto poměr~ vznikaly první pražské manufaktu
ry, které zprvu většinou vyráběly drahá lU1UBní textilie, 
především zlatem a stříbrem protkávaný brokát 3/. První ta
ková manufaktura byla založena roku 1706 kutnohorským měšta
bem Vil,mem Kristiánem Heiserem. Pokus~ o založení podobných 
manufaktur přibývalo, málokdy se však podařilo manufakturu 
UYést do chodu anebo v ní udržet výrobu. Nejd~ežitějším 
podnikem v první polovině 18. století byla šlechtická akcio
vá manufaktura na výrobu hedvábných látek, která byla v čin
nosti v letech 1725-1737 41. V táže době vznikla také maun
faktura na výrobu sukna. Zvláště významná pro tento vývoj 
byla polovina 18. století, kdy na území pozdějšího Smíchova 
ve Westerboldovské zahradě vznikly postupně tři manufaktury, 
spojené se jmány úředník~ komerčního kolegia českáho guber
nia lrantiška Ignáce Tertora a Jana z Westerholdu 5/. První 
založil na jmáno své manželky manufakturu na výrobu barche
tu, druhý tuto manufakturu později převzal, umožnil vznik 
další manufaktury na zpracování k~ží a konečně založil třetí 
podnik na výrobu pr.fmkd a port z nepravého zlata a stříbra, 
z tzv. lyonského drátu. Bylo to zároveň první seskupení ma
nufaktur mimo území Prahy, na místě budoucího prdmyslového 
předměstí, na místě, kde potom vznikly známé smíchovské 
kartolmlq. 

fertilní manufaktury vlastně byly téměř jediQými podn1-
k7 tohoto druhu v Praze. Přispěla k tomu i šedesátá leta, 
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kdy několik pražských měifand založilo manufaktury na potie
ka.áni bavlniných a lněnýCh látek - kartounky. Roku 1766 by
ly saloženy dYě, o rok později stejný počet. Do roku 1780 
jiCh Y Praze existovalo celkem ieet. Rozvoj potiskoYání lá
tek byl významně podpořen státem, když toto výrobní o~větví 
bJlo roku 1773 prohlášeno za svobodná podnikání. 

Stav manufakturní výroby v Praze do josefinských refo
rem by nebyl áplni, kdyby nebyla UYedena baYlnářská přádelna 
Jana Josefa Le1tenbergera, založená roku 1770 Y Týnskám dvo
fe, dYa hamry na výrobu mědi Y Libni a Záběhlicích a staro
městská pap!rna za Poříčskou branou, kterou roku 1784 koupil 
Jan l'erdinand ze ScbO~eldu a významně ji roziíř11. llanu:tak• 
turou byla i donucovací pracovna (tzv. Špinbaus), v níž tu-
14ci, !ebráci, ale i osiřelá děti pfedli vlnu a baYlnu a 
tkali látky 67. 

T)-to manufaktury trpěly všemi jU zmíněnými nedostatky. 
Počátk;r prabká manufakturní výroby byly tedy Yelmi skrolllná 
a zamiřeni manufaktur ázká. Vyráběly pfná!ně pro místní trh 
a orientoYaly se zprvu na bohatá zákazníky z řad Uechty, 
duchoYenatva a nejbohatiíCh měiÍand. Změnu znamenala iedesá
'' leta, kdy se objevily kartounky, produkující potiitěný 
kartoun a plátno pro městská obyvatelatYo, popř. 1 pro Yen
koY . Venkovská obyvatelstvo Yiak bylo v táto době jeitě tra
dičně soběstačná svou Ylastní pláteňickou výrobou a pokud 
jde o sukno, nakupovalo je od nejbl1Uíeh soukenických lilie• 
trd. PotiskoYání kartounu a plátna od iedesátých let 18. 
století se Y Praze natolik roziířilo, !e se stalo nejt7Pič
tějiím a největiím výrobním odvětvím pražskáho prdmyslu Y 
první polovině 19. století. 

Od nástupu Josefa II. na tr-Wl roku 1780 po o elá násle
duj! cf desetiletí docházelo k Yýznamnim změnám Y hoepodář
skna, pol1t1ok4m a kulturním !iYotě Ye dech zemích babsb1ll'
sk4 aonarohie. B)"ly ddldi tá taká pro česká zcl a pro Prahu 
samotnou Ye Yieoh Bllěrech. Kromě jináho Yýznamně podpofily 
bospodářstý YýYoj hlavního města. 
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Hejddležitější b,yly bezpoChyby oba patenty z roku 1781 
- o sruiení nevolnictví a toleranční . První u.olnil tolik 
potfebné pracovní síly pro manufakturní výrobu, dosud vúané 
na venkově, druhý podpořil přistěhovalectví nekatolickýCh 
podnikateld, tovaryěd, teChnikd, manufakturních obChod'!Likd a 
srovnoprávnil je 11 ostatním obyvatelshem. Oba patP.nty aily 
vjsnaa jak z hlediska okamžitýCh potřeb ekonomického vývoje 
mleta, tak i z hlediska jeho dlouhodobého vjvo~e, zejména v 
první polovině 19. století . Součaaně je viak třeba podotk
nout, že význam a ddle!itost patentu o zruěení nevolnictví 
ae neprojevily okamžitě překotnou migrací venkovského o~yva
telstva do Prahy. Svěd~í o tom viem známé údaje o počtu 
pražského obyvatelstva ve zbývajících dvou desetiletích ~8. 
a v prvních desetiletích následujícího století. .· 

Josef II. pokračoval také v celním ochranářst-ví nfoh 
předchddod. Zvláěi významný byl z tohoto hlediska zákaz do-. 
vosu zahraničních výrobkd T,fdaný roku 1784 a celní řád, kte• 
r.f na tento zákaz navazoval . Zákaz dovozu postihoval téměř 
dechey textilní výrobky, sklo, galanterní zboží, plech atd. 
Celní řád pak stanovoval vysoké celní poplatlq na ostatní 
dovážené zboží. O čtyři roky později byl vydán obnovený cel
ní řád, který obsahoval jeiU ostřejií zákaz dovozu ui 200 
v1robkd pro viechny zeaě monarchie s v:fjimkou Tyrolek& a ra
kouských příetavd. Tato administrativní opatření byla dopl
něna roku 1789 Jeiti vydáním nového celního tarifU ~· dovoz 
tftinovébo cukru 11 cílem tento dovoz ztížit a podpořit t~ 
výrobu cukru doaácího z dovezené suroviny, tj. cutrovi třti~ 

,: . . ; 

ny. ; 
Rozvoj manufakturní výroby byl usnadněn zavedelúm no- : 

Tých předpisd o organizaci manufaktur a cechovních foemesel./ 
Stalo •• tak vydáním dvorního dekretu se 17. srpna 1784, 
který převzal některá ustanovení dřívějěího cirkul&fe • roku 
1770, dále je vlak rozvedl a upfoesnil. Podle dvorního dekre
tu s roku 1787 byla zaručena vlastníku manufaktury noboclná 
disposice • jeho budovami, zákaz ubytování vojska v manu:tak-
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turních objektech, o&Yobozeni ·majitele, jeho synd a pracov
nikd podniku od ~ojensk~ služby a někter' další •'ně ~tznam
n' Úl~y. V t' době začalo být ro~něž udělovtno úřední to
~úní oprá~něni d~ojího druhua jednoduchá (einfache :Pabriks
befugnisse) a ZBIDSká (formliche Landesfabriken, privi ,_.gier
te :Pabriken, landespri~ilegierte :Pabriken, landesr~tugte 
Pabriken). Zemek' oprá~něni bylo ~ětšinou udělováno velkým, 
Yjz~ man~akturám. Josefinská politika zalcroěovala ob
čas také proti dosavadnímu cechovnímu systému a prohlásila 
některé další živnosti za &Yobodná po~olání, např. knihku
pectví a knihtiskařství. 

K podstatným změnám došlo také v životě židovského oby
~atelstva. Pro židovská ob,rvatelstvo byl UYolněn zákaz manu
fakturního podnikání, mohlo nyní provozovat ~ěechna řemesla 
• 11vnost1 s jediným omezením, které zakazovalo zaměstnávání 
křesianslcých učedník'd, a aohlo bydlet 1 IŮI10 pralské ghetto. 
Pobyt miao ghetto byl však podmíněn bydlením v nájmu nebo ~e 
~lastních manufakturních objektech. 

Od roku 1782 byly z příkazu Josefa II. tak~ v Prase ru
ieQJ anohé kláštery a kostely. Zhruba v období čtyf let bylo 
sruieno 23 klášterd, 35 kostelll a kaplí a 5 círk~ních špi
táld 11. I to ovlivnilo hospodářský život PrahJ. 

Zllíněná opatření josefinské vlády se promítla ~ellll.i • 
podstatně do všech stránek vývoje Prahy. Zkoumáme-li hospo
dářská dějiny našeho hlavního města, ~idíme, že některá z 
těchto opatření se projevila výrazným zpdsobem okam!itě, u 
ji~ch tkví jejich hlavní význam ~ dlouhodobějším ~~oji, 
tj. ~ období před napoleonskými válkami a po nich a zejména 
pak v období přechodu od manufakturní výroby ke strojové, 
které sačalo ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století . 

Z údajd Josefa Antonína Rieggera známe celkem dost pře
ani ~~oj pražského manufakturního podnikání ~ osmdesátých 
letech, tj . ~ období josefinských reforem 81. Víme tedy, že 
na rosdíl od pfedeilých desetiletí se rozvoj manufakturní 
~troby značně seychlil . Jlápadný je rostoucí počet no~ých ma-
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nufaktur trojího druhua přádelen bavlny, tkalcoven bavlně
Jl1ch látek a kartounek. Z těchto manufaktur měly jen kar
tounky vytvořenu svou tradici. Přádelna bavlny v Praze taká 
jedna existovala. ďplně novým druhem manufaktur byly tkal
ca.ny. Od počátku osmdesátých let do roku 1787, tj. d~ doby, 
kam sahají Rieggerovy údaje, vzniklo v Praze 12 t~~lcoven, 6 
nových přádelen a k 7 kartounkám přibylo 5 nových. Z uvádě
ných 6 nových přádelen vznikla jedna z ji! existující donu
covací pracovny. Zároveň je z Rieggerových údajd známo, !e v 
těchto textilních manufakturách pracovalo celkem 1158 osob. 
Pracovníci těchto manui"aktur tvořili základ manufakturního 
dělnictva v Praze, jehož celkový poěet lze odhadnout asi na 
1500 osob 91. 

Tyto textilní manufaktury toti! nebyly v táto době je
diná na území Prahy a v jejím nejbli!ěím okolí. V osmdesá
tých letech se na čas začala slibně rozvíjet taká výroba 
hedvábí. Roku 1784 tkalo hedvábná látky 30 řemeslnických dí
len, v nichž pracovalo celkem 171 osob. Byly tehdy dílny, 
která zaměstnávaly až 10 tovaryěd a učedníkd. Z těchto něko
lika dílen vznikly v dal~ích letech malé manui"aktury. Vedle 
nich věak existovaly dílny řemeslnická, přibližr.ě stejně ve
liká. Bedostatek kvafitního surového hedvábí domácího p~odu 
a závislost na jeho dovozu z ciziny však tomuto textilnímu 
odvětví v Praze předurčily brzkou •tagnaci, pozvolný úpadek 
a zánik do poloviny 19. století lO/. Příbuzným oborem byla 
výroba hedvábných stuh. Roku 1783 bylo v Praze takovýchto 
dílen 15, z nich v~ak stojí za amínku jen nejstarší a nej
větěí, patřící Karlu SchUi"nerovi ll/. 

K zásadnímu obratu došlo za vlády Josefa II. taká v. 
pražskám rukavičkářství. V Praze se začali usazovat i"ran
couzští rukavičkáři a zakládat rukavičkářská manufaktury. 
Nejznámějěí Jan Lunet a !těpán Boulogne založili svá pod.nilq 

roku 1784 a dali . tak základ významnému a dobře prosperující
au p~slovému o4větví 121. 

Významného rozvoje se dočkala výroba papíru v bývalé 
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staroměstské papírně , kt erá od r oku 1784 patřila známému vy~ 
davateli knih a novin Janu Perdinandov i ze Schonteldu. Před
mětem obdivu bylo její technické vybavení, jímž tato papírna 
v osmdesátých letech disponovala. Od roku 1787 ae vyráběla v 
Praze také papírová masa, z níž se pak dále zhotovovaly 
např. lakované a malované dÓzy a tabatěrky. Výroba ~~píro. 
vých tapet se objevila na počátku devadesátých let lJl. 

liovinkou byla výroba cukru z cukrové třtiny, která byla 
zavedena roku 1787 na Zbraslavi. Manufakturu založila spo
lečnost vídeňských a pražských velkoobchodníkd a na počátku 
devadesátých let zaměstnávala 75 dělníkd. Vyráběla třtinový 
cukr do roku 1803 a položila základ další cukrovarnické vý
roby na Zbraslavi. Počátky pražského potravinářského p~s

lu jsou spojeny také a výrobou cikorky a lihových nápojd. 
Ba přelomu osmdesátých a devadesátých let začaly vzni

kat manufaktury vyrábějící spotřební zboží& kameninové nádo
bí, klobouky, jehlice, hřebeny a další předm~ty z rybích ko
stic, tužky, mýdlo, pečetní vosk, kovové knoflíky, nožířské 
výrobky a pozlacené a postříbřené galanterní zboží. Také po
čátky prdmyslového tiskařského podnikání spojené se jménem 
Gottlieba Haaseho patří do poloviny devadesátých let. DYa 
hamry v Libni a Záběhlicích dodávaly mea pražským _mědikov
cdm, mezi něž od roku 1771 patřil Prantišek Ringhoffer. Roku 
1783 pracovalo v těchto hamrech devět osob. V letech 1786 až 
1789 došlo k prvním pokusdm o těžbu uhlí na libeňském pan
ství. 

~akové tedy byly výsledky josefinské politiky na podpo
ru manufakturní výroby. Pozitivně se v tomto vývoji odrážela 
všechna opatření, provedená jak v celní politice, tak 1 ke 
zdokonalení a ochraně manufakturního podnikání. Odpadl také 
nedostatek pracovních sil, citelný do josefinských reforem. 

Po vydání tolerančního patentu začali do Pra~ přichá
zet cizinci z nekatolických evropských zemi. Z majiteld nově 
založených 12 tkalcoven bavlny byli jen dva domácího p~odu. 
Ostatní přišli do Prahy po roce 1780 především ze Saska (5) , 
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dále pak z Lichtenštejnska (2), Slezska (1), Durynska (l) a 
Beaaenaka (1). Z Dráž~an pocházel majitel dílny na výrobu 
hedvábQfch stuh Karel Schiffner, který se vlak v Praze uea
dil již roku 1775 nebo těaně předtím. Také rukaviěkář.tvi ae 
začalo rozvíjet díky cizinc~. lrancouzi Lunet, Boulo~~· a 
další přicházeli do Prahy (ale i do Vídně) jako po~~mci sta
rých hugenotských rodin přes Německo, kde předtím žili jako 
emigranti po zruiení nantského ediktu. Zbraslavskou rafine
rii cukru řídil cizí odborník Josef Sauvaigne, který byl po
volán z Bizozemí. Výrobu kameninového nádobí v pražské manu
faktuře, založené roku 1791, organizovali dělníci z podob
ných manufaktur v A.nsbachu, Postupimi a llíěni. Výrobu kovo
vých knotlíkd zavedl Jean Comoi z Prancie. Kajitel později 
největší pražské tiskárny Haase přiěel do Prah1 z pruského 
Ealberstadtu. 

Tento vývoj pokračoval také v první polovině 19. stole
tí. Ba počátku tohoto století zavedl Joachim Buhk z Anglie 
výrobu hlezných postříbře.ných nebo mědí potdených třmen\l, 
udidel apod. Ha počátku třicátých let přišla do Prahy celá 
řada odborník\l z ciziny, kteří založili bu~ avé vlastní to
várnr nebo v nich p\lsobili jako mechanici. Sasové Botrott a 
Breitfeld za pomoci anglického mechanika Evanae zavedli v 
Praze výrobu bobbinetu neboli anglického tylu. S Angličany 
je spojen začátek pražského strojírenství. První strojírna 
(1832) patřila ldwardu Thomasovi, druhou založili o dva roky 
později David Evans a Josef Lee. Anglických mechanik\l bychom 
viak v Praze ve třicátých a čtyřicátých letech našli více. Z 
Hlmecka přiili na zbraslavské panství Weinrich a Kodweiss, 
kteří ve zdejlím cukrovaru vynalezli nový technologický po
stup při výrobě řepného cukru, proslavený v celé lvropi. 
Prancouzi Sellier a Bellot založili výrobu zápalek (kapslí), 
Karel Ludvík Kriegel z Dráž~an výrobu porcelánu. fo jsou 
viak ve výčtu uvedeni jen ti nejznámější. 

Brzy •• projevily .zavedené reformy u ži4ovského obyva
telstva. Bejvfsnamnější z hospodářského hlediska bylo uvol-
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n~ní zákazu zakládat manufaktury. ~idé se nejvíce mohli 
uplatnit tam, kde doposud měli ve svých ruk'ch obchod se eu
rbVinami a výrobky. To byla celá oblast textilní bavlnářské 
výroby, ale i zpracování lcdží, výroba ikrobu, loje, peCSe~ní
ho vosku, sirek, lisování řepkového oleje, výroba pře~~itd z 
r,ybích kostic, krémd a leitidel a psacích brkd. 

Wejvýznamnější podÍl měli lidovští podnikatelé v pra!
ské prdmyslové výrobě konce 18. a první poloviny 19. století 
v oblasti textilní výrob~ a to zejména v potiskování kartou
DU a plátna. Ješt~ v roce 1787 byl, jak vysvítá z Rieggero
vých údajd, podÍl lidd na vlastnictví textilních manufaktur 
zanedbatelný. Ve skutečnosti tomu však bylo jinak. ~idovití 
obchodníci ovládali obchod s bavlnou a bavlněnými látkami a 
majitelé pražských kartounek byli větiinou závislí na jejich 
~•ěru nebo přímo potiskovali jejich kartoun a plátno, které 
jia potištěné dodávali nazpět. Roku 1787 z 12 kartounek jen 

• 5 zpracovávalo výhradně av'l\j vlastni materiál. 
V devadesátých letech ovládli iidovští obchodnÍci, jak 

uvádí Joset Schreyer, obchod s kartounem úplně, t~!íce se 
vsájemné konkurence kartounek, a mohli tak diktovat ce~ su
rovin i výrobkd l4/. Od posledního desetiletí 18. století 
začaly ovládat nově zakládané kartourik7 iidovských majitel\\ 
také potiskování kartounu. V té době vznikly dv~ velké kar
tounlc:y na úseaí pozd~jš:ího Karlína (Aron Beer Jo .. roku 1791, 
později Saloaon Prsib.ram a llojiíi Je.rusalem; Koppelaazm a. 

Beer Porgesové roku 1798), po roce 1800 vznikla velká kar
tounka bratří lpsteind na Wovém llěst~ a o něco posd~ji dv~ 
máé kartounk7 aa:íchovské (.Aron Beer Przihrca roku 1814; 
llojiíi a Juda Porgesové roku 1815).Všechny tyto kartounky 
spolu s podnikem Leopolda Doraitsera v Holešovicích patřily 
od svého uniku k největším v Čechách a rakou.ké aonarohii 
vdbec. Bapř. roku 1805 kartounka bratří Epsteind prý přiao 
sahtnávala 150-200 osob, roku 18J6 ji! 86J dUníkd l5/. 

Zbfd se ;teiti za:bůt o tom, jak byly v Praze vyuiity 
_pro manufakturní výrobu objekty zrušených klášterd a koste-
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ld. Z ~ěch, kter~ se nible oci~ly nevyužity, jich byla vět
lina použita jako skladovací prosto~, ojediněle bylo něko
lik aenších kosteld přeetavěno na obytn~ do=Y, něk~er~ cír
kevní stavby byly i zbořeQJ. K manufakturní výrobě jich vlak 
bylo využito poaěrně málo. Budova zbraslavakáho klál~•ra 
sloužila rafinerii t~inov~ho cukru, později i che~ck& vý
robě a lcláJ~er dominikánek s kos~elem sv. ~ ee atal pos
dlj i maj e~kem knihUslcařslc~ Haasovy rodiny. Po urěi ~ou dobu 

naila ú~oěii~ě dílna na výrobu stuh Karla Schiffnera v areá
lu Aneisk'ho lcláitera, a ~o jei~l dřiv, než doilo k hroaad
n,au ruiení kláJterd. Taká výroba papírových tape~ byla si
tuována k:rati! dobu ve zruienám kláiteře h;ybern1l. Ználé je i 
to, !e v bývalé Jesuitaké sahradě na Kalé Straně bylo něko
lik desetiletí bělidlo kartound a plátna. 

Závěrem je mo!ná říci, že všechny joaefinská reformy 
aily velký význam pro dali! hospodářský vývoj Prahy. Pod
statným spdaobem urychlily rozvoj manufakturní výroby, takže 
období osmdesátých le~ a daliích ětyř dese~iletí, která ná
sledovala, mdžeme oznaěit sa období rozkvě~u .. nutakturní 
vfroby v Praze. lla ně pak navlf.zalo ve třiclf.tých a čtyřicá
tých letech 19. století období postupné přemiDY výroby ..au
faktum! ve výrobu tovt{rn:í, strojovou, kter' Prahu posunulo 
na jedno z předních m!st aezi p~slovými centry ve střední 
lvropě. S ~!mto prdmyalovým rozvojem města pak ~ěsně sou.i
ael i vznik p~slových předměstí a vdbec celý urbanizaění 
vfvoj Pr~ v 19. století, Samotné slouěení pražských měst. 

roku 1784 bezpros~fedně tento hospodářský vývoj přílii neo
vlivnilo. llělo vlak význam v daliích letech pro yfvoj poll
~ickf, aociální a kulturní, pro celkovou aodernisaei mleta, 
pro realisaci pražak~ dehk' výstavby. Vytváfelo dobré 

předpoklady, aby ee Praha mohla postupně stát p~slovým 
velkoaěa~ea. 



282 

Posnú~Q 

1/ Dějiny Pr~, Praha 1964, s. 364; Teredán.eký katutr 
~eaký III, Praha 1970, a. 25-26. 

2/ Bedřich Mendl, Vfvoj řemesel a obchodu v mistech prd
ak:;ých, Praha 1947, e. 49. 

3/ O nejatari!ch přa!akých manufakturách do pol. 18. atol . 
vis článek J. lo~ičky, Bejetarií pra!ská manufaktury, 
PSH 7, 1972, a. 97-106 . 

4/ A. Klíma, Manufakturní období "f Čechách, Praha 1955 , a. 
249; J. lo!ička, Bejstari! pra!ské manufaktury, a. 101 
a! 104. 

5/ J. Janáček, Weaterho1dovská zahrada, ČSPSČ 62 , 1954, a. 
178-183 . 

6/ PodrolM pojednává o stavu manufakturní výroby v Praze 
pfed josetinetými reformami a v období do r . 1848 práce 
z. Míky, Počátky pr\lm;yelcrfl§ "f'jroby "' Praze, PSB 12, 
1980, •· 85-169 a 13, 1981, •· 50-123. 

7 I J. Janáček, Malá dlji.J3y Prahy, Praha 1977, a. 287. 
8/ J. A. Riegger, Materia1ien zur a1ten und neuen Statia

tit 'fon BÓbaen, Prag u. Leipzig 1787-1794, IV, a. 704 
a! 718; V, s. 40..70, 60-69. 

9/ z. Mika, Počátky p~a1ové "ffroby, PSH 12, 1980, •· 
150-151. 

10/ Tamdl, •• 118:-123 • 
ll/ Tad!, •• 119:-120 • 
12/ Ttu•Ul, •• 124-126. 
13/ TamUI, •• 126-127. 
14/ J. Schreyer, Waarentabinet oder liederlage der in Bo~-

un erzeugten Waarenart1ke1 und Baturprodukte, dann der 
4aa1t betreibende Bandel, Prag und Leipzig 1799, •· 220. 

15/ z. ll!ka, Počátlcy pr1lm;ralová výroby, PSH 12, 1980, •· 
112-118. 



28.3 

Zdenik ll í k a 

Wi rtecha!tliche Entwicklung Prage und Josetinieche Reto~en 

Zu.eammentaseung 

Die wirtaohattliche Entwicklung Ton Prag Ton der llitte 
des 17. Jahrhunderts his su den Joaetiniechen Reto~en iet 
wichtig t\ir dae Veretandnia der Entatehung des barooken 
Prags. Z u ein• wichtigen :P8 ktor wurde in dieaer Bntwiolclung 
clie Gl'Úndung der llanutakturen aeit Beginn des 18. Jatuo-
hunderts. 

Die Babeburger Politik unteretutzte die Entstehung 
netter llanutakturen 1a Geist der damallgen lllerkantillatiachen 
:ťheorlen, ea ging ihr jedoch aicht \lil irgendwelche Verande
rungen der apatteudalen Gesellachatt. Die Unteretutzung tUr 
die gegl'Úndeten llanutakturen bestand in der Zollpolitik, in 
der linachr&nkuaa des Zuntts;retca, in der Gew~ TOn 
Steuere:rmaBigungen, Darlehen, Unterstuhungen und Prim!en, 
t\ir eine kUrsere Zeit auoh in der lrteilung des llonopola tUr 
eine bestimmte Art der Produktion {pr1Tileg1um pr1Tat1TYa). 
Die neu eingetUhrten :Po:rmen der ataatlichen Administration 
realieierten nicht nur clieae lla9nahmen, aondern eie Ter
auchten auoh, gUnatige Bedingungen t\ir clie Entwicklung der 
Industrie und des Handela zu achattan. 

Die Gl'Úndung der llanutakturen in den tscheohiechen Lan
dem und alao auch aelbat in Preg stieB trohdem aut Ter
achiedene Schwierlgkeiten. zu ihnan gehorten der llangel an 
linanskapital, der niedrlge Abaatz aut d• einhei.aiachen 
llarkt, die Konkurrenz der trcden llanutakturen zu Hauae und 
1m Aualand, die hohen Heretellungakoatan, der llangel an eini
gen Rohatottan, a ber a uch der llangel an Produkt i ona- und Or
ganiaationser!ahrungen. Ia gab o!!enaichtllch auch einen 
llangel an trcden :Paohleuten, die, in der llehrheit aua nicht
katholiaohen Landern, den Zugang zur atrengkatholbchen Haba-
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burger Monarchie ereehwert hatten. Die Prager Manutalcturen. 
~e den lŇrgerlichen Untemebmem gehortan, litten duu 
noGb an Arbeitekraftemangel. line bedeutende Rolle apielte 
in dieaer Zeit daa Kapital der jUdiachen Kautleute und 
Geldwechaler. 

Von der Mitte des 17. Jahrhunderte an bie au dan Joeefi
niaohen Refomen kann man in Prag einen allmUUchu und 
dauerha!ten Anatieg der handwerkliehen Produktion und eine 
Belebuns der Handelatatigkeit beobachten. Daa zeigte eich 
auoh 1m Anwacheen der Bnolkerung und in der Bautatigkeit 
der Prager B\irger nach 1700. Zu Beginn des 18 . Jahrhunderte 
enchienen die ereten Ka.nutalct\U"e..l zur Produktion 'YOn teuren, 
prwůi:'Yollen Stoffen. In der Kitte dee 18. Jahrhunderte ant
etanden ale lrgebnis der Bemiihungen der Beamten dee KODIIIlers
\:ollegi\al18 des bOhmischen Guberniwu drei Kanutalcturen (die 
Heretellung von Barchet. die Verarbeitung Yon Leder, die 
Heretellung 'Yoa aog. leoniaehen Draht) aut dem Territori\a 
der spateren Voratadt Smíeho.,.. 1766 wurclen die ereten Kat
tWllllanutalcturen gegr\indet, die dann beaondere in der ereten 
H&lne dee 19. Jahrhunderts tiir die Prager induatrielle Pro
duktion am tfi)i&chaten waran. 

Seit d• Thronantritt Josefa II. kam ee wurend der ge
aamten tolgenden Jahrzehnte zu bedeutenden Veranderungen aut 
allen LebeAagebieten der Einwohner der Monarchie. Das galt 
auoh tUr Prag. Am bedeutendsten waren ohne Zweifel tiir die 
wirtechaftliche EDtwicklung Praga die beidan Patente aua d .. 
Jahre 1781 - das Patent uber die Aufhebung der Leibeigan
eehatt und dae Toleranzpatent. Sie machten die benotigten 
Arbeitakritte tiir die Manutalcturproduktion fre1 und unte:r-
etutstan die linwanderung der nichtkatholiaehen Untemebmer, 
der Geeellen, Pachleute und Technik:er. Die Auawirkungen wa
ren nicht nur auganblioklioh, aber noch eher lancfrietig, 
wie aua der EDtwiok:lung Prage in den weiteren Jahrzehntan su 
eehan iet. Ia folgten ,reitere konkrete lla!}nabmen zur Unte:r-
etutsung der Induatrie und dee Handele in der Zollpolitik 
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und in der Orga.o.isation der Kanutakturproduktion. Zu den 
wiohtipten lla!3nabmen gehorte auch die Aut1ookerung des Ve~ 
bob d .. llanut-"urunhmehmena .tiir Juden. 

!rge b&ůe all dieeer lla!3nahman war dae AutblUhen der 
Prager llanutakturproduktion in dan aoh.siger Jahren und dann 
in dan .tolgendan Jahrsahnten. ll1ein in den aohsig~r Jahren 
enhtanden 12 Webereien und 6 neue BaUIIWollapi!lnereien, und 
zu 4-.n 7 Kattunmanutakturen kamen 5 neue hinzu. Zu ein• 
grundlegenden Wandel kam •• in der Handeclruhproduktion, eine 
bedeutende Ent.taltung nahm auch die Herete1lung Ton Papier, 
und neu wurde die Herete11ung Ton Zucker au. Zuckerrohr ein
ge.tiihrt. Eine Entwiok1ung erfuhren a ber auoh andere Produk
tiouneige. An dieeer Entwiok1ung der llanutakture.D., und 
seit Beginn der dreiBiger Jahre des 19. Jahrhunderta auoh 
der llaaohinenproduktion in den Pabriken, hatten .tremde l'aoh-
1eute einan bedeutendan Ante11, die nach Prag aue England, 
Prankreich und Deutechland kamen. 

Die Joee.tinischen Re.tonaen beschleunigten die Entwiok
lung der Prager llanutakturproduktion, ihre Ent.taltung, und 
aut wesentliche Art beein.tlu8ten eie die weitere wirtecha.tt
liche Entwicklung Prage in der Zeit der drei6iger und Tie~ 
ziger Jahre des 19. Jahrhunderte, ale Prag zu ein• der 
.tÚhrenden Industriezantren in Mitteleuropa wurde. 



286 

Marie L i ě k o v á 

POKUSY O PŘIPOJENf HRADČAN K MALt STRANĚ 
V LETECH 1688-1756 

Poddanské město Hradčany bylo na Tři krále rok~ 1512 
obdarováno králem Vladislavem dvěma výročními trhy, které 
měly zlepšit hospodářskou situaci tohoto, jak výslovně v 
privilegiu uvedeno, "pražského" města, hlavně s ohledem na 
potřeby při pobytu panovníka a · jeho dvora na Hradě a v praž
ských městech . Když .Rudolf II. si zvolil Prahu za své sídel
ní město, povýšil Hradčany na královské město. Privilegiem 
z 1. září 1598 potvrdil purkmistrovi, radě a vší obci privi
legia od 1512 až po 1567 a podřídil je jako jiná královská 
~ěsta zemskému podkomořímu. Udělil městu všechny výsady ji
ných svobodných měst kromě práva odúmrti , které vyhradil své 
komoře. K opatření finančních prostfedkd, zejména na Údržbu 
hradčanské radnice, na zřízení vodovodu a vydržování stráži 
jim povolil vybírat clo z veškerého do města přiváženého ví
na. Císař Matyáš II . potvrdil Hradčandm privilegia roku 1612 
a Ferdinand II. při konfirmaci městských privilegií osvobodil 
22. září 1628 měštany a obyvatele Hradčan od hlídání zločin
cd při věži Daliborce a od všech prací při sklizni sena v kráa 
lovských oborách. Výsady Hradčanských rozmnožil 7. prosince 
1657 Leopold I., když jim při potvrzení privilegií udělil vý
sadu, že jim šosovní domy nemají být odnímány. 

Když byla třicetiletá válka ukončena mírem, byly Hradča
ny malým městem s 69 domy. Oproti roku 1626, kdy město mělo 
62 měštanských domd z celkového počtu 94, bylo v roce 165) 
zapsáno v berní rule jako měětanské pouze 28 domd l/. Při 
revizitaoi přiznání města Hradčany v roce 1726 zapsalo město 
celkem 82 domd, z toho )2 zemskodeskových, 1 obecní {radni
ce), 1 šosovn:í, )8 měštanských a 10 patřilo stavu duchoven
skému. K stavu z roku .l65J přibylo za 70 let 1) domd, mezi 
nimiž bylo nově vystavěno 8 domd na Novém Světě 21. V době, 
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kdy se Hradčany staly čtvrtým pražským městem, bylo T terezi
ánském katastru k roku 1757 zapsáno na Hradčanech 40 domd j a
ko rustikál a 38 domů v dominikále, z čehož bylo pouze 39 do
mů měštanských 31 . 

Nebyly tedy Hradčany do poloviny 18. století vel~jm měs
tem a počtem domd je v té době předčilo i maltézsk~ postran
ní právo. To, že svým rozsahem bylo nevelké a v druhé polo
vině 17. století mělo asi 26 až JB měštanských domů, bylo 
bezpochyby jednou z příčin, proč se stalo předmětem pokud 
správy Menšího Města pražského o jeho přímé připojení k Ma
lé Straně spolu s postranními právy, která 1c tomuto třetímu 
pražskému městu byla počítána 41. 

Správa Hradčan se odlišovala v několika bodech od ostat
ních pražských měst. Město nemělo královského hejtmana ani 
xrálovského rychtáře jako ostatní pražská města, a proto re
noTaci magistrátu prováděl zemský podkomoří za účasti nej
prve pouze komorního písaře, od roku l68J i ho!rychtéře, tedy 
celkem tři osoby z podkomořského Úřadu. 

Již od roku 1609 se stále častěji vyskytovala otáslca 
zjednodušení správy ve třech pražských městech, a to přede
vším snahou o připojení postranních práv přímo pod moc měst
ského magistrátu. Ačkoli ke Starému Městu patřila jenom tři 
a k Novému Městu čtyři postranní práva, Malá Strana jich měla 
sedm, a to roku 165) asi se 147 domy. V roce 1648 byla po
stranní práva reskriptem Ferdinanda III. z 22. května podří
zena královským městským hejtmandm T záležitostech Teřejných 
a policejních. Téhož roku 12. června bylo schváleno připoje
ní postranního práva sv. Jana v Oboře k MaU Straně. Toto 
město, které ještě v té době namělo zcela rovná práva a oběma 
pražskými městy na pravém břehu Vltavy 5/, vznášelo neustále 
stížnosti na svá postranní práva a žádalo o jejich inkorpo
raci. 

O povolení inlcorporovat všechna postranní práva požáda
la Malá Strana již JO. listopadu 1652. Perdinand III. Títal 
zjednodušení městské správy, a proto nařídil JO. prosince 
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téhož roku, aby byla zřízena zvláštní komise, která by jed
nala s vrchnostmi postranních práv o této věci 6/. Fochopi
telně se vrchnosti postranních práv nechtěly vzdát své svrcb> 
vanosti,.a proto jednání namohla vést k dohodě. Dne 20. břez
na 1666 oznamovala Malá Strana, že při jednáni u komdJe se 
ničeho nedocílilo přesto, že i ve svém dalším delr:::·etu pro 
Malou Stranu z 9. listopadu 1656 projevil panovník zájem o 
inkorporaci postranních práv 11. 

Stejně tak 16. dubna a Jl. října 1668 vyzýval císař, 
aby se jednání se zvláštní komisí urychlilo. O šest let poz
ději, 7. prosince 1674 shledával Leopold I. inkorporaci po
stranních práv za zcela nutnou věc "pro unitormitate" měst
ského zřízení a záležitostí soudních a policejních a a. pro
since sděloval apelacím, že podle dosavadních jednání se 
vrchnosti· postranních práv "absolutně" vzpěčují připojeni 
těchto práv tak, jak o ně žádá malostran.ský magistrát. Za
slal proto apelacím zpět všechny spisy pro i proti spojení 
k dalšímu jednání. Dne 7. února 1685 doilo sice Je narovnání 
mezi malostranským magistrátem a klášterem na Strahově, ale 
pouze o vinice. 

Mezitím však malostranský hejtman a magistrát začali 
zasahovat i do záležitostí Hradčan. V roce 1675 rozhodlo 
místodržitelství k stížnosti Hradčan, když malostranský 
hejtman a magistrát porušovali jejich městská práva, že 
Hradčany náležejí pod Úřad zemského podkomořího a nejsou 
pouhou jurisdikcí a ani ve veřejných záležitostech nejsou 
závislé na magistrátu Malé Strany, a proto si má malostran
ský hejtman, je-li to třeba, povolat k sobě zástupce Hrad
čanských a věc s nimi vyřidi t sám S/. Rovněž l. srpna 1669 
po stížnosti malostranského hejtmana na hradčanský magistrát, 
že mu nechce vydat ze svého vězení jistého Collina a dopra
vit ho na malostranskou radnici ke složeni revertu, prohlá
silo místodržitelství v dekretu, zaslaném malostranskému 
hejtmanovi Janu Kryštofovi Yalovcovi z Malovic výslovně, že 
Hradčany jsou královské město a nesmějí být proto považovány 
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za postranní právo . On pak neami nic podnikat proti jejich 
jurisdikci. Ostatně se těmito záLežitostmi zabiTá zvláitn! 
komise, sestavená místodržitelstvím, měl by tedy apíie pro
jednat onu věc s touto komisí, dát předvést Collina před ko
misi, tam jej nechat přísahat a podepsat revers a pa~ by byl 
Collin z nařízení komise propuitěn z vězení 9/. 

Vlastní dosud zjiitěný počátek pokusů Malostranských o 
přimé připojení Hradčan k Malé Straně spojením (unií) obou 
magistrátů nutno hledat v roce 1687. Po smrti císařovny-vdo
vy Marie Eleonory Mantovské, třetí manželky Ferdinanda III. 
(dne 6. prosince 1686) , nařídilo místodržitelství dekretem 
z 17. ledna 1687 čtvrtletní zákaz provozování hudby a na do
držení tohoto nařízení měl dohlížet malostranský hejtman ne
j~n ve vlastním městě, ale i na Hradčanech a na postranních 
právech lOl. Tehdejií malostranský hejtman Jan Karel z Goltzu 
vyrozuměl o tom magistrát, který se touto věcí zabýval ve 
svém sezení 27. ledna. Projednal tu přípis místodržitelství 
zemskému podkomořímu Janu Petrovi Bubrikovi, že prý se hrad
čanský magistrát vyjádřil v tom smyslu, že malostranský hejt
man mu namá co poroučet. Po zralém uvážení se konielé usnes
li poslat zemskému podkomořímu obšírnou zprávu s prokázáním 
neviny hradčanského magistrátu i purkmistra s omluvou ll/. 
Vyslali k podkomořímu dva radní, aby mu vysvětlili toto nedo
rozumění mezi malostranským hejtmanem a tehdy Úřadujícím 
purkmistrem, radním Janem Karlem Feršanem. 

Počátkem roku 1688 vznikl spor mezi malostranským hejt
manem Goltzem a hradčanským magistrátem při střetnutí jedno
ho studenta s hajdukem hrabět e Šternberka. Hradčanský magi
strát nadále trval na svém právu , že stále podléhá jenom zem
skému podkomořímu a nikoli malostranskému hejtmanovi. Místo
držitelství svým výnosem z ll. března 1688 oznámilo zemskému 
podkomořímu Hubrikovi z Henneradori'u, že od této doby hradč~ 
ský magistrát má být povinen uznávat "in publicia et milita
ribue" bez výhrad autoritu malostransiého hejtmana, poněvad! 
již u · příležitosti smutku po smrti císařovny Eieonory bylo 
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~zhodnuto, že malostranský hejtman má právo vyřizovat i na 
Hradčanech záležitosti "in publ1cis", proto aby podkomoří 
vytkl hradčanskému purkmistrovi jeho jednání a napříšti aby 
magistrát respektoval všechna nafízení malostranského bajt
mana "in publicis", a kdyby magistrát byl nadále ne~sluiný, 
aby mu pohrozil, že by muselo být sáhnuto k donucovacímu pro
středku (damit es anderwertiger Compulsor1all41ttel .nicbt von
notben babe). 

Á byly to právě tyto dva dekrety místodržitelství, totiž 
z 17. ledna 1687 a ll. března 1688, na něž se potom po více 
než padesát let odvolával malostranský magistrát při prosazo
vání svých práv proti Hradčanským. 

Ještě téhož roku, dne 10. prosince 1688 žádala Malá St~ 
n~ Leopolda I., aby královské vrchní město Hradčany bylo in
korporováno k Malé Straně "ob dei'ectu subjectorum" a z obou 
magistrát\l byl utvořen jediný 121. Panovník jim žádost vrátil 
s tím, aby se Hradčanští k tomu vyjádřili. Formulace "ex de-
1'ectu aubjectorum" by se zdála nasvědčovat, že snad menší z 
obou měst nemoblo obsadit potřebný počet člen\l městské rady. 
Podle zápisů však tehdy Hradčanští neměll žádné potíže při 
jmenování dvanáctičlenného magistrátu. 

Dne 23. března 1689 vyzval Leopold I. k oznámení magi
strát\l Starého Města a Malé Strany, že někteří členové miat
aké rady Jádají o propuštění z funkce a je proto nutno je
jich místa obsadit novými lidmi, aby nejen tyto dva, ale vše
chny magistráty tří pražských měst byly obnoveny. Písemné 
návrhy měly být zaslány české dvorské kanceláři. Polcwl ělo o 
žádost Malé Strany, aby s ohledem na obnovení rady bylo aa
poĎ 1nlcorpo~váno město Hradčany, když prozatím postranní 
práva nebudou připojena, a tak aby byl ze dvou učiněn jen 
jeden magistrát, připomínal císař sv\lj dekret z 24. prosince 
1674 na apelační komoru. Hyní vyzýval, aby prelidant apelací 
hr. Václav Borbert Oktavián Kinský s několika apelačn!mi rady 
a zemským podkomořím vyslechli oba magistráty, jejich návrhy 
a protinávrhy dobře uvážili a potom o výsledku podali obšír-
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nou zprávu. Obnovení městských rad v pražokých městech se vňak 
mělo stát dříve, než bude tato otázka vyřešena lJ/. 

Purkmistr a rada Malé Strany podali znovu 21. dubna 1689 
místodrži.telství žádost o připoje.n:í Hradčan. Připomínali, že 
pro vyřešení otázky inkorporace byla ustavena komise p~d pře~ 
sednictvím hr. Kinského. Jistého pokroku se prý ji~ dosáhlo, 
a proto nyní navrhuji, aby při obnovení malosh•anské rady do
sadili Hradčanští své radní na uprázdněná místa jak v měst
ské radě, tak mezi obecními staršími, čímž by byli odškodně
ni za zrušení svého magistrátu, takže by se inkorporace moh
la snáze provést před obnovením rady než po něm. Sami mají 
v radě pouze 9 radních a někteří při hlasování budou muset 
asi složit funkci 14/. Místodržitelství tento návrh ihned 
o~ítlo s poukazem na to, že panovník již 21. března nařídil 
bezodkladné obnovení městských rad všech tří pražských měst. 

Renovace hradčanského magistrátu probíhala vždy koncem 
roku, obrykle Jl. prosince. Když tedy 28. prosince 1688 byl 
v hradčanské radě přednesen přípis zemského podkomořího Rub
rika o obnovení městské rady, zvolila tato "volence" (tj. 
volitele), a to z městské rady Basilia Reiffnera a Jana Kar
la Peršana, z obecních starších Michala Jakše a za obec Ja
na Šafránka l5/. dřad konšelský byl obnoven Jl. prosince 
1688 za přítomnosti podkomořího Hubrika, hofryahtéře vlady
ky Václava Krappera a komorního písaře Ferdinanda Cloeta, a 
to v předepsaném počtu 12 osob v čele s primasem Jakubem 
Štěpánem Tannerem, který tento Úřad zastával od roku 1675. 

Dne lJ. dubna 1689 za Účasti primase Tan.aera a osmi 
dalších konšelů bylo svoláno sezení, které projednávalo žá
dost M.alostranských k císaři o inkorporaci hradianského ma
gistrátu a města k Yalé Straně. Byly přečteny opisy, která 
radní soukromě dostali (perlectis privatim acceptis) i prio
ra z roku 1674, týkajíc! se inkorporace postranních práv ma
lostranských a nyní 1 jejich města. Každý měl sepsat svůj 
náhled na věc a z takto sebraných názorů se měla pak sesta
vit obrana města proti nárokům Malostranských. K tomu Účelu 
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jmenovali radní ze svého středu komisi, složenou z primátora 
Jakuba Tannera, konšelů Basilia Reiffnera a Lukáše Rohna a 
syndika Jana Zwickera 161. Za tři dny nato se 27. dubna sešla 
~ěstská rada za předsednictví Thomasoniho a Účasti šesti kon
šelů. Městský syndik podal zprávu, že jej hofrychtář K~pper 
pověřil tlumočit magistrátu příkaz, aby jmenovali ~ástupce k 
podkomořskému Úřadu na konferenci, která se bude konat v so
botu JO. dubna ve Tici inkorporace Hradčan k Malé Straně. By
lo rozhodnuto poslat komisaře k starším nákladníků (ad senio
res braxatorum) ohledně protestu proti inkorporaci, dále aby 
byli povoláni mluvčí lidu s celou obcí do zasedání a jim 
předložena žádost Malostranských s výzvou, aby každý z Hrad
čanských vyjádřil svůj názor a aby jménem všech byl podán 
sp:i.él na obranu města a jeho privilegií l7/. Současně se měst
ská rada usnesla požádat o prodloužení lhůty k podání svého 
vyjádření. Svou žádost předložili 6. května místodržitelství, 
aby jim lhůta, stanovená na 25. dubna, byla prodloužena ještě 
o 14 dní, poněvadž musí vyhledat příslušné doklady k obhájení 
svých práv. Obrátili se na mí.stodržitelství, protože presi
dent apelací jako předseda komise nebyl přítomen. Místodrži
telství vzalo žádost na vědomí a odkázalo je na přísluěnou 
komisi. 

Dne 25. května se rozhodl hradčanský magistrát vyslat k 
apelačnímu prezidentovi jako zástupce města radní Vavřince 
Kotterovského a Melichara Lercha, aby odevzdali hr. Kinskému 
vyjádření Hradčanských v určený den, tj. v pátek 27. května. 

V odpoledním zasedání městské rady 6. června sdělil kon
šel Reiffner, že mu apelační prezident oznámil, že příštího 
dne se sejde v jeho domě odpoledne komise, která bude jednat 
s Malostranskými . K tomuto jednání vyslali Hradčanští jako 
sTé zástupce zastupujícího primasa Thomasoniho, radního Ler
cha a s;yndika Zwiclcera. O jednání u komise podali Thomasoni 
a Lerch zprávu v zasedání a. června, vedeném purkmistr. 
Reiffnerem. Oznámili, ž·e se 7. června dostavili k presidento
vi apelací jako první, tedy dříve než Malostranští, které zde 
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zutupovali radllí František VojUe.h Peczendorter, llarek .u
t.,aín Gruber a městski &Jndik Konopa. Snad proto, le pMili 
dříve, b7li Hradčanští předvoláni ke komisi jako první, aviak 
etalo ee tak omylem, a byli pož,dáai, ab7 pose~kali ve druhé 
aístaoati, a llaloetraaětí b7li TJaitiai k jednání jak~ prvaí. 
Po malé chvíli b7li llalostraaití propuštěni, komi~~ oteTřela 
dveře své jednací síai a prezident apelací jRko předseda ko
mise omáJail Hradča.a.akým nimeck7t "Die Herr&A koaaea aur 1A 
GoUes Baha&A heimkehren, sie werdéA schon ein andereamahl ge
horet werdea." Kd7ž llalostraaětí opouštěli míetnoat komise, 
zdstali prý chvíli stát a hlavami k sobě nakloněnjmi a potom 
se rozeili. Peczendorfer prohláail, že jde domd, se elovya 
"Wir werden deetwegan gleichwohlen gute lreunde verbleiban", 
co~ doplnil Konopa slovya "Wir eeyn keiae Contrapartea".18/ 

Tím byla otázka inkorporace Hradčan k MaU Straně · na de
set let odročena. dplný mír mezi Malostranskými a Hradčanekt
llli však nezavládl. Již v červnu 1689 TJVatala otáska obaasaní 
funkce hejtmana čtvrté mietské kompaaie, uvolněné artí ~an
nera. Tato kompanie se akládala z obJTatel Hradčan a postran
ních pdv. Hejtmana kompaaie volili ted7 zá.atupci Hrad~an a 
zástupci postranních práv. Poněvadž k volbě 27. června 1689 
se z poetranních práv dostavili pouze záatupei postranního 
práva pohořeleckého a purkrabsl ~ho, b7la volba odlolaaa Aa 
7. července, kd7 dosavadllí n.ávrh na jllenování Thoaaaon.iho byl 
věci hlaay potvrzen. Thoaaaoai vialc neuetne odmítal tuto 
funkci přijmout; napomohly ani proaby ani intervence u pod
komořího, který ho rovnU přemlouval, ab7 ae ujal velaaí koa
paaie ke cti obce. Bato b7l 20. čerrance 1689 zvol&A hejtaa
nem radní Reittaer. Poněvadž po čase se dozvěděl hraděanekj 
magistrát o protestu llaloetranských u aístodržitelatví proti 
této volbě l9/, .volal aa 7. čerranoe 1690 zAovu poatr&DAÍ 
práva, ab7 provedli alternativní volbu nového hejtaan.a. Dohod
li ae , že volbu provede komise, která b7la evěřaaa dohledu 
staroměstského hejtmana jako vrchního velitele aiataktob koa
panií. Hradčanští si před ní vyž,dali al7lení u zemského pod-
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komořího. Poněvadž se však nic nedělo, urgovali rozhodnutí u 
místodržitelství, ale Reiffner mezitím zemřel 201. Po jeho 
smrti nebylo možno volbu déle odkládat. Sekretář malostransk&
ho hejtmana oznámil Hradčanským, že na přání malostranského 
hejtmana se má konat s. září odpoledne komise o volbě ~a Úča
sti Hradčan a postranních práv. Hradčanští uposle~~li a vysla
li jako komisaře Thomasoniho, Lercha a syndika Zwickera 211. 
Konečně po roce, dne 26. září 1691, za přítomnosti malost ran
ského hejtmana, Hradčanských a postranních práv byl místodr
žitelstvím již 2. ledna 1690 potvrzený Thomasoni uznán jako 
velitel čtvrté městské kompanie 221. 

Když se Hradčanští dostali z těchto potíži, ocitli se 
pojednou v jiných. Dne 5 . července 1692 rezignoval na svou 
funkci městský syndik Jan Jindřich Zwicker von Doschberg, po
něvadž prý byl zvolen za syndika města Brna 23/. Hradčanská 
městská rada mu blahopřála. O míst<' syndika požáda.l a 1.3. 
srpna 1692 byl přijat na zkušební dobu několika týdnd Jiří 
Vojtěch Metelka, přísežný praktik u nižších instancí. Dne 
6. října byl přijat za skutečného radního písaře, poněvadž se 
osvědčil a pro svou práci měl předpokladya ovládal češtinu i 
němčinu vedle latiny a sloužil na Hradčanech "mnohým chudým 
a ubohým Yězňdm ex otricio bez nějakého ouplatu" 241. 

Koncem roku 1692 shledal pojednou hradčanský magistrát, 
že má v radě pouze 7 člend a že mu do plného počtu chybí pět 
radních 25/. Proto byli pověřeni .3. prosince primas Thomase
ni a radní Lerch, aby šli k novému zemskému podkomořímu Šeid
lerovi a požádali jej o pomoc při obnově městské rady 261. 
Zemský podkomoří jejich žádosti vyhověl a renovaci magistrátu 
na rok 1693 odložil. V březnu 1693 si však vyžádal předložení 
obecních Účtd do osmi dní; obecní Účty se r·wely vypracovat 
za přítomnosti obecních starších. 25 . zá~í se konalo mimořád
né zasedání městské rady, již se Účastnilo pouze 5 radních a 
syndik. Zemský podkomoří naléhal již na obnovení městské r~ 
dy, 1 když mu dva z radních vysvětlili svízelnou situaci. Do
poručoval městské radě . aby rozmnožila počet radních z řad 
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obecních starších. 
V únoru 1694 zemřel další hradčanský radní, Vavři.nec 

Kotterovský, který byl členem městské rady od roku 1681 a 
předtím několik let ve sboru obecních starších. ). březn~ 
oznámili v sezení rady Thomasoni a Lerch, že byli u pr.Qkomo
řího s návrhem, aby obnovil městskou radu bu! privc:Ltim anebo 
obvyklým zpdaobem. Podkomoří Šeidler se rozhodl pro renovaci 
pouze privatim a jmenoval do městské rady obecní starší, To
biáše Trešla (Treschlera), Jana Ji.ndřicha Henigsena (Honige
aena) a Jana Linharta P!alcze z Ostritz. Za týden, 10. března, 
byla tedy hradčanská rada obnovena podkomořím "pro nedosta
tek zdraví" v jeho domě a rozmnožena o jmenované tři radní, 
kteří opět za týden složili přísahu v radní kapli 271. Hový 
radní P!alcz zemřel však již 24. června 1695. 

Když v prosinci 1695 byl přečten v aezení rady příkaz 
zemského podkomořího o renovaci magistrátu, byli Hradčanští 
nuceni žádat o odklad. Thomaaoni a Lerch opět navštívili pod
komořího, ale ten rozhodl, že renovace muaí být brzy po za
čátku roku provedena, ponivadž již pět let nebyla řádni vy
konána281, avšak k renovaci nedošlo· • .lni na rok 1697 nebyla 
měataká rada obnovena, proteže po smrti lerdinanda ze Šeidle
ra v roce 1696 nebyl zatím Úřad zemského podkomořího obsazen. 
Teprve J. dubna 1697 na mimořádn~ sezení městské rady naří
dil hofrychtář Václav Krapper von Hack namístě zemského pod
komořího, aby vzhledem k tomu, že počet radních (iudic·anti\111,) 
ae snížil až na sedm osob, navrhl magistrát co nejdříve tři 
sachovaU osoby, které by mohly být radními. H8 vrhli tedy sy
na bývalého primase PhDr. a IIDr. Antonína Tannera, Jiřího 
Ho!!ela a Ondřeje Smrkovského, bývalého malostranského mělta
na, který si koupil na Hradčanech dllm a přijal hradč&llBké 
miataké právo v roce 1695. Dne 15. května obnovil aám hot
rychtář městskou radu 29/ • Během roku 1697 odešel z !unkce 
radní Jan Jindřich Henigssen, který se chtěl usadit a zakou
pit ai dllm v Jindřichov"ě Hradci. Koncem roku 1697 nebyla re
novace magistrátu provedena. Až 12. března 1698 byli zvoleni 



4Ya obecní starií aagistr't .. a sloiili přísahu. Byli to 
Jrantiiek Plechtner a Jan Kryitot Wiesemann 30/. 

Je aajiaav,, le Maloatranití neYyuiili YÍce tichto let, 
k~ nedostatek oaob an .. olňoYal renoYaci hraděanek' aiatak4 
rady, aby ueiloYali o 1nlcorporao1 Hraděan. Zasahovali však 
oběu do pr'Y Hra4ěanek,ých, např. Y srpnu 1694 proY~c111 bez 
ohl,iení u aagiatrátu Yiz1tac1 u hradčanských pekařd 311. 
V roce 1696 jednal Y prosinci hraděanek,ý magistrát o ad• 
nedorozuainí • malostranskýa hejtmanem. Tentokr't k niau 4o
llo proto, ie malostranský hejtman si dal pře4Yolat Hraděan
sk' na aalostranakou radnici k vyslechnutí aíetodržitelakého 
dekretu, a to dokonce po radnía sluhoYi. Hraděaneltý aagiatrit 
protestoYal a UY'děl, že vždy dříYe byly takov' dekrety za-
8ÍlÚI.7 Hraděan\W příao. Vyslali 21. prosince lt aalostranaU
~u hejtmanoYi radního se syncllk•, aby připomnUi hejtmanovi 
nejen atar,ý obyěej, ale i rozhodnutí místodržitelstYÍ z roku 
1675 i dekret z roku 1694, Y něaž bylo potvrzeno, ie pocU~
jí pouse Úřadu aaloatranakého hejtiii&AShí. Stílnost u aalo
stransk~o hejtmana podali i 14. ěervence 1698, kdyi místo
driitelstYÍ sdiloYali, ie malostranský hejtman jedn' proti 
etaria nykloshm zejména od amrti podkoaořího !eidlera a 
sve Hraděanské k Yyslechnutí císařských a aístodržitelaJtlch 
nařízeAi bu! prostřednictYía Yelitele městských kompanií a
nebo dokonce radním aluhou. Protože Hraděanití Y ddaledku to
ho nedost,vají do rukou repartice daní ani opiay jiných naří
zení, ikodí to prospěchu celku i jim sam,ýa, protoie pak mají 
nedoplatky, sejména dani z jminí. Ž'dali, aby napříiti Yie
chn;y reakripty, mandáty i repartice byly vyhotoYoYú;y dYojao 
a jim poaílúy proatřednictTím zemského podkomořího, pokud 
jde o Yeřejné záležitosti, a měatsltým hejtman .. in ailitari
bue pfoímo 32/. MístodrUtelstYí se 19. září 1698 ... talo 
Hraděanak,ých a !'dalo od malostranského hejtmana Yyj,dfení, 
ěía aaloatranek,ý aagietrát oddYod.Ďuje dYislost Hraděanských 
na jejich aasistritu. Hejt;:nan LudY:ík Bechyai z Lažan sa-
alal aístodržitelstYÍ vyj,dření malostranského aagistritu 
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z 22. září, že totiž namohou ihned prokásat svá práva, proto
!e je k tomu třeba vyhledat priora JJ/. 

Malostranský magistrát předložU: a.. října 1698 obi"írai 
spis evámu hejtmanovi, v němž se ohražoval._ proti atížnoetio 
hradčanského magistrátu, že si přisvojuje velké právo ~• je
jich závislost. Odvolával se na to, že Hradčanití ;~ mají 
být podřízeni, a dokládal to 9 přílohami. Jejich aoupia ozna
čili Malostranští jako "Allegata contra Hzatachibenaes" J41. 
Malostranský hejtman doprovodil pod~ předložené místodrži
telství 11. října 1698, dobrozdáním, že by bylo lze vyhovět 
Hradčanským ve věci oznamování repartic daní přímo z místo
držitelství, ovšem budou-li v té věci napřed vyslechnuti on 
a malostranský magistrát. Pokud ilo o přílohy J.- J, před
kládané Malostranskými, byl toho mínění, že Hradčany nemohou 
být v odvádění daní tímto zp~sobem oznamování repartic nějak 
zdržovány, poněvadž vše, co přijde z vyšších Úřad~ ve všech 
oborech správy a týká se Malé Strany a postranních práv, ma
lostranský magistrát ihned oznámí Hradčan~ i postranním 
prá~. Není proto třeba opis~ pro Hradčany. 

Tímto svým vyjádřením se ovšem lllalostranský hejtman po
stavil na stranu svého magistrátu a neuvědomil si, !e tak 
př:ímo zařadil Hradčany na úroveň postranních práv. Proto také 
mu lJ. října 1698 místodržitelství sdělilo, že Malou Stranou 
předložené opisy privilegií a dekret~ spíše hovoří (militi
ren) ve pzooapěch Hradčanských než Malostranských, poněvadž 
z nich jasně vyplývá, Ia Hradčanští in publicis et millt&r1-
bus podléhají maloatranekému hejtmanovi a nikoli magistrátu, 
který si to chce nyní vynutit, a že také postavaní magistrá
tu král.ovského města, jíal Hradčany nepopiratelně jsou, nue 
a sebou jasně, že n .. ehou být srovnávány s postranními práYf, 
protože byly jako královaké město obůarován7 vlastním magi
atráterm a soudem. Proto mud napříště malostranak/ hejtman 
všechna rozhodnutí, týkající ae Hradčan, dát jim vědět nlá
itn:ím písemným ozn'-anfm, a Y případě, že b7 něco mělo být 
Y,řízeno jen ústně, aá d dva i více zástupe~ Hradčan ponat 
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k sobě a ne na malostranskou radnici 35/. 
Tak si zachovaly Hradčany v roce 1698 svá práva jako 

královské město. Již několik let předtím si po~ali Hradčan
ští sami všímat otázky inkorporace postranních práv. Od roku 
1693 se zajímali ~ postavení pohořeleckého postrannih~ práva. 
V listopadu 1693 sdělil totiž ddvěrně ho!rychtéř J~~pper rad
nímu Lerchovi, že panovník si opět vyiádal od apelací dobro
zdání, jakým zpdsobem by se mohla v současné době ickorporo
vat postranní práva k Malé Straně. Hradčanští ve nál zaaedá
ní hlasovali, zda by se neměli ohlásit u zemského podkomořÍho 
a vyzvat ho, aby uvážil, nemohlo-11 by se při případné zru
šení postranních práv připojit pohořelecké k Hradčandm. Pově
řili Thomasoniho a Lercha se synd.ikem, aby o tom jednali s 
podkomořím zatím jen ústně. V sezení 2. prosince 169) pak 
~e!eroval Lerch o jednání u zemského podkomořího, který pr,ý 
jim sdělil, že o věci ví a že chtěl sám poslat svého sekre
táře k prezidentovi apelací hr. Václavovi Vojtěchovi ze 
!temberka a doporučit připojení Pohořelce k Hrad~andm 361. 
Podobná příležitost se naskytla Hradčanským v roce 1699. Ba 
zasedání 11. února 37/ rokovali radní o zprávě, že ae bude 
opět projednávat otázka zrušení postranních práv u apelací 
v nejbližiích dnech, a usnesli se, aby se vyhledala priora 
o tom, jak přešel Pohořelec pod správu Strahova, a podala •• 
žádost u apelací o opětné připojení Pohořelce k Brad~andm. 
Zatím se však nemohli opřít o autoritu zemského podkomořího, 
jehož Úřad nebyl dosud obsazen. V roce 1697 a 1698 byl sice 
ustanoven ( resolvirován) zemským podkomořím Jiří H\JIIbert 
Bechyně z Lažan, nebyl však iutalován )8/. 

Dne 22. kvitna 1699 odjeli primae Thomasoni, radní Per
šan a syndik Ketelka blahopřát nováDu zemskému podkomořímu 
Janu Václavovi Perdinandovi Obyteckému z Obyteo 391. Renovace 
magistrátu mohla být po letech opět řádně provedena. 

Dne 16. prosi.o.ce 1699 k výzvi nového podkomořího byli 
zvoleni jako volenci z ·rady Thomas oni a Jan Karel Peršan, 
z obecních starších Michal Melichar a ~n Kryštof Wieaemann 
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a z měŠtanů Abraham Unkoffer. Tak ae po deseti letech konala 
30. prosince za přítomnosti podkomořího Obyteckáho, hotrych• 
téře Krappera a komorního písaře Oloěta řádná renovace, která 
se pro nedostatek osob namohla dříve konat. Radními se etalia 
primaa Vavřinec ~homasoni, Jan Karel leršan, Václav P,.j.ovaký, 
Melchior Ignác Leroh 1 Michael Jakš, Tobiáš lranti~ek Trešl, 
doktor ÁQtonín Baltazar Tanner, Ondřej Ignác Smrkovský a ja· 
ko zcela noví radní sekretář konsistoře Jan Viláa GrUner, 
kancelista české komory Jan Kryštot Wiessmann, kandidát práv 
Tomáš Karel Lerch a bývalý radní sluha Václav Prantišek 
Smíšek 40/. 

Městská rada však již 1. února ztratila jednoho z rad
ních: ve věku 70 let zemřel Václav Blovský, který tuto funk
ci zastával od roku 1686, když předtím byl několik let obec
nim staršim. Přesto koncem roku, když zástupci Hradčan blaho
přáli podkomoř~u k svátkům, rozhodl tento, že renovace magi
strátu na rok 1701 se nebude konat, nýbrž že magistrát ~ 
pouze navrhnout nového dvanáctého radního. V sezení )1. pro
ai.o.ce se rada usnesla požádat zemského podkomořího, aby zatím 
toto místo zůstalo neobsazeno 4l/. 

Poněvadž většina radních byla již pokročiláho věku, da
lo se očekávat, že v krátké době nastanou opět potíže. Od 
května 1701 nemohl vykonávat funkci pro těžkou chorobu dvaa
aedmdesátiletý primátor Vavřinec Thomaaoni. S jeho souhlu• 
o tom rada podala zprávu zemskámu podkomořímu, který schválil 
prozatímního viceprimátora Jana Karla Peršana 421. Álli na 
rok 1702 nebyla městská rada doplněna. Když pak 19. června 
1702 zamřel primas Thomasoni, který tento Úřad zastával od 
roku 1689 1 musel hradčanský magistrát předvolat na 28. června 
rychtáře a zástupce postranních práv, poněvadž Thomasoni byl 
velitelem čtvrté městské kompanie 43/. 

Álli na rok 170) a 1704 nebyla městská rada obnovena. V 
mimořádná~!~ sezení 26. září 1705 jednala rada o tom, že by ml
ato mělo požádat novéhó panovníka - Josefa I. o potvrzení 
městských privilegií 441. Syndik Metelka měl z pověření ma-
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gistrátu navštívit malostranského vrchního syndika a vyzvě
dět, jak se zachová v té věci malostranský magistrát. O vý
sledku této soukromé porady se nezachovala zpráva. 

Otázka potvrzení městských privilegií byla pro Hradčan
eké ddležitá. Koncem roku 1704 se totiž musela pražs~~ města 
vě.novat otázc~ příčin Úpadku měst. Neutěšená situ::ace ee ne
projevovala pouze na Hradčanech, i Malá Strana měla velké 
dluhy a musela žádat o moratorium na jejich splacení. Ani o
statní královská města v té době neprospívala, spíše naopak 
se jejich Úpadek stále prohluboval. Pod vlivem myšlenky mer
kantilismu se zabývala vídeňská vláda všeobecným povznesením 
zemského hospodářství i královských měst. V roce 1704 při
stoupila již několik let ve Vídni zřízená revizní komise, sl~ 
že~á se zástupců dvorské komory, české komory a vojenské 
správy, k revizi Účtů řádných daní (především militare); 
tebd7 jí stál v čele komorní rada Jan David Palm, který ta
ké přijel v této věci do Prahy 451. Vedle této komise, kte
rá se věnovala vymáhání daňových nedoplatků z let 1681-1702 1 

byla zřízena ještě jedna komise v roce 1704, aby provedla 
průzkum hospodářského stavu královských, věnnjch a horních 
měst. Vznikla z popudu hr. Václava Norberta Oktaviána Kin
ského, kdysi prezidenta apelací a předsedy komise pro in

korporaci postranních práv na Malé Straně, který se stal v 
roce 1705 nejvyšším českým kancléřem. V září 1704 přijel do 
Prahy, aby zde zavedl nový druh zdanění - akcízy. Leopold I. 
dal hr. Kinskému plnou moc, aby si zřídil k tomu Účelu komi
si, do níž by povolal i zemského podkomořího 46/ . ·v komisi 
pracoval na žádost prezidenta apelací hr. Přehořovského sek
retář české expedice a protokolista rady Jan Kryštof Bořek a 
později i jiní specializovaní pracovníci. Komise zasedala 
v domě Přehořovského (dnes Lobkovicův palác) na Malé Straně. 
Bořek vypracoval dotazník o devíti bodech, na které měla 
královská, věnná a horní města odpovědět. V bodu a. mělo mě
sto samo UYést svůj názor na příčinu Úpadku a nakonec připo
jit návrh na opatření k nápravě podle místních možností. 
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Také hradčanslcý mag1Strát projednával na svém mimořicl
ném zasedání a. listopadu 1704 odpově! na předložené body; 
v zápisu sch~ze je odkaz na koncept, připojený k návrhu od
povědi na novou žádost Malé Strany o inkorporaci Hradčan k 
jejich městu 471. 

Ostatní tři pražská města také byla podroben~ šetření 
komise. Hradčany na rozdíl od nich, poněvadž podléhaly zem
skému podkomořímu, byly z nového zp~sobu várečného a hospo
dářského, zavedeného v těchto městech, vyňaty. Bylo jim pou
ze nařízeno jako ostatním složení desetiletých Účtd a zaká
záno prodávat pozemky a dělat dluhy bez svolení české komory. 

Konečně se rozhodlo město Hradčany, že požádá císaře o 
potvrzení svých privilegií a 21. září 1707 je zaslalo do 
Ví1ně 481. Císař si vyžádal 21. listopadu 1707 od místodrii
telství_ dobrozdání, které mělo zpracovat v dohodě s apelace
mi, Úřadem desk zemských, zemského podkomořího i magislrátd 
t~í pražských měst. Vyřízení však po celý rok nepřišlo 49/. 

Dne 2. srpna 1709 nařídil Josef I. místodržitelství, aby 
bezodkladně žádané dobrozdání podalo. Hradčanští dostali dne 
22. srpn.a 1709 opis císařova rozkazu prostřednictvím vídeň-
ského agenta hr. Šternberka 50/. · 

AA1 v příštím roce se Hradčanští nevzdali naděje na po
tvrzení privilegií a udržení samostatnosti. Prostřednictvím 
svého primátora podali 27. ledna 1710 žádost o potvrzení pri
vilegií nejvyššímu purkrabímu a připomínali, že císař naří
dil urychlené vyřízení; podle jejich informací tuto záleži
tost zdržují u Úřadu desk zemských a u staroměstského hejt
mana 5l/. 

V té době opět Malá Strana naléhala na inkorporaci Hrad
čan. Proto se .)0. května 1710 konala porada na hradčanské 
radnici o záměrech Malé Strany a další porada 2. června o 
hrozící inkorporaci 521. K otázce inkorporace se vyjádřili 
25. čel'Yna jménem obce i obecní starší. Dne 1. července při
šel na hradčanskou radriici malostranský městský sluha Johan
nes a po vyřízení obvyklého pozdravu oznámil, že se blíží 
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termín obnovení městek~ rady na Malé Straně, aby se proto 
Hraděan~tí "kategoricky" vyjádřili o inkorporaci k jejich 
městu 531. Nato žádali opět obecní starší hradčanského purk
mistra, aby rada znovu povolila svolat celou obec, aby mohli 
řádně projednat otázku inkorporace a věc přivést už j~inou 
ke konci 541. ~a zasedání 9. července se aeěla cel~ obec na 
radnici a podala své rozhoc1nutí. Písař nezapsal znění roz
hodnuti, ale zřejmě se shodovalo e přesvědčením městské rady 
o zachování nezávislosti města. S týmž datem předlo!ili HraQ. 
čanět:í. malostranskému purkmistrovi své připomínky (Bedancka
Puncta) k inkorporaci . Již za dva dny, ll. července, přinesl 
malostranský radní sluha hradčanskému purkminrovi odpov6cl 
na tyto body a prosil jménem svého magistrátu o posJ.ední roz
hodnutí k navrhované unii mtat 55/. Hradčanský magistrát jed
nal o dali! odpovědi 16. července a 18. července se znovu ra
dil o této věci. Primátor Trešl, radní Feršan, Smrkovský a 
Fle~taer svolali na druhý den opět obec, jíl sdělili evdj 
názor, který pak ehodni doplnili i obecní starší svým memo
riálem jménem celé obce 56/ . 

lá<iost Malostranských o inkorporaci Hradčan zaslal císař 
s reskriptem ll . srpna 1710 místodržitelství 571 . Vzpomínal 
pouze na reskript Leopolda I. z e. října 1674 o možném připo
jení postranních práv a žádal o zprávu, jak byla záležitost 
vyřízena u apelací, protože v protokolech české dvorské kan
celáře není o tom záznam. Doporučoval projednat tuto otázku 
vedle již dříve uvedených Úřadů i s pražskou kapitulou, aby 
mohl potom sám rozhodnout 5S/. 

V roce 1711 se snažili Hradčanští čelit nátlaku Malo
stranských svými žádostmi& ll. března se rozhodli opět na
vštívit staroměstského hejtmana kvůli dobrozdání k své žá
dosti o udllení práva zápisu do desk zemských 59/. Jednání 
však přerušila smrt Josefa I. a doba do skutečného nastoupení 
vlády Karla VI~ Již v únoru 1712 požádali Hradčanští nového 
panovníka o potvrzení ávých privilegií a jejich rozšíření, o 
udělení práva odúmrti a zápisu do desk zemských. Karel VI. 
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upomínal místedržitelství 7. března 1712 o potřebné vyjádře
ní, ale bezvýsledně. Hradčanští sami potom žádali místodrži
telotví 30. ledna 1713, aby podalo žádané dobrozdání. Teprve 
na další císařovu urgenci z 12. července 1714, v níž císař po
volil místodržitelství na odpověd třítýdenní lhůtu, po~aly 
apelace 14. srpna 1714 zatímní zprávu, jejíž zněni stejně 
jako dobrozdání z 28. dubna 1699 je zatím neznámo; jisté však 
je, že císař téhož dne, kdy mu bylo dodáno, vyzval presiden
ta apelaci br. Jana Arnošta Scbaffgotsche, aby vytvořil s mí
stodržitelstvím komisi z členů obou Úřadů k projednání této 
vki ~1. · 

Při přijezdu Karla VI . do Prahy ke korunovaci v r oce 
1723 si uháJili Hradčanští právo nést baldachýn. Současně 
předložili panovníkovi i připomínku , že již 16 let čekají na 
~yřízení své žádosti o potvrzení a rozšíření svých privilegi~ 
a uváděli , že musí stejně jako ostatní tři pralská města 
plnit stejné povinnosti. Novou žádost předložili 29. května 
i I opisy svých privilegií 611. 

V roce 1725 byly vydány patenty, aby podle panovníkova 
reskriptu z 25. září 1725 předložily svá privilegia, exemp
ce a jiné výsady všechna města, městečka, obce, kláštery i 
rody k potvrzení, jak bylo nařízeno již v roce 1721 621. 

V listopadu 1731 přednesli v zasedání rady obecní star
ší, kteří se zajímali o postavení Pohořelce, že by mělo být 
znovu uvažováno o "reinkorporaci" tohoto sídliště 631. Měst
ská rada návrh nezamítla, ale zatím odložila. 

O posilněni samostatnosti města se jednalo v roce 1733 
a 1734. Tehdy po stížnosti malostranských truhlářů, že 
hradčanští mistři chovají tovaryše, a k jejich žádosti, aU" 
jim to nebylo dovoleno, dokud nepožádali o spolumistrovství 
v malostranském cechu, přišli hradčanští truhláři k magistrá
tu a prosbou, aby si mohli založit vlastní cech. Dne 17. čer
vna 1733 pak odeslali k císaři žádost o povolení oechu pro 
řezníky, pekaře, trubláŤe, sklenáře, hodináře, zámečníky a 
hrnčíře. Svou žádost o potvrzení předložených artikulů odů-
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vod.iíovali tím, že císař sám v wú.verzálních cechovních paten
tech nedávno vydaných ponechal na vůli každému městu, jehož 
řemeslníci se museli dosud při.hlašovat u cechd jinde, zda si 
chtějí zřídit vlastní cech a aby požádali o jeho potvrze~í. 
Proto také uvedení řemeslníci z Hradčan se dohodli na ioom, 
že řezníci a pekaři si založi jeden cech, ostatní ~ak další 
cechy. Své artikuly si dali schválit magistrátem. Prosili o 
jejich potvrzení, protože s malostranskými měli stálé spor". 
Zřízení samostatných cechů přinese městu prospěch 641. Tento
krát nemuseli čekat dlouho. Již 24. července 17.34 potvrdil 
Karel VI. artikuly hradčanského cechu truhlářů, sklenářů, 
hodinářů, zámečníků a hrnčířů, dalšího cechu parukářů, zlat
níků, knihařů a pasířů, rovněž cechu řezníků a pekařů a ko
nečně i cechu ševců a krejčích 65~ Dne 2.3. listopadu dostali 
Hradčanští čtyři dekrety o nových ceších od místodržitelství 
a 29. prosince 17.34 byly nové artikuly řemeslníků na radnici 
přečteny a byli zvoleni jejich starší 661. 

V srpnu 17.34 připomněli Hradčanští také místodržitelstri, 
že mají císaři předložit své "parere" k žádosti města o po
tvrzení privilegií. Sami se rovněž obrátili na císaře v létě 
17.34, aby konečně potvrdil jejich privilegia a udělil jim 
další výsady, které přispějí k rozvoji města v blízkosti je
ho rezidence 611. 

Ale až do roku 17.36 musel hradčanský magistrát čekat, 
než bylo jeho žádosti o potvrzení privilegií věnováno více 
pozornosti. Zatím se musel potýkat s potížeai ve správě mě
sta. V roce 17.34 zem.řel radní František Jindřich JUchaelie 
a oni stěží hledali za něho náhradu; navrhli Františka Vác
lava Studtera a ten byl zemským podkomořím potvrzen 681. 
Dne 5. června 17.35 rezignoval na místo radního Vilímovský, 
který byl velitelem 4. městské kompanie, a v červenci 17.36 
bylo jednáno dokonce o obsazení míst dvou radních, poněvadž 
Studter zemřel a zemřel i radní František Antonín Hehn. O 
místa radních se ucházeli Ignác Zikmund Lose, německý vice
registrátor apelací, a Pavel Fabrenschon, malíř a obecní 
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starší, oba však byli usedlí na Pohořelci a neminili své 
stálé bydliště přenést na Hradčany; proto magistrát navrhl 
s ohledem na to, že by mohly vznikat potíže, kdyby jeho radní 
příslušeli pod jinou jurisdikci, aby do rady byli jmenováni 
hradčaněti měštané Josef Bsterreicher, kancelista mis-:.održi
telství a Václav Michal Schreiber, komorník desk ~emských691. 

V lednu 1736 byl předvolán hradčanský primas na místo
držitelství kvůli potvrzeni privilegií města a 27. záři 1736 
musel magistrát složit u apelací 205 zl. 45 kr. za "milosti
vé dobrozdáni11 k žádosti o potvrzení a rozšíření městských 
privilegií. Dne 18. ledna 1737 nařídilo místodržitelství, 
aby i jemu složil magistrát taxu v téže záležitosti. Částku 
100 zl. dal zatím ze a vébo primátor a po rozhodnutí mágiatrá
tu bylo věnováno 6 dukátů panu Richteraburgovi jako odměna 
za námahu v referátu privilegií; dukáty rovněž zapůjčil pri
mátor, poněvadž v městské pokladně nebyly žádné peníze 70/. 
Místodržitelství zaslalo své dobrozdání ke dvoru 2. února a 
za poštovné musili Hradčanští zaplatit 6 zl. 

Potvrzeni privilegií ani uailení nových výsad se však 
Hradčany od Karla VI. nedočkaly. Smrt panovníkova a válka o 
dědictví Koruny české obrátily pozornost dvora 1 Hradčan k 
jiným problémům 7l/. A tak uplynulo dalších 6 let, než se 
Hradčanům dostalo nepřimo uznáni od Marie Terezie, která 
rozhodla reskriptem z 18. července 1743, aby pokuta vybraná 
od pražských pekařů, u nichž za vizitace byla zjištěna nižší 
váha chleba a špatná jeho kvalita a kterým byla uložena 12. 
května 1743 pokuta ve výši 10, 20 a JO říšských tolarů, by
la rozdělena tak, že každé ze čtyř pražských měst má dostat 
ve prospěch svých vězňů 100 zl. 721. Bylo to v době, kdy Malá 
Strana opět žádala o povolení k inkorporování Hradčan. 

Hradčanští předložili Marii Terezii novou žádost 24. le
dna 1744, v níž žádali o potvrzení privilegií a uQilení dal
ších výsad, o něž žádali již Karla VI., a nadto i o právo 
zuedat na zemském sněmu s právem vota. Reskriptem z 21. čer
vence 1744 vyzvala Marie Terezie místodržitelství, aby poda-
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lo zprávu, zda a jak lze žádosti Hradčanských vyhovět 73/. 
Zemský výbor, jemuž byla žádost Hradčan předložena k posou
zení ohledně práva zasedání na sněmu, se vyjádřil ll. června 
1745, že otázku zasedání na zemském sněmu nemdže vzít v úva
hu, dokud Hradčany nemají právo zápisu do desk zemekýo~. 

Poněvadž patrně místodržitelství konečné dob~~dání ne
podalo, požádal hradčanský magistrát znovu panovnici a. čer
vence 1747 o potvrzení svých privilegií a udělení dalších 
výsad, k nimž nyní připojil i žádost o inkorporaci postran
ního práva pohořeleckého, hradního okrsku a postranního prá
va ev. Jiří . Současně prosil, aby město Hradčany nebylo in

korporováno k Malé Straně . Dne 20 . prosince 1747 vyzvala pa
novnice opět místodržitelství , aby se k pros báM Hradčan vy
jád:Hl o a poslalo své dobrozdání české dvorské kanceláři . 

V roce 1747 doložili Hradčanští svou žádost 22 přílo

hami . Tentokrát s e celý spis zachoval v registratuře zemské
ho výboru, kam j ej místodriitelství postoupilo vzhledem k žá
dosti Hradčan o udělení práva zasedat na zemském sněmu. Ve 
své žádosti líčili Hradčanští {a dokládali svá slova opisy 
privilegií, reskriptů a dekretů ) celý vývoj událostí, týkají
cích se jejich postavení vůči Malé Straně, a to od žádosti 
Malostranských z 10. prosince 1688 o připojení Hradčan až po 
současnou dobu. Připomínali své výsady a práva, své zásluhy 
a věrnost panovnickému domu; odvolávali se na slib panovnic~ 
že jim potvrdí stará privilegia. Uváděli, že navrhovanou unií 
s Malou Stranou by nic nezískaly ani Hradčany ani veřejn' 
záležitosti, protože oni plní avé povinnosti vyměřené magi
strát~ 1 městským soudům. Vypočítávali dále, jaké nee~ze 
by vznikly po spojení obou městských soudů. Zdůrazňovali, 
že na Hradčanech se usazují zámožnější lidé a ceny domů stou
pají. Pokud jde o Pohořelec, dokládali výpisy, že vlastnili 
pět domd na Pohořele!, avšak že císař Rudolt II. reskriptem 
z 4. srpna 1603 rozhodl o jejich připojení ke Strahovu 741. 
Proto nyní, kdyby se mělo jednat o zrušení postranních práv, 
uplatňovali Hradčanští své staré právo na Pohořelec. Svou 
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žádost podepsali jako "obec královského vrc-hního čtv.L'Uho 
města Prahy Hradčany". · 

Zemský výbor se vyjádřil k žádosti Hradčan 11. července 
1748 současně s vyjádřením k žádostem Kutné Ho~~ a Plzně o 
přiznání práva zasedat na zemském sněmu "intra caacel~os" 
jako tři pražská města. K r~skriptu z 20~r.l1stopad'-l 1747'a 
přípisu m-lstodržitelství z 5. prodn7e téhož roku, jímž mu 
byla postoupena žédost Hradčan, sděloval -krátce zemský výbor 
jako dříve, že se namůže vyjádřit k žádostj Hradčan o zasedá
ní na zemském sněm•J, dokud město nebude mít práTo. zápisu do 
desk zemských. V torn ohledu musí podat své dobrozdání Úřad 
desk zemských a Úřad zemského podkomořího,' a teprve potom . 
zewaký výbor 751. 

Opět uplynul rok, v němž Hradčanští marně čekali na vy
řízen..L své žádosti. Mezitím zaniklo místodrži.telství a nový 
coosessua 15. května 1750 znovu vyžadoval dobro~dání od 
ze1uekého výboru. Ten odpovaděl JO. června 1750 ve stejném 
s~yslu jako před dvěma roky 161. Dne 27. října 1750 zaslal 
~oneeseus zemskému výboru novou žádost Hradčan z 9. června 

1750 s potřebnými dobrozdáními Úřadu desk zemských a Úřadu 
podkomořího. Poněvadž ani jeden' z obou neměl námitek proti 
udělení žádaných výsad, postoupil zemský výbor žádost Hrad
čan stavům, ale až po půl roce - 9. července 1751. Jako prv
ní bod svého dobrozdání zemský výbor uváděl prosbu Hradčan, 
aby nebyly připojeny k Malé Straně. Tuto žádost zemský výbor 
podpořil. Jinak nedoporučoval přiznat zástupcům Hradčan prá
vo zasedat na zemském sněmu, poněvadž by to městu nepřineslo 
žádný zisk, ale naproti tomu by vznikla další neshoda s Kut
nou Horou, Plzní a Českými Budějovicemi, kdyby městu Hrad
čany mělo být přiznáno právo zasedání na sněmu po třech 
pražských městech. K ostatním žádostem města se zemský vý
bor nevyjadřoval, poněvadž nespadaly do jeho kompetence. 
Přiznání práva odúmrti náleželo pouze panovnici 111. 

Již JO. října 1751 udělila panovnice Hradčanům právo 
zápisu do desk zemských. Povzbuzeni tímto příznivým vyříze-
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ním odevzdali hradčanští zástupci panovnici roku 1754 při je
j~ př':ítomnosti v Praze obšírnou žádost s prosbou, aby Hradča
~ byly prohlášeny čtvrtým městem pražským a aby jim k privi
legiu z roku 1751 udělila i právo zasedat na zamakám sněmu. 
Zemský výbor obdržel spis od reprezentace a komory s ~ádostí 
Hradčan v srpnu 1755 a své obsáhlé vyjádření předložil 2. 
dubna 1756. V něm doporučoval prohlásit Prahu za čtyřměstí 
(quadri-urbs), avšak právo zasedání na sněmu Hradčanům udě
lit nedoporučoval, aby to nevzbudilo stejný požadavek u Plz
ně, Kutné Hory a Českých Budějovic, které měly pouze právo 
stání na sněmu "extra cancellos". K tomu upozorňoval zemský 
výbor, že ve sněmovní zasedací síni je málo místa na rozši
řování počtu zástupců městského stavu, zejména při povolení 
se?.ení na lavici 781. 

Když se toto dobrozdání dostalo služební cestou k panov
nici, rozhodla tato privilegiem z 5. června 1756, že Hradča
ny mají být napříště čtvrtým pražským městem, udělila jim 
právo hlasu a zasedání na zemském sněmu ve stejném rozsahu, 
jakého užívala ostatní tři pražská města, a k tomu jim při
znala všechny ostatní výsady, jež měla pražská města. O lři
pojení postranních práv není však v privilegiu zmínka 79 • 

Tak si zachovaly Hradčany nezávislost na Malé Straně a 
byly jí postaveny na roveň. Ve skutečnosti jim však druhé 
privilegium nezajistilo ihned plné zrovnoprávnění, poněvadž 
o právo zasedat v zemském výboru, jež ostatní pražská města 
měla, muselo se zástupci stavů a Prahy ještě bojovat 801. 
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Poznámky 

1/ Vedle nich bylo přiznáno 5 domů zádušních, 24 deskových, 
9 panských, 3 obecní a fiskální (tj. radnice a dva pá
žecí domy). Tato čísla uvádí v. Liva v ed.ici Pra~ská 
města, Praha 1949, s. 139. Pro srovnáni uvád~, že Malá 
Strana (po opravě Lívových chybných součtů) měla bez 
postranních práv 31• domů, z nichž bylo 183 měštanských. 
Měly tedy Hradčany pouze asi 22 % ze všech domů . Malé 

Strany a měštanských asi 15,3% z počtu malostranských. 
V soupise domů r. 1723 měly Hradčany 70 domů s 383 oby
vateli nad 10 let. (AMP, rkp.· 167) 

2/ Jeden z měštanských domů byl za ekvivalent 800 zl. pře
veden k Loretě. SdA, TK 164. Tento soupis domů uveřej
nil (z větší části i doplněný) v. Vojtíšek ve studii 
Hradčany v prvé polovině století 18. (ČSPSČ 29, 1921, 
s. 72-102.) 

3/ Tereziánský katastr český I, Praha 1964, s. 21-22; III, 
Praha 1970, s. 24-25. Z uvedených měštanských dómů bylo 
na Hradčanech 26 a na Novém Světě 13. 

4/ Hradčany neměly ani městský kostel, pouze radniční kap
li, která byla pražskou konzistoří považována za sou
kromou kapli; neměly ani školu. Patřily farou k chrámu 
sv. Víta (farářem byl sakristán) a snad děti chodily 
tam i do školy. R. 1698 se projednávala otázka zřízení 
místa školního mistra na Hradčanech. K přípisu svato
vítské kapituly se usnesla městská rada neodpovídat ani 
neustanovovat učitele, protože kapitula dosud neodpově
děla v záležitosti tzv. Finckenhausl a "Hradčanské děti 
by to měly daleko do školy na Hrad". Zatim zůstává otáz
ka školy pro hradčanské děti nejasná, stejně jako spor 
o výčepní právo ( ~us epocilandi) v tzv. Finckenhausl n.a 
Malé Strariě. Tento domek, který byl postaven až po r. 
1654, je zapsán me·zi domy malost ranskými ve Vlašské ul. 
k r. 1726 pod běž.č. 192 a majitelem uveden František 
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Rattig, truhlář, vedle domu Jana Tyralla, později Zuza
ay Pelletové (čp. 308 a v blízkosti čp. 356). V soupise 
domů z r. 1784 se již toto označení nevyskytuje. Spor s 
kapitulou byl veden po léta a prošel i spisy apelaci, až 
konečně kapitula byla donucena uznat právo HradČP~. (AMP, 
rkp. 1580, r. 5.) 

5/ Teprve privilegiem z 15 .12. 1657 udělil t~opold I. Malé 
Straně právo odúmrti a místo a hlas v zemském sněl!!u v,.
dle obou pražských měst za stavem rytířským. (CTM I, ~ . 

649 t č. .333.) 
6/ M. Svobodová-Ladová uvádí v pojednání Zvláštní mí~t~í 

práva v Praze, že byla zřízena sedmičlenná komise, avšak 
jm3na komisařů nezaznamenává. (PSH 8, 1973, s. 169n. ) 
Z n.ařízení císařova je známo, že do komise jmenoval pre
zidenta apelací hr. Františka Karla Libštejnského z Ko
lovrat, radu komory hr. Alexeje Vratislava z Mitrovic a 
nejv. zem. písaře, bývalého zem. podkomořího Mikuláše 
Geredortera z Geredortu. 14. Svobodová uvádí , že r.l654 
byli do komise po smrti apel. rady Proskovského a po od
stoupení zem. místokomorníka Albrechta Kryštofa Hložka 
ze Žampachu jmenováni dva noví členové, Jan Jiří Volbram 
Brandlinslc,ý ze Štěkře a dr. Tam. Avš ak v dekretu místo
držitel ství z 20. 4. 1668, zaslaném nejv. lennímu sudímu 
Brandlinskému a dr. Tamovi se připomíná, že je všechny 
čtyři pověřil císař ;o . 12. 1652 řešením otázky inkorpo
race, jak o ni žádala Malá Strarua. 

7/ Otázka se znovu rozvířila, když místodržitelství žádal<• 
panovníka 24. 11. 1666 o změnu osob v komisi, zřejmě na 
přání malostranského magistrátu, poněvadž císař 16. 4. 
1667 povolil, aby do komise jmenovali vhodné a zkušené 
komisaře podle přání Malé Strany. (SdA, ČDK IV J O, pří~ 
G.) J-'na těchto komisařů nejsou uvedena, snad šlo již 
o komisi za předsednictví hr. Kinského, uváděnou r. 166~ 

8/ SdA, ZV 1748 X. č. 69, příl . ll. 
9/ Si1A, 'I.V 1748 X. č. 69, příl'. 1). 
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10/ Exekvie za zemřelou se konaly 29. 1. 1687 ve třech praž
ských městech. (AMP, rkp. 894, f . 129-131.) 

ll/ AMP, rkp. 1579, f . 5. Hned nato žádal malostranský cech 
ševcovský, a by hradčanský purkmistr zakázal hradčanským 
ševcům "obuv před okna vys tavovati", protože s ;Jimi ne
jsou v cechu. (AMP, rkp. 1550 B, f. ) 12- 320.) 

12/ SďA , ZV 1748 X. č. 69 , příl. 22; AMP~ Kniha pamětí obec-
ných Menšího Města praž., rkp ~ 132, r . 95. 

13/ A.MP , r kp. 132 • t. 95 ' . 
14/ SďA , NM P 1 - 1/6. 
15/ AMP, r kp . 1550 B, f. 354 . 19. 1 . 1689 se uvádějí 4 obec

ní starší , 1673- 1680 j ich bylo šest . 
16/ AMP, rkp. 1579 , f . 89 . V neděli 24 . 4 . 1689 těžce nemoc

ný Tanner odevzdal purkmis trovskou truhl u a hradčanakou 
peč et J . K. Ferěanovi ( psán též Forschan jako ra4lú Ond
řej Forschan) a f unkcí primas e byl zatímně pověřen Vavři
nec Thomas oni. (AMP , rkp . 1550 B. ) 

17/ Jako komisaři k zem. podkomořímu byl i vybráni Thomas oni , 
Rei ffner, Rohn, Peršan a syndik Zwicker . (AMP , rkp. 157~ 
t . 90 . ) Dne 4. 5. pak pověřil magistrát radního V. Blov
ského, M. Lercha, jednoho z obec. starších a r adního 
sluhu F . Smíška revizi starých písemností a nařízení v 
radniční kanceláři. (AMP, rkp . 1579, r . 90, 91'- 92 . ) 

18/ AMP , rkp. 1579 , f. 95. 
19/ Podle rozhodnutí místodržitelství z 2. 1. 1690 se měla 

volba uskutečnit na hradčanské radnici za přítomnosti 
zástupců postranních práv a malostranského hejtmana. 
(AMP, rkp. 1551, t. 3.) 

20/ Městská rada vyzvala vdovu )0. 5. 1691, aby magistrátu 
vydala jejím manželem opsané spisy o inkorporaci Hrad
čan k Malé Straně, které nebyly nalezeny při inventari
zaci pozůstalosti. Zda se spisy našly, není dále ZMín
ka. (AMP, rkp. 1579, f. 154 '.) 

21/ AMP, rkp. 1579, t.. 160 '. 
22/ Malost~. hejtmanovi Goitzovi dala vděčná hradčanská rada 
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za jeho Účast na vo1bě tucet ž.ivých koroptví. Proti vol
bě však měla námitky postranní práva a až do července 
1692 bylo o věci jednáno prostřednictvím zem. podkomo
řího Šeidlera. (AKP, rkp. 1579, t. 162n.} 

23/ Zwicker byl hradčanským syndikam 12 let, zanechal prý 
však po sobě velký nepořádek ve spisech, takž~ nový sJQ
dik musel po něm v kn.ihách měštanských práv dopisovat 
zápisy a všechny městské knihy dát do pořádku, začei 
dostal odměnu 20 zl. (AUP, rkp. 1579, t. 246.} Zwicker 
dosáhl doktorátu práv po odchodu z Hradčan 27. 6. 1695 
na pražské universitě. (G. N. Schnabel, Gesch.ichte der 
iuridischen Pakultat an der verei.nigten Carl-Perdinan
deiachen Hochschule zu Prag, Praha 1827.} 

24/ AKP, rkp. 1579, t. 213-213: 
25/ Již před r~novací městské rady na r. 1692 byl nucen 

hradčanský magistrát požádat 28. 11. 1691 zem. podkomo
řího, aby odlož~l renovaci pro nedostatek vhodných osob 
na další rok. Oproti poslední obnově na r. 1689 mu chy
běli V. T~er, o. Porschan a B. Reittner, kteří zamře-
1.1, a další radní Tomáš Hubel a Jáchym Brunau. Ba r.l691 
neobnovil podkomoří radu sám z vážných ddvodd (asi nemo
ci). Hubrik zemřel ll. 2. 1691. (AMP, rkp. 1579, !.145.} 

26/ AKP, rkp. 1579, t. 227'. Podíly chybějících pěti radních 
byly při rozdílení štědrovečerních dard a vánočky roz
děleny stejnom5r.nš mezi Úřadujících sedm radních a ohle
dem na to, že mueeli vykonávat práci za chybějící členy 
rady. (AMP, rkp. 1579, t. 228'.) 

27/ AMP, rkp. 1551, t. es. 
28/ AMP, rkp. 1579, t. )43'a 345. Dne s. s. odešel ze aluieb 

na vlastní žádost s~udOí písař Jan LČhrel a touto funkcí 
byl pověřen František Preyss, správce radnice. 

29/ AMP, rkp. 1579, f. 432. Již na r. 1677 obnovil městskou 
radu v nepřít.omnosti zem. podkomořího pouze hofrychtář 
Jan Benedikt Smolík a komorní písař Jiří T1ěler. (AMP, 
rkp. 15 50 B, f. 118 '. } 
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JO/ Proti nedostatku osob, které by mohly být přijaty do 
městské rady, se počal magistrát bránit v těchto letech 
tak, že nutil bua zde již bydlící řemeslníky anebo při
stěhovalé muže , aby žádali o měštanské právo. Od r.l695 
se v zápisech rady množí záznamy, že se někomu v~ěřuje 
lhůta k požádání o měštanské právo anebo aspo; lhůta k 
zaplacení taxy za jeho udělení, když žadatel byl nema
jetný. Taxa činila pro jednotlivce 18-27 i )O zl., něk
dy však jen lQ-15 zl. i méně (8 zl . ); např. Jáchym Lud
YÍk Dimpt, bývalý malostranský měštan, zaplatil za sebe 
a syna Jana Adama taxu 28 zl . dohromady. Řemeslníkovi, 
který by nechtěl přijmout měětanské právo, se měla zape
četit dílna (např. Štěpánovi Donisovi v r . 1696). (AMP, 
rkp. 1579, t. 418.) 

Jl/ Tehdy protestoval hradčanský magistrát u zem. podkomoří
ho. Ve schůzi 22 . 9. 1694 byl pak přečten dekret místo
držitelství, jímž se takové počínání Malostranským za
kazovalo. (AYP, rkp . 1579, t . )07.) Šlo o dekret z )0.8. 
1694 , v němž místodržitelství připomínalo, že Hradčan
ští podléhají in publicis Úřadu malostranského hejtmana. 

)2/ Dne 9 . 1. 1698, když v dopise Starého Města pražského 
nebylo v adrese Hradčanským uvedeno slůvko "Prag" , se 
radní usnesli, že psaní přijmou, aby však sýndik . upo
zornil staroměstskou městskou kancelář, že napříště 
hradčanský magistrát takový dopis nepřijme. (AMP, rkp. 
1580, t . 17 '-18,) A v zasedání 20. 8. 1698 za purkmistra 
Trešla byla jako 5. bod jednání přečtena všem členům ra
dy syndikem Metelkou všechna privilegia města Hradčan v 
originále. (AMP, rkp. 1580 , r. 25.) 

33/ slfA, Nl4 P 1 - 1/6. 
34/ Tento soupis zahrnoval privilegium Karla IV. o jurisdik

ci v mostech obehnaných zdí z r . 1351, místodržitelské 
naříze.aí z )O. 12 . 1633 o poslu.š.aosti Hradčandkých a po
stranních práv, výpis z privilegia z 2. s. 164~ o inkor
poraci postr anních práv, podobné nařízení místodržitel-
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ství z 20 . 4 . 1668 , rozhodnut í místodržitelst ví o re
parti ci dani z 18. l l. 1681, výpis z reskriptů panovní
kova o případné i nkorporaci Hradčan z 21. 3 . 1689, roz
hodnuti místodržitelství o závislosti Hradčanských z 
ll. 3. 1688 a konečně i intimaci apelací z 19. ll. 1691 
pro inkorporaci postranních práv. Mistodržite)~ké rozhod
nutí z 30. 12. 1633 se týkalo Morwaldského pluku a vojá
ků hr. Maxmiliána z Valdštejna se štáby, kteří byli teh
dy ubytováni na Starém a Novém Městě a na jejichž záso
bování měli přispívat i Malostranští, Hradčanští i po
stranní práva. Nařízení z 22. 12. 1649 se týkalo pohřbí
vání mrtvých, jejichž hroby se měly zasypávat vápnem pro 
zamezení morové nákazy, a v tom se měla postranní práva 
podřídit správě měst. Většinou šlo o povinnosti a posluš
nost postranních práv, kdežto Hradčan se týkaly pouze 
přílohy G a H, kteréžto výnosy z r. 1688 a 1689 byly již 
dříve citovány. 

35/ sďA, NM F l - 1/6. S tímto rozhodnutím se seznámili Hrad-
čanští na zasedání 29. 10. 1698. (AMP, rkp. 1580, !.30.) 

)6/ AMF, rkp. 1579, f. 277. 
37/ AMP, rkp. 1580, f. 42'- 43. 
38/ Po ustanovení nového zemského podkomořího Obyteckého vy

platil hradčanský magistrát Bechyněmu deputát za oba ro
ky ve výši 46 zl. 42 kr. s prosbou, aby pan z Lažan zů
stal i dále patronem města Hradčan. (AMP, rkp. 1580, t. 
60'.) Fo instalaci nového podkomořího byl vyvěšen v rad
ní.místnosti jeho znak. (AMP, rkp. 1563, t. 350'.) 

39/ AMP, rkp. 1551, f . 178. 
40/ Syndik Metelka zápis o tom doplnil přáním, aby nB[h jim 

dal dlouhou a štastnou vládu". Foprvé při Uto příleži
tosti je poznamenáno, že slavnostní "traktace" se kona
la u radního J. K. Peršana. Renovaci nižších ~adů odlo
žil zem. podkomoří na 20. 1. a všechny funkce.od obec
ních výběrčích až . po revizory pivovarství byly obsazeny. 
(.A.m', rkp. 1580, t. 73'-74 a 80'-82.) 
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41/ AUP, rkp. 1580, r. 1)4 '· Větší aktlvlta nova z~olené 
městské rady se projevila v několtka směrech t bylo roz
šířeno popraviětě "nad Z9věrkou" a zbudován kol am něho 
příkop {AMP, r kp. 1579, f. 272); když na Pohořele! při 
hnšení se rozlomila městská stříkačka, koupil magistrát 
v r. 1698 za 115 zl . novou, když předtím požá~al o pří
spěvek na ni i šlechtu na Hradčanech a Pohořelci. Tato 
stříkačka však vydržela jen do r. 1704, kdy magistrá~ 
konstatoval, že byl při její koupi ošizen, a musel kou
pit novou.(AMP, rkp. 1580, t . 2.) 16. J. 1701 se usnesl, 
aby se zakoupila železná skříň (nebo truhla) a v ní ulo

žila privilegia a všechny orig1Dá1ní dokumenty města . 

{AMP, rkp. 1580, r. 150;) Železná truhla byla dodána~ 
červenci 1707. (AMP, rkp. 1552, f . )80.) V r. 1706 byly 
opraveny i schody vedle r adnice. {AMP, rkp . 1552, r. 
292.) V téže době projednávala městská rada i otázku 
zbudování vodovodu , na němž měli zájem i Pohořelečtí . 

Dne )O. 6. 170) projednávala zvláš tní hradčanská komise 
v radě projekt na vedení vody z Břevnova (Margarethen
Wasser) , kt erý byl prezidentem apelací hr. Max. Nor ber
tem Krakovským schválen a zaslán magistrátu k provede
ní. 3. července poděkoval magistrát za smlouvu o dodáv
ce vody pro "chudé a utiskované město Hradčany". (AMP, 
rkp . 1552, r ~ 3J;) 

42/ AMP, rkp. 1580 , f. 168', 169 ' a 179'. 
4J/ Zástupce postranního práva maltézského Brandenberger 

protestoval, ačkoli se volba měla konat jen prozatímně, 
a opustil radnici s prohlášením , že podá své votum od
poledne. Z rady na funkci hejtmana navržení Feršan a 
Melchior Lerch odmítli tuto funkci přijmout, proto byl 
zatímním hejtmanem zvolen Trešl . (AMP, rkp . 1680, r.212~ 

44/ AMP, rkp . 1580, t . 325'-)26. 
45/ M. Lišková, Stavovský zemský výbor v Čechách . Katalog 

spisů z let 1725-17JJ, I , Praha 1956, a . VIII. 
46/ J. Klepl , Královská města česká počátkem 18. století. 
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ČČH 38, 1932, s. 260-284, 489-521. 
47/ AMP, rkp. 1580, t. 297. Bližší zapsáno není, jen to, že 

zemský podkomoří vyzval 16. 12. 1704 město, aby si body 
ještě jednou pro sebe opsalo a jeden exemplář uložilo 
v kanceláři. (AKP, rkp. 1552, t. 164.) 

48/ AMP, rkp. 1552, t. 391. 
49/ V červenci 1708 se obrátili Hradčanští na staroměstsk'

ho hejtmana a dotazem, jak by mohli dosáhnout práva zá
pisu do desk zemských, ale ten jim sdělil, že jim na tom 
nemuaí záležet, že si však o tom mohou pohovořit s malo
stranským hejtmanem. (AMP, rkp. 1552, s. 471.) Bedlouho 
poté zaslali ll. 9. 1708 memoriál, v němž připomínali 
místodržitelství svou žádost o potvrzení privilegií. 
(AKP, rkp. 1552, s. 490.) Svou žádost opakovali ještě 
17. 1. 1709 dalším memoriálem místodržitelství a znoTu 
připomenuli svou žádost, když ji 10. května odevzdal o
sohně primátor Trešl a radní Smrkovský. (AMP, rkp.l55l, 
s. 525, 545 a 547.) 

50/ SďA, SČK 1710 I/b/24. 
51/ 
52/ 
53/ 
54/ 

w, rkp. 
AUP, rkp. 
Temže, a. 
Temže, s. 

1552, 
1552, 
657. 
659. 

55/ Tamže, s. 660. 

s. 609; 
s. 649. 

SďA, SČM 1710 I/b/24. 

56/ Temže, s. 662, 665 a 666. 
57/ SďA, ČDK IV J O, kart. 735 . 
58/ Hradčanští dostali cís. reskript 16. 9. a jednali o věci 

21. 11. 1710. (AUP, rkp. 1552, s. 675 a 687.) 
59/ Tamže, s. 705. 
60/ SďA, ČDK IV J O, kart. 735. V letech 171Jool714 se život 

ná Hradčanech omezil na vyřizování nejnutnějších denních 
záležitostí vzhledem k moru, a proto zaeedání raccy- se te
hdy konala v domech právě Úřadujících purkmistrd. Z dal
ších několika let ·nejsou zápisy o jednání rady zachoTá
ny. (AUP, rkp. 1553, t. 31'.) 
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61/ AMP, rkp. 468, s. 209. Dne 2. 10. 172.3 znovu žádali cí
saře, aby se ve všech nařízeních uvádělo jejich miste 
plným titulem, protože nejsou postranní právo. (AMP, rkp. 
468, s. 220.) 

62/ AMP, rkp. 958, t. 124. 
6J/ AMP, rkp. 1584, t. 10. 
64/ AMP, rkp. 1585, t. 1-J'. Městská rada doporučila 17. 6. 

17.33 místodržitelství předložené artikuly nových hrad
čanských cechll s prosbou o podporu, znovu pak běhe11 r. 
1734. 

65/ Sď!, ZV 1748 x. č. 69, příl. 7 - 10. Než doilo potvrzení 
cechovních artikulll, museli se Hradčanití v říjnu 17.35 
obrátit na podkomořího, aby malostranské cechy nezadržo
valy výuční listy učedníkll a osvědčení tovar,yill ve svých 
pokladnicích; chtělJ je totiž vydat až po neúměrně vyso
ké částce peněz. 

66/ Slavnostní introdukce nových cechll byla provedena 7. 2. 
1735. Od listopadu 17.35 byli předvoláváni starší cechll 
k vyslechnutí závažných místodržitelských dekretll. 
(AMP, rkp. 1561, t. 52, 56' a 6).) 

67/ AKP, rkp. 1585, t. 6.3' a 7~. 
68/ Tamh,t.74'. 
69/ Oba tito radní byli potvrzeni zemským podkomořím 1). a 

instalováni uniho 18. 7. (AMP, rkp.l585, t.l28'-129.) 
Česká komora ~zvala !dama· Vilímovského, aby se roshodl 
bucl pro dalěí zaměstnání jako registrátor v ÚěUrni ko
mor,y anebo pro funkci hradčansk4Sho radního. llqietl'llt se 
sice odvolal 4. 6. 17.35 k zemskému podkomoř:ím\l, aviak 
zřejmě bez výsledku, protože Vilímovsk/ na tUDkei rad
ního rezignoval. (AMP, rkp. 1585, t. 114 '-115 '.) 

70/ !KP, rkp. 1561, t . 166, 177'a 179'. 29. 9. 17.38 zaslali 
Bradčanití do Vídně prosbu o udělení odúmrti a udilen! 
plného práva zápisu do desk semských; ~ednod•ché poitQv-, .. 
né činilo 44 kr.(AKP, rkp. 1562, t. 45.) Jeiti 20. 2. 
17.39 vyzval císař českou komoru, aby podala dobrozdání 
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k žádoeti Hradčan o udělení práva odúmrti. (AKP, rkp. 
1585 . ~. 209. ) 

7~/ Rkp. 1562 v AKP obeabuj e zápie7 ze aaeedéní mieteké ra
d7 i v letech válk7 a událost i po ní. Tak saznamensvá 
např. , že mi eteká reda b7la 5. 1 . 1743 s esasen., ~áleži
toeti magiet~tu vedli dva komiBaři , to t iž pr4_.~ lran
tiňek Jakub Unkotter a radní Jan Ondřej Ludvík Dimpf 
(D\impt). Nhož dne b7la zapeěeUAa redlůce. 'l'epl"'f'e 14 •' . 
1743 b7li oba komisaři předvoláAi k Betoliekému, 15. 2: 
hofr,ohtéř přišel na radnici, prohlédl pečeti a 16. 2. 
týf. hotrrebUř \l'Tedl v Úřad bývali magi strát. V červen

ci TJěetřovala komise , zda Aěkteri z radních b7l jmeno
ván u protivlád7 Karla VII. V tomto ohledu neb71o zá
Tad, avěak býnlý radní Jan Václav Schleichert b7l ehle
dán vi.Q.Q,Ýla ~f.kou majestátu, byl dodaieěni aMven hod
nosti radního a odsouzen ke zt~ti měštanekého p~Ta. 
Vliohni hradčanští radní mueili VJ8lecbnout tento roz
eudek 5. 12. 174) Te STláitJÚIII saeedálú eubdel84f()vad 
koai ee judici a del egata . SchleicbertdT b,t b7l zapeě•

t'n 6. 12. a 9. 12. jej magistrát s bavi l aiiianského 
p~va. (AMP, rkp. 1563, t. 2o-22. Vis o t om téi K. Liš
ll.o•á, Mimořádný trestn:! soud po bllTorslcé okupaci Čech, 
&AP 6, č. 2, Praha 1956, •· 90.) 

72/ Stft, ZV 1748 I. ě. 69, příl. 15. 
73/ StfA, ZV 1748 X. ~. 69, příl. 1. Hradčanští je4oali v r. 

1744 a potoa i v daliíeh letech o potvrsení a rosiífení 
pr1vilecií • dvornía agut• Loeoa.a.i.Ja ve Vídni, od r. 
1748 po Jmenování Loecaniho radou u horoorakoueké depu
tace T Linci e acentea Jla,ymerla. (AKP, rkp. 156), ~. 
27 , • 212.) 

74/ V r. 1598 tehdejií etr~oveki opat Jan Loheliue uplatňo
val privo k phi doa'b a kueu zahra~ na lohořeloi u 
iíuké brin7 a - jelae Ucloet b7la zřízena komiae 1 khri 
aila pohrdit jeho priva. Braděanšt:í ee Tiak o4vo1ali t 

•íeafi, ale opat Loheliue ei T,aoh1 dalií komiei,· přecl 
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niž musili Hradčanští předložit své doklady. Spor ukon
čil Rudolf II. uvedeným reskriptem, jímž sice uznal zá
pisy Hradčanských z r. 1399, 1402 i z jiných let na domy 
pro~i klášteru přes cestu ležící, ale protože Lohelius 
předložil zápis z r. 1382, v němž 2). opat straho~ský 
Kunrath povolil vystavět se svolením Karla IV , sedmi o
sobám domy proti klášteru po levé straně cesty od Hrad
čan k tzv. Pohořelci, a dále potvrzení krále Vladislava 
klášteru na držení některých dom~. rozhodl se Rudolf II. 
tyto domy "z obzvláštní milosti a štědrosti královské 
na přímluvu nejvyšších ouřední~v zemských" darovat 
klášteru. Povolil však, kdyby snad zemský podkomoří ne
bo hradčanský magistrát pro nedostatek osob potřebova
li doplnit městskou radu, že mohou volit jako konšely i 
osoby z těchto dom~. ovšem se svolením opata. (SdA, ZV 
1748 x. č. 69, příl. 17.) 

75/ Vyjádření zemského výboru datováno ll. 6. 1748. (SďA, 
ZV 1748 X. č. 69.) 

76/ SdA, ZV 1750 VI. č. 92. 
77/ SUA, ZV 1751 VII. č. 12. 
78/ SdA, ZV 1756 IV. č. 1. Podrobněji o tom J. Čelakovský, 

Stav městský na sněmě českém 1723-1794, ČČM 4), 1869, 
s. )07-3)1. 

79/ AMP, Sb. listin pap. I - 1115/). 
80/ O tom viz R. ~11e4er, Povýšení Hradčan na čtvrté město 

pražské a spor jejich o zasedání v zemském výboru, 
ČSPSČ 22, 1914, s. 12-15, 66-70. 
Za umožnění studia pramen~ k této stati děkuji archiváři . 

hl. města Prahy dr. P. Holcovi, CSc. a za cenné rady dr. w. 
Dvořákovi. 
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Karu L 1 I k o .., á 

Vareuche der Ang11ederung Ton Hrad~&QJ an die K1einae1te 
in den Jahren 1668-1756 

zu .. mmen!uaung 

Rudolf II. erhob 1598 die unhriin.ige Stadt Hradě&Dl' 
aur konigllchen Stadt. Wenn a uch Hraděan;y ala Prager Stadt 
beaeichnet wurde, hatte aie weder einen kon1g11ohen Haupt
mann nech einen koniglichen Richter wie die anderen Prager 
Stadte, aondem aie unteratand nur d• konigliohen Landea
unterkammerar. 

Seit Beginn des 17. Jahrhunderia u .. trabte die Siadt
Yerwaltung der K1e1nae1te die Angliederung der Nebenrachte 
und begann allm&hllch auch 1n die Verwaltung Ton Hraděan;y 
einzugraiten. Der eigentliche Beginn der Verauche um eine 
direkte Angliederung (Inkorporation) nn Hradčan;y -r 1m 

Jahre 1688. Eine beaondere Kommiaaion Terhande1te dama1a die 
P'rage der Inkorporation TOn Hradčany an die Kleinaeite, aber 
aie entachied zugunaten der Se1betand1gkeit von Hradčan;r. 

Bin weitezoer Verauch um die direkte Angliederung ge
aohah 1710, und er wiederho1te aich 1714. Die gea.mte Ge
meinde der Stadt Hradčany apraoh aich jedoch !Ur die Selb
atandigkeit der Stadt aue. 

Oll d• weiteren Dringen der Kleinseite aut die Yerbin
dung (Union) beider Stadh zu entgahen, dringten die Bewoh
ner Ton Bradě&QJ Ilit wiederholten P'orierungen, die Karl VI. 
ubergeben wurden, aut Beatatigung der biaherigen Privilegien 
und aut ihra Brweiterung um weitere Vorrechte, die aie aut 
die gleiohe Ebene Ilit der Kleinseite atellen wiirden. Sie !or
derten daa Reoht der Landtafelf&higkeit und da8 Sterbe!Šllic
keitarecht. Ibre Bitten muBten die Bewohner Ten Hradčan;y lan
ge Jahre wiederholen, aber unter der Herrachaft Karla VI. 
k&ID es zu keiner Bntacheidung, ihre P'orderungen betreffand. 
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Karl VI. beetatigte der Stadt nur die Artike1 der neu ge
grUndeten zůntte in Hradčany. 

Maria Thereeia beta6te aich mi t den Porderu.agen Ton 
Hradčany 1744 in einer Zeit, in der die K1einseite wieder 
die Inkorporation Ton Hradčany torderte. Die Zentra1V.,er 
Terzogerten genauso wie triiher die Erledigung der !i·orderung 
der Bewohner Ton Hradčany und gaben nicht daa notwendige 
Gutachten ab. Erst 1m Jahre 1750 betiirworteten daa Landtatel.
amt und das .tmt des Landeeunterkěmmerers die Erweiterung 
der Privi1egien Ton Hradčany. Auch der Landesausschu8 unter
etutzte 1751 die Forderung von Hradčany nach Bewahrung der 
Unabh&ngigkeit der Stadt, emptah1 jedech nicht die getor
derte Ertei1ung des Rechts tUr die Vertreter dieser Stadt, 
1m Landtag Sitze einzunehmen. 

Ám JO.Oitober 1751 ertei1te Maria Thereeia der Stadt 
Hradčany das Recht der Landtatelt&higkeit und aut Porderung 
von Hradčany, ale vierte Prager Stadt erklart zu werden, 
enteprach sie auch dieser ihrer Bitte. • 5. Juni 1756 er
k1arte sie Prag zur Viereretadt (quadriurbe) und Hradčany 
Terlieh aie al1e Rechte, die auch die anderen Prager Stadte 
hatten, und so aioherte sie die UnabhBngigkeit von Hradčany 
aut der Kleinseite. 
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J08BPDISÚ osvtca'/ ABSOLUTISIIUS, 
JJ:BO BUOIIKt ~ . UGUUCI IU.GIS!Wft 

aesW-aoa aagistriU dlel:! k •izD.UUJ.Ý'IA •lnh., Jdari 
pf1Aa8lo ~oaaf1J18kl obdob:!. O tOIIl 4nae 'bude soba kdo poob7-
'bo•at. ~ přece posornoat 4oaaTa4n:! litaratur.r toau nao4poTÍ
u. ZvliiU na etnnltioh etari:ích h1etor1okfoh praoí poet1hl 
recuJ.aci ponikwl neštutnf oeu4a • eou'bornfoh 4ileoh, TC5atni 
cizích, saniki její a:!ato spra•idla • kontaztu oatatních re
tor.a, jimil 'b7lo T7p1Aino daeatilat:í aaaoatatnl Tlid7 Joea
ta II. 1 nade ěeeki h1etor1osrat1a t A:! dd7 pfietuponla 
e jiet,t.1 rospaq, jejich! pozad;( je aoiAo ena4no uhodnout. 
S rqulac:í 'b7la podle jejího a:ínin:! epojana úhU s•DWli•a
oa aiatek' apráT7, naml.UYi o toa, Ia eUtoprá•n:! hledieta, 
Jdari se uplab1la jaeno•iU • ai.Auléa etolet:í, epetřcwala 
T regulaci je4noatrannf súah, khrf aiatetou epmu nníta
nla zplaoMa 'b71'0kftt1sonl a přerui1l její aaaoeprinl tra
dice •• proepich abeolutinu. 

Proto je třeba ei poloiU ph4niía otisku, jati aúto 
připadalo resulaěn:! akci T r4aci oetatn:!ch joeefiABtfch re
forea. !u Tiat nelse řeiU jan • ěuOTfoh hruio:!oh Tlaatn:!
ho joaetiAak&lo decenia. Pře4chos:! teresiinakou epochu je 
aolno • krátkosti TJ8tihnout jako dobu ••lkioh tormálDi iA
eUtuciodln:íoh •in státního aparitu, tteri, jak &AÚo, 

aila i •fsnaanl etátopráTn:í 4daledk7. Jejich c:!l .. 'b7lo no•i 
T18••1t poair etátní apriT7 k sou4n1ctT:í a etanoTit •ztah 
a4a1nietrat1T7 • ulěá Ba7Blu ke epriTi etátn:!oh financí. 
Pro josefiABtl obdob! je oharaJder:lst1oU, ie ae enal1lo •t
eladlq teresiánakfch reforea • obou Blllirech - aleepo.ň přa
cho4ni - rert4oTat. 044Uen:! eou4n1otT:! o4 epráT7 sdatalo 
t:rt'al.#Ja, sat:!a oo epri.u a fiAance •• Joeef II. pok\W1l 
opitOTni elouěU. Joeetinall:l reto1t17 ail7 troai toho - a to 
je tati jejich hlaTn:! a pro ni nejT:!ca př:!snaCSnf 7:78• poeu-
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a\Qeme-11 ~e opravdu souborně - zcela ~i.Aý ráz 11:ž 'hre,kán
st,. Osvíceni absolutismus v nich dospěl u n'-, ~~ sn~o, 
t svÚiu vyvrcholení. V ~ejich popřed! nestály tp.U problc;r 
!'ovl§ organisace státního aparitu, spo~en' a novým koape~en~
n:úD v,mezen:úD je!lo slolek, njbrž Úprava nových v..tahd ~eai 
státními poddan.fmi. Proto ae tati§ v prdběhu j~aet1.1.stéh,o ob
dobí prosadilo daleko více vydávání nových obecaich právních 
předpisd, at ji! v podobě velkých kodifikačních eelkd či jed
norásovl§ legislativy. S tím úzce souvisí to, ~e ~ediná · ob
laat, které se jcsetinst' desetiletí ve struktuře státního 
aparátu pronikavě dotklo, byla justice. Josetinaká l§ra se 
v tomto ohledu stala dokonce jakousi zakladat~lakou e~apou 

c. dali!ho vjvoje l18ě! novodobl§ justiční soustavy'; 
Regulace magistrátd byla jil součaaník;r chápána - a re

trospektivnl historickj pohled bude sotva j1Jlt - jato eou
~út velk.S justiční přestavby, kterou Josef ~I. podnítil a 
kteri se Úlice přim7kala k jeho legislativní a kod1tika~ní 
politice. Dotčeú přemina justiční soustavy ae opírala o 
trojiJletanční schéa, které sice samo o sobě "nebylo ládnou 
novi.J1tou, neboi vycbúelo s procesní obecnop~;'ávní teorie, 
které však bylo - a v tom b;rla jeho zúadní, · ba převratů 
novost - spojeno ae snahou uskutečnit v podmínkách abeolu
tistick~o státu co mo!ná největší rovnost státních podda
JJ.Ich před :aákonem. B;rl to Zllačnt prdlom do 4osavadn~ teuUl
n! justice. V konkrétních liniích vyblí!ela' zm!ně~ přestav• 

be tak, le novým byl předevi!ll střední čl~4!k - vieobecd 
odvolací, ted;r apelační soud;r v jednotliv,ýqb zemích. ••opak 
p~oiAetenční ro:ahodování zdatávalo na4ále odliien~ podle 
společ8118k.S a třídní přísluěnost1; nadále Udy existoval;r 
:avláitn! soud;r pro ilechtu a ělechtickj maj~tat, m~stst.S 
soud;r a soudnictví pro vantovst' podden', které vl~ bylo 
sárov.A postaveno na nov' základy, jak o tOIIl evidčf tuntce 
jueticltrd. Ve· aěetech mila nov.S aietek' soudnictví k0118ti
tuovat právi regulace.· 

Regulace, jak súmo, nebyla spojena a ddale4a,111 odděle-
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a1a apr'T7 od aoudnictT!. OboJí mil TJkonávat aěatakj magi
atrit, i k~ž T jeho ráci, nláěU Te velkich abtech, ailo 
dojít k 4ilbi práce mezi jednotliT/ai aagistrátnfmi aenát7. 
1'n b7lo, jak ae mdleme uoTU přenid~u. T souladu a intance
ai nikhrfch joaefinak.fch refoDIIÚch sáaird, khri ae 4nal1-
17, 1 k~i plni nalisod~ ne'b7l7, obaoTit apojel'~ adadn.i
atrat1T7 a aoudnictví. Koncepčním a ideovým ztkladea pro to 
b7lo joaef1nek4 pojetí centralizace atátního aparátu, která 
b)-la ohipúa neJan ÚS•ni• n.tbri 1 k011peteniini, což hd7 ua
aanalo, le co aoW nejvíce pravoaocí aělo být aouatředino 
T jednotně organizonn,fch aložkách aUtního apaatu. Ba druhé 
atranl anaěným pokrok• b7la delimitace civilní a tr88tní 
aoucllú qen~ • ktea ae uplatnila u regulovanjch aagtatritd 
Telkjch aiat. 

Z ěeak4ho hlediska uam~ joaefinak4 zai~ aiatak4 
apriT)- a aoudnictd je4noua1Sd a nihU poniaaiSan:! obojího. 
Za:!ninl vatah ae sM být, poausu.j•e-11 J•.1 podle dokladd 
z aaniích a TenkOTak.tch abt • A88pomla. Pf>eato vlak ,1ej 
atile jeitl nelse považovat sa plni TJja&ninj. Oe~sace 
apriT7 a aoudD.ictv! b7la v dobl habeburek4ho abeolutieau ob
jektivně prob:!haj!c!a proce••• khr/ poatadal besproatfoed
ní apojaní a tou nebo onou konkrit.d organisaiSní minou. 
Souěasnl ilo nepoch7bal o jeT podiiWliDI Tnitfnía v:fToj• na
Uch zemí, STláiU nerovnoalm,ta rosvoj• kulturních hoda.ot 
YJjadfovanfch niaaeck,#a a ěeak.fa jas7k•• A naopak, jak ukazu
j:! nikteri nÚJlů7, 1 po joaefinak/ch •IDách neb)-1 nřejnf 
livot T nalich mlatech tak neprod7ini ge1'1118111zovú, jak aila 
sato naie atarií literatura. 

Bakonec je U'eba ai položit jdU otázku, Jakl b7l Tstah 
oBT:!cen4ho abeoluU•u k aaaoaprávnla tradicím aietaké apri
T7 a aou4n1ctT:!. Odpovl! na n1 je U'eba hledat T oblaaU ideo
logie, o kterou •• joaefinaké 1 jiné on!ceneké rafo1'1&7 kon
cepčně op:!ral7. Bení taj ... tv!a, že tu ilo o oav:!cenekou pfi
rozanopmní racionaliatiokou ideologii, která ovili• T haM
burské aonaroh11 ~obila, pokud jde o její politickou atriA-
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ku, h d7 pfedabv7 o aUtu a jeho Úkolech, v daleko \la!mi
aljl :í podobl Ael v aou4oW phd.nvoluě.a.i ll'&D.oii. llale hre
si~k4 a svliltl joaet1Aek4 oev:íoeAetvi V7SAávalo pfiroseao
r.riv.a.i uěw ahocld v podataU • Ua, co v aoueclJ:úa •ilaeoku 
hlúal phW pi'•datavihl tohoto ~llukovlho proudu "• 
Woltt. V jeho aoditikaoi rac1oAaliatiok4 pfiroseAopriv.a.i teo
rie, khri aUla scela ve alulWch puovJlioklho abaolutaau, 
ne~lo aáto pro sddvodJliiÚ obeoA:Í a.-oapriVJ• ZclUo b7 ae h-
47, le negativiÚ poalr jo .. tiAektch IIUD.1oipfilúch a aaciatrit
.a.ich •lA lt ••oapriv.o.,ta tradioia je aolAo AejeA o!ekivat, 
Aib:ri povalovat i sa uproato aaaosi'eja/. A pi'eoe jo .. tiAe~ 
resulaoe, svUiU ve ev4 prYot.a.i ltoAoepoi, eviclěi o Aia• j1-
Aiae Saaoapm.d oprivAiA! n•ila bft regul.aě.a.i akci soela 
poUaěeAa. 87{ v oaezeA4 a:íi'e, pi'eoe jeA ae po!:ítalo • Ua, 
le noví aagietrit.a.i tunltoionffi budou doaasoviJli volbou, aioe 
nepi':íaou, ale plece jen volbou. Je to posoruhocl.a,f 178• ttert 
vlalltni V7boěuje • ot1o1filú aUtní icleolope jo .. tiAeklho 
oevíoeAiho abeolutiau. UYidoaiae-11 a1 t7to aoUY1aloati, po
ros•:íae ui tak4 ji.Dalt takov4 poclroblloau, jakou b.Jl v Prase 
na poaitltu replaoe projev aiiiaaatlho aeniora BabMQ, ju.l 
Joaefovi II. oltizale cllltoval jako obnoviteli aiatalt/oh IIUD.1-
o1~lních evobod. Jeho alova 11nli•• sfejai povalovat sa od
ras reiln.foh proudd aoudoWho vefejnlho aúi.a.i a ne jeA sa 
clevotní a! dokonce aenilní projev cl•eAtn:ího ataroe, jak to 
b7la ochotna ěiAit atarlí literatura. lla druh4 atrani b.J bJ
lo ovl• aotva aprivn4 popírat, le oníceAt abaolutiau pfi
Aeal SAaěn4 oaesaiÚ aietalt4 aaaoapriV7• Ale aJli *acl7 aúi-
Ai obrat Aelse apojovat jen • resulaoí, neboi i'aclu súahd clo 
tracli!Aiho alataltlho aamoaprávA4ho livota pi'1neela jil tere
z1inati Úprava krajak4ho si'ízeni. 

B7l0 b7 ovl.. cb7bou chtít viclit v joaefinek4 reculao1 
jeA ltladn4 a pokrokov4 1'7117• Wd4 nětlo ú 1 noje atÍAJ, 
a Uch neb7lo málo. Prooháa:íme-11 regulaěA:í akta, svláiti 
z venkovských a královakjch miat, aettáváme ae a velai roz
manitta! ddeledkJ joaef inatých záaahd do aiatat4 apriV7 a 
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sou4DictTí. UetanoToTání noTých tunkcionáfd ... ~o hluboko 
do hhde~iího !1Tota Te abhcb, roshfilo jeho hladi.llu, at
t1TisoTalo rdsn' ekupiDJ obyTateletTa a Tedlo nejednou k pro
JjyGa, jeJich! sáporný a Jind7 T7lolani aalicheral ria 3e 
nad JakoukollT pooh7bnost. I jiAak S11DpaUckf pola4a~ak 804-
bornění . aistek' epráT7 a soudnictT! pf1Táděl do ~ist oeobDo-

±
1 pro~leaaUck.fch 1Dd1T14uil.Júch TlutnoeU, khr4 ee sá

oniU dosUTaq do rozporu s tradi<SIÚa prostfedúa jeJich 
oT4bo PdeobUU. Ani ekuhěnoet, le resul&ě.cú akoe probí• 

),lala ~i mě sdlouhuě a tělkop&ldně, nelse pouitit se sfet ... 
~e. Koneěn' odstranění Tolebnícb práT aiitanekfch oboí pf1 
pbeaso~ání -.gietritd neeaí roTnil ch7bit T toato Tf<Stu •'
pora.t~ etrinek reaulace, khr4 T poJo .. tiDakill abeoluU•u 
TyÚ8til7 T naprostou b7rokrat1sac1 aiatek' ep~TJ a sou4Dio
td. !a b)'la kol• pfoelomu 18. století poctiodna ui t:Ca Ti
ce, ie se T t' dobl Jeitě nedostala ke slOTU noT' aaaiatrát
.IÚ b7rokrac1e, která se T7tTof1la bih• P"' poloTin7 19. 

, století, kcl7 jeJí pfoecl8taT1hU dondll blahodůorli suaho-
1 nt do 11Tota aiat, T Dichi pdaob111. 

Jedno Tlak sdatád nNpornja. Joaef1Dak4 •ln7 utTU.q 

I aiatekou epriTU a sou41ůctT! podle nOTfch ~ednotAfch hledi• 

1 
• sek, :" nichl roshodoTala 3en objektiTDÍ kr1Ur1a nllkosti 
a T#naau aěata. Star4 rosd!l7, nUlU ros4íl aesi králcw-
ekiai • podclanat.fai aiat7t poěaq uatupont do posadí. fe to 
ne\)Jlo nic poclrul.o.Qlo, ukazU3e fada dokladA. ••pMklad Jiěín. 
a! ~o o poddanek' aunici~ mleto, &!skal neJen t:Ca, le 
ee stal d41• kraJských Úfoadd nOTob)'4lOTek&ho kra3e, ale 
jiaťl JeiU dce regulaci nQlo aaaiatrátu, která pronikaTi 
poa~la aiilaaak4 aebeTidaa! a Tedla k noTfa atfoet6a • pat
riaoniU.cú ep~Tou. Pochopihlnla je tak 1 to, proě nikhrá 
aiata aohla toulit po toa, ab7 aila noJ• uciatrátní twak
cioAue podle Joeetinekých sáaad. Híklad• 3• •OTf Bor, ai
•'-;Tuik14 kritoe pfoecl t:Ca. •Uadu n aiaU n Tdahu k Jo
aeÍ'i.a.ekýa refoa'- ui nejl4pe YJJadfo\Qe od.k• JeciDoho • .W
JÚC!l bohatfch obohodJúkd, khrl T sáTiti puatonl D& to, 
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ab7 jeho doaovek' obec aUa proetředk7 pro aagiatritní twů:-
. cion,fe. Zvl,iti prostředí aaljob aunioip,lníob poddanek.fob 
~iat, ~ed7 aěe~, jel po Joeetiaakjob sainicb aila aaai•tri~ 
• jedn11a skouěec.lm radním, b)'lo, jak se sd,, pronikavě ph
tvořeno novou organisací epr'v7 a soudnictví. Jak dal~ce je 
tento předpoklad aprivnfa, uk'le ovia dallí vfz~. SUl b)' 
sřejaě sa to, atejni jako dalií atudiwa recul.sění akce a Je
jích dO.ledkd ve velkých aěetecb. 

Poanálů:a 

R e g u 1 a c e • a s 1 • ~ r ' ~ tl Je výru, kter.f 
v historické literatuře 1 pramenech přicb,sí v nikoliker4a 
- nejalni vlak dvojím - v.tzn•ová odatíninía v uliía zna
aani joeetineké zaěn7 v adaiAietrativě a soudnictví velkicb 
aiat (aieta • "reculova.n,ta aagistrit••> • v liriía pak Joee
tlnakou přestavbu obojího ve aěetecb bes tohoto oaesení. Yf
h nastíněné poznatq, Jalt lse enadno uhodnout, TJcW.seJí s 
privi dotěedbo lirlíbo pojetí, neboi Je blili:! sptleobu, Ja
Jttm ae 'Y7Jadřují PNIIeD7e v niob! JdU po celou prrou polo
Tinu 19. století anamw "reculace• kaldou konltr4tní orpni
saění měnu abtek.fcb orgin'4. 

Z llteratu17 J• předcbosí příspěvek opřen předeviía o 
starií etudii Jeho autora Pr,vní postavení ěeůjcb aiat a 
rakou.ek.f ablloluU-ua v období národního obrození (SAP 19, 
1969, • • .)86-440)1 o násorecb na obecní aaaoeprivu v přirose
noprivní teorii •"• Bane v. Voltelini, Die naturrecbtlicben 
Lebren UD.d die Retomen de• 18. JabrhUD.derte (HZ 105, 1910, 
•· 96-97); s dobovfcb prací o. Woltt, Oeconoaia ae~bodo aci
enUtica pertrao~ata, in qua agitur de aocietatibua ainori
bu.e I, Bala• Jlagd. 1754 (•eocietat .. ainoree• Jsou •eocie~a
t .. conJucalia, pahma et berilie•, nikoliv vlak aietak' 
o-.o) a dile wo1ttov7 Orundsua• dea Batur- UD.d Volkerreobte, 
Ball• 1769 (2. T7d.). Z obecně orientovaných prací (seJaúa 
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sahran1~1Úch) napf. r. Wa1hr, Otah1'ftichiache Verfaaauap
Wl4 VerwaUua.paaachichh YOil 15<>0-1955 (YJ4• A. Wanclruaůa), 
Wiu-Kolll-Gns 1975 a tli, Dit oaahneiéhiache Zutra1nzo
valt\aac, II. Abt., 14. 4/2, Ttil 1, Dit ZeU Joaeph8 II. Wl4 
Leopolda II. (1780.92), Witll 1950. K ~t41loU1Yoat• ~~. ~-
IU J. Sitbert Gtachiohh 4er Sta4t Ba14a, Ba14a 1~~3, •• 
41-42 (odkas u Johalllla Ch:ri•topba Jancke) • 
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Valentin U r t u a 

Der Joae!i.niache autgeltlarh .lbeolutiaus, aeine Retome.o. 
und die Regulierung der Kagiatrate 

Zusamme.o.tassung 

Die Verbindung der Prager Stadte in der Kitte der ach
ziger Jahre de& 18. Jahrhunderta war ein Beata.o.dteil dea 
Josetinischen U.baue der stadtischen .ld=iniatration und des 
Gerichtswese.o.s. Ir aelbet war wieder Beatandteil der Jose
tiniachen Veranderunge.o. aut dem Gebiet der Justis. Die Joae
tiniache Reto~ brachte - zusammengeta8t kann aan hier uber 
die Regulierung der Kagiatrah eprechen - vor all• bedeu
te.o.de Veranderungen in der Stellung der Stadte. Sie wurd~, 
ausgehend von der GrČ6e und der Bedeutung der Stadt, 't'er
wirklicht und glich deehalb die teudalen Untenchiede zwi
&che.o. den konigliche.o. und den bedeutenden untert&nige.o. 
etadten aus. Inhaltlich trug sie zur Verbesserung dea stad
tiachen Gerichtswese.o.&, beaonders des Stratgerichteweaena, 
bei. Sie aktivierte ebe.o.talla du ottentlicha Leben 1J1 den 
Stadten. Sie hatte jedoch auch ihre Schattenaeiten. lret 
der .lbaolutiamus nach der Zeit Joaets II. brachh dia abao
lute BUrokratisiarung der Stadtverwaltung und des Gerichta
weee.o.a mit sich und achloO auch den EintluB der BUrger bei 
der Beaetzung der Beamte.o.platze in den stadtischen Kagiatra
te.o. aue. 
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Jtarel B e r á n e k 

PJWIJIY V STÁfiÍJl tfsTŘBDBÍJl ARCHIVU K SPO.Jml! PUŽSÚCB 
lisT ROKU 1784 A K ORGAIIZAOI PRAŽS~O KAOISTBJ%ú 

lfoeclmU• aQlo př:!spivku je uposomin:! u pre!SA~ ulolen4 
• SUtn:!m W.tředn:!m archbu a týkaj:!o! •• apojen:! pražak.foh 
měst • aěato je41n4 - králo..-ek4 hla..-n:! aěato Prahu a oraani
so..-in:! no..-4 aěatek4 apri•7• 

K ajednooení pražak.foh mlat doilo d•ornia dekret .. s 
12. úoora 1784. Tento dekret adreao•an.t gubenůu ae dochoYal 
nejen • opi .. ch, ale i • originálu uloženáa pod nta dat• 
• chnllolopoq u.epořádan4 abíroe reakriptd a d..-orn!oh dekre
td !eakQlo gubenůa. Znění Uto "aacD7 chart7• ajednocen4 
l'rahJ nechci uddět • plné sněn!. <aesia ee len u nlkollk 
at~ntch alo..-, khá ukasují, .. khrtch fon4eoh naieho arohi
..-u nutno hledat dali:! praaen7a Dekret UYád:! , le d..-l'h u a po
jen:! pcdal7 dne 22. !íjna p!edeil4ho roku gubenůma a apeW
n:! aou4. !e 4ochú:! k sruien:! poet1'8Jl1Úoh pm (dlelejíc:!ch 
náboianak4 matici) a gubel'Qiua aá tato pma nabídnout ke 
koupi aa&iatrtltu. Pralak.f aapetrit aá a:!t U:l. aeút7a I. • 
• sálelitoatech •eřejntoh, politick/oh a hoapo4á!ak.fch, 
II. - pro oi..-ilní 8ou4Diot..-:!, III. - pro trestní •ou4Dioní. 
'fe ..,.hjnloh, poliUok.fch a ho8podái'ek.foh •ioeoh aá po41Qat 
aa&:~.•tát gube1'1Úu, • •oudních •lcech apela!náu aou4u. Qu

benůta aá •rnoMt ..-o1ellní •tbor se 40 ai1Ían4, khrf ú 
•ollt purD18tra, 4..-a aíatopur1Da1at17 a aaci•tritn:! ra~. 
Ean41dáU aají a:!t dekret o ..-olihlno•U (deoret• el1&1b1-
11taUa) od gubernia, rado..-4 •oudn:!oh aenUd od ape1a!A!ho 
•ou4u. Volbu ail1 !í41t ronil Ú!edn:!oi Uchto d..-ou S..UtUa
o:!. lál sáj• ae proto au.eí su~Mt na t,.to fon4Ja p'be1'1Ú• 
a jeho prea1411&1 apela!n:! •ou4 a ape1a!ní a "t'rohní a ... k.f 
•owl. 

Jil • nejatari:!a .období prea141áln:! res18tratU17 pb4tz
ll:l.a a let 1771-1782 je fuc1kl •ino•ant •pojení •Jiiíoh aou44, 
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poetruních práT a prabk.fch aagietft.td l/. Tuto materiál 
Ttuuni doplňuJ:! epie:r biinl gubem.U.ln:! resbtratur;r, o 
nichi bude saíAlts poadlji. V presidiu je rocdhlejAí a Tt
anaaDi~lí ai t .. c1t1 a .llá81edgJ:!cího období 1782-1787 21. 
Materiál nen:! neu.MI. Mil jej toUI T;rpdj~an roku 19~6 
nikdeji:! aietek.f arch1Tif proteeor VáclaT Vojtíiet. •aacikl 
-' 111 kued p:!e.-noetí. Je ade například opie dekretu o afí
sen:! aaciatritu Te Ví4n1 s 16. erpaa 1783. K nejsajt..Tijlfa 
n'ldejí ÚTrh:r maloet:ran.klho racl;r Jana Jifího ••ubera. ~an 
připraTOTal jU aaloatran.ekt náTrh na epojon:! Prab:r s roku 
1772. Jlaloetra..nak.f ÚTrh doporuěonl rosdiluí Prah;r na 4Ti 
lSnru ocl4iled Vlt&Tou, noTý BeuberdT úTrh radil k af:!saní 
ugietritu s 20 radn:!ch, 6 e;rn41kd a purkaiatra Úřadujícího 
po Ui rot;r. DTa radn:! aili bit r;rchtffia jedu pro •od (a 
Stari) Mieto, 4rubl pro Malou Stranu a Hraděan;r. Jeou sde 1 
dallí n'"'rh7• Ve t .. c1klu jeou 1 epie:r k HeseroTi ÚpraTi 
ra4n1ce, k aiitanakéau T,fboN, protokol:r koncerta~n:! kcaiee, 
kteft. Tolbu puioJaůetra, jeho sútupcd a radd :M411a, potTne
n:! Tolb:r a dali:! ap1•:r• 

Presi41U.Ilí epia:r doplňují, nikcl;r nlai Tjsnuni, ep1e:r 
biiAI reci•tratur;r. V oddilaní "publio•" • let 1764-1773 je 
&nOJ111UÚ núrh na epojan:! epriT:r pralektch aiet saelant ·~ůo 
pf:!lcha 4Tozwklho dekretu s 4. sW 1772. •'-ledují T;rj'Uen:! 
ne~zoduijiích Úhdd a l51Dihld. 8p1e usadri dobrosclúí p
bemia klon:!oí ee k ponechúí 4oe&Ta4A:!ho etan co14ho eoud
nioní 3/. v núledujícfa r .. ciklu • let 1774-1783 ~· poase 
SÚAU O jil sa:!AiAéa ÚTrhU •euberoTi a O . UdCNiti AOToaiet
ekiJlo pokladn:!ka Mertla, ab:r • !Úa b;rlo T nod epriTi polSíU
AO 4/. Obdh1ojlí jo tucikl s obdob:! 1784-1785. Jeou T nia 
dobroadú:! aietek.fch hojtmand , aaterUl k hoepodUek.fa otú
ká (T;rclúí jed.llotliT.fch aaciatritd, hoepoU&kl iutzoutoo), 
toawU pro Tolbu aiiia.uklho TtboN, aoua117 ku41Utd u 
aút~ purkaieh'a, jeho sútupcd a racl;r, etanOTen:! plat\\, Tol
lQ- a jojioh pohrsan:!,. odhad hraděanekl ra4Dice, akt1Tisaoo 
ll&lietritu, platoT' oUsk:r, bomí Vad, pezwoill heMpoc!U8k' 
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epriT)' 51. 
V dekretu o apo~ení prahk!ch mlat s 12. Úllora 1784 ~· 

T)'t~ena bkl Úěut apelaěJÚho eoudu. Dokazu~í to ro•nll ~•t
A' epie7 tohoto eou4u .,. prezidiu gubel'J11a. Z regiatratU17 
apelačního eoudu, saloienlho lerdi.J:la.Qd• I., •• ucho•alo 
pouze 30 kartÓnd epi.-d, obeeh~ících přediAi no%1Ml1e, a 
.,. poa6m' ÚpliloaU Úřední kAihJ. V mise reekriptd (eip • 

..S 91) jeoů ope~ dYorekl dekret7 a deU.t7 nej'f'7il:!ho eou
du, tikajíc:( •• epojení prdek.foh aiet a pereonálA:ího obea
seA:í pralek,ho aagietritu. Zde je sajíaaYá nota gube1"D1a • 
24. ~en-enoe 1784, která obsah~• ••sua 28 ÚhdA:ík1\ ugi

etrih eefoazen!ch podle elužeblůch letl noh obeah~e taltl 
data jejich pn-A:íoh ~eAOYao::ích dekretd, kd7 naetoupil1 do 
elulb,r.,. n6kter6a z pra!ektch a6et 61. 

Ba apelační eoud naYazuje apelační a YrohAí tr .. tAÍ eoud 
• let 1783-1850. Tento fond je AJDÍ ulolen .,. jednoa • aiao
praieJttch depot6 SUtního ÚStředního archi'f'u, a proto •• opí
rám pouze o inYentU Karie · Stupko•' a ~e#ch epolupraco•ník1\ 
s roku 1982. Zde •• omez~1 na dYi eignatur,. Jde jednak o 
sp1•7 tikající •• orsaaizaoe prabk,ho aagish ... tu, obeasoYá
AÍ aíet purlaůetra, aíetopurklaietr6, radd, eakretUd, 8JDdi
kd oiYilAího 1 trestního eenátu, podÚhd.o.ík6 a ostatních sa
a6etAaAcd, t fasciklu jsou př1pojena . pr1ora s let 1781-83 ~{ 
jedAak opit obeasodní a!st, pŇdádní eoudníoh ap186 bfta
llch aietek.foh rad, postraAAÍch práY, etariích lidonkl o boe 
a tonsistoře 81. 

Obi regiatratUZ'J, gube1"D1a 1 apela~ního eoudu, obeah~í 
jelU dali:! epie7 a wled~ících let, ale Ua1 •• 117A:í ne
bud•• zab!'f'at. 
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1/ sdl, PG 1771-1782, 12. 
2/ 'sťfA, PG 1782-1787, 11 .. 1. 
)/ stf.l, aa-Publ. 1764•1773 , L 1/75. 
4/ S~A , ~G-Pub1. 1774-178), L 2/224. 
5/ SťfA, ~G-Pub1 . 1784•1785, l VII/ 5. 
6/ sdl, lB 91, t. 25· 26, 155 , 163-177, 244. 
7/ sťfA, VAB JJII 1785, 1, kart. 54. 
8/ stf.l, VAS I 1784, 4, kart. 9-10 • 
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Karel B e r á n • k 

Quellen 1m Staatllohen ZentralarchiT zur Verbindung der 
Prager Stadh 1m Jahre 178-4 und zur Organiaation de• 
Prager Kagiatrata 

Zusalllllenf'aeaung 

Der Beitrag geht Tom Inhalt dea Ho!dekreta Toa 12. Peb
ruar 1784 aus, durch daa die Verbindung der Tier sel~tin
digen Prager Stadte zur Hauptatadt Prag durch&e!~ wurde. 
Br unteraucht • wie daa Vorapiel und die Zuaa11111uhAnge die
••r lla!mahae 1m achri!tlichen llaterial des b0ba1.8chen Gu
benů-.. • de a Appellatiougeriohta und de• Appellatiou-
Wld Oberaten Stratgerichta • we1ohea heute 1a 8taatlichen 
ZentralarchiT in Prag autbewahrt wird, dargeatellt wird. 
Br gibt eine kurse Charakteristik der entaprachenden Teile 

dieaer ArchiTbeatande. 
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Jan I' o v o t n 'i 

K I'ÁRODBOSTJtw SLOIDf PRA!smo OBYVATELSTVA 
I'A $KLOBKD lá. S~OLBTt· 

l'irodnostní složení pražských měst v době jej1~ spoje
ní josefinakou reformou z roku 1784 nelze exaktněji ur~it. 
Soudobá konakripění a statistická data k naoioDAlu!mu ros- . 
vrstvení ob,rYatelatva nepřihlížela a ani souěasníci se nepo
koušeli o nějaká - byt přibližná - vymezení poměru mezi obě
ma nirodnostmi v Praze. Proto i naěe poznámky k táto proble
matice mají vícemáně charakter pracovních hypot,z. 

Bejen navenek, ale taká znaěnou ěástí vnitřního života 
avých obyvatel měla Praha v josefinském období německý 
:l."áz l/, který zde byl patrně mnohem výraznější, než tomu by
lo u ostatních měst v eechách, vyjímaje převiině německá mě
sta ěeského pohraniěí. Jednou z příěin tohoto rásu Prahy by
la specifická struktura jeho obyvatelstva jako obyvatelstva 
hlavního zemského města se zvýšenou koncentrací vyšších spo
lehnakých vrstev. B~ehla k nim ělechta (byt její ěást v 
Praze trvale nesídlila), vysoká státní byrokracie, předata~ 
vitelá církevní hierarchie různých stupňd, vojenští hodnos
táři a a nimi táž vrstva bohatých pražských měitand, která 
ve své podstatě měla z převážné ěásti charakter patriciátu, 
již pak doplňovala skupina nových manufakturních, obchodních 
a finaněních podnikateld. S výjimkou majetného patricijského 
miětanstva nebyla znaěná ěást příslušnítd zmínělltch vyiiíoh 
apoleěenských vrstev pdvodu pražského a .nozí nepocháseli. 
ani z eeoh. Jejich přirozeným obcovacím jazykem (mateřiti
nou) byla něměina a ke svému "němectví" se vědomi hlásili. 
~ato ěáet pražského obyvatelstva nebyla nijak malá, přestože 
ilo o příslušníky vrstev v ráaci tehdejší spoleěnosti výsad
ních. Prohl,dneae-li např. dobový schemati..ue 21 s podrob
D:/a seznam• seaakých., . církevních, vojenských a daliíoh 
státních ářadd a institucí sídlících v Praze a ae aesn-., 
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jejich úředniotYa, zjiitujeme, ie ělo o stoYky osob. Připoč
teme-li k nim pak přísluin:!ky jejich rodin a případ.Jit slu
i ebllf. peraon'-1, Yidime, !e mezi přiblilně 75 000 obTfateli 
Pr~ Y polOYině osmdeaátých let 18. století iYořil~ tyto 
YratY7 a osob7 s Dilli spojen' početně nezanedbatelnou ~lol
tu. Bimeok' pak b7l 7 • naprostou převahou aloik7 s~ředního a 
ni!iího úředniciYa těchto úřadd a institucí , k n1ai pak nut
no připočítat též několik stoYek zaměatnancd miataké spráY7 
a k ní příaluiej ícícb úřadd. 

Charakter kulturního a společenak,ho žiYota Prah7 Y 
joee:tinakém období ukazuj e , !e také značná čáat Yratev 
etředního DiitanetYa (řemeslníci, obchodníci apod.) čeekého 
p~odu ae z praktick;fch d~odd, ale nezřídka i z ohledd na 
epolečenakou prestiž přikláněla k němčině, která pak Yíce ěi 
~éně saaahOYala i do soukromého iiYota této velmi početné 
aloiky pražského obTfatelstva. Běměina jako obcovací jaz7k 
sc•la převládala mezi Yíce než 6 000 obTfatel !idOYakého Kě
ata - Joee:toYa. HOYoříae-li o silných germanizačních YliYecb 
mesi středním miiianatYem v Praze a yětiinou inteligence s 
t'to YratY7 poCházející, nelze na druhé straně mluvit o je
jich jednosnačné nacion'-ln:! Y7hrani noati Y jaz7koYtch otáz
kách. Podle potřeby a podle okolnoatí ae u Yitl~ aěitan
atých obTfatel Prah7 zcela pragaatictJ prolínalo ulíYán:! 
obou jas~kd. )Jlo to za daných poaěrd zcela přirozené a b7l 
to jev, kter.f Y podaínkácb pražské a české společnosti Y6beo 
přetrYával po celé 19. století. 

X čeakl národnosti a k českému jaz7ku ae Yědomi a v 
o .. desátfch letech 18. století ui i programoYi hláaili sat!m 
někteří příaluin:!oi atřednícb milianakých Yr&teY ~ a 111-
ltanaké inteligence a • n1m1 skupina Ysdělancd rdsného safa
sení. Z této aloiky - v joae:tinakém období jeltě nepřílil 
početné, ale v. dallím v~oji sílící - V7cháse~ sn.áaé iapu.l
•7 vlaateneoko•buditeleJctcb snah, projevujícíCh se v Praze 
zejména v dailí o rozvoj českého divadla, žurnalistiky, 
oevíoenaké publicistiky, česky psané oavětové 1 zábaYné li-
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teratury. Mezi touto vlasteneckou skupinou, jejíž příslušní
ci se uvědoměle a programově hlásili ke sv6mu "češství", ne
nalez~eme v josefinském období však žádného představitele 
městskéhQ výboru, magistrátu, ale ani početného úřednick,ho 
sboru tehdejší pražské městské správy. V kontextu pražr~ého 
obyvatelstva byly v naprosté převaze české ty slolkj, o 
nichž hovoříme jako o městské chudině. Známá a v té době 
poměrně hojná llligrace např. řemeslnických tovaryšd, manu
fakturních zaměstnancd i služebnictva nevylučovala ani zde 
určité nacionální míšení, které však českost této složlcy ne
ovlivňovalo. 

Hedostatek exaktních dat nám neumožňuje . dost dobře vy
mezit, která z pražských měst ! době jejich sjednocení jose
finskou reformou v roce 1784 ~la češtější nebo němečtější. 
Také zde musíme zdetat jen u pracovní hypotézy opírající se 
o přirozené rozmístění jednotlivých společenských vrstev 
pražského obyvatelstva, jak jsme je připomenuli výše. Z to
hoto .aspektu lze počítat s výrazněji německým rázem Malé 
Strany, Hradčan, některých částí Starého 'Města a Josefova. 
Waproti tomu český živel převládal patrně na Wovém Městě a v 
některých, hlavně okrajových částech staroměstských obydle
ných chudinou 3/. 

Z naší historické literatury je dostatečně známa téze o 
přílivu obyvatelstva z českého venkova do měst po zrušení 
nevolnictví roku 1781, což ve svých ddsledcích mělo mít vý
raznější vliv také na jejich postupné počešiování. Prahy by 
se měl tento proces dotýkat tím více, že od sedmdesátých a 
osmdesátých let 18. století se stávala jedním z ddležitých 
středisek manufakturní výroby v Čechách. Ve s~teěnosti ae 
zatím neustále spokojujeme s touto hypotézou a - pokud jde o 
Prahu - nebyl učiněn vážnější pokus doložit tento proces 
konkrétnějšími údaji demografickými. Pokusím • e naznačit ur
čité řešení • využitím dostupných statistických dat . 

Je skutečností, že od osmdesátých let 18. století do 
konce druhého desetiletí 19. stol etí vzrostl počet obyvatel 
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Prahy jen nepatrně - o něco málo přes 4 000 osob 41. Ani po
zdější předměstí (hlavně Smíchov a Karlín) se jeětě zdaleka 
nedostala do stadia dynamick~ho roz~oje. Zdálo by se proto, 
le Prahu ~ uvedeném období příliv venkovskáho obyvatelstva 
nezasáhl 5/ a mohla by tím být potvrzena i další tése, !e 
začínající p~alový rozvoj českých zemí na sklonr.~ 18. 
století ae neprojevil ~ětším ~stem měst a jejich obyvatel
stva 61. Skutečnost je věak jiná. Vývoj obyvatelstva v Praze 
a jeho přirozený pohyb se od osmdesátých let lB. století al 
do d~acátých let 19. století vyznačoval vysokou úmrtnostía 
počet zemřelých přeaaho~al v tomto období počet narozených v 
jednotlivých letech o více ne! dvě pětiny. V porovnání s os
tatními částmi Čech byla úmrtnost v Praze až dvojnásobná 71. 
Srovnáním počtu narozených a zemřelých v Praze mezi lety 
1790..1814 ubylo v Praze téměř 20 000 obyvatel. Přesto věak 
skutečný počet obyvatel Prahy S'llstával stejný a - jak j•e 
UYedli výěe - dokonce mírně stoupl. To znamená, že při TJSO

ké úmrtnosti musel být doplněn z j1ných zdroj~, a těmi byl 
nepochybně český venkov. ll~žetue odhadnout, le mezi sklonkem 
osmdesátých let lB. století a druhým desetiletím 19. století 
přiělo do Prahy odjinud přes 20 000 přistěhovala~, col patr
ni bylo 1 počátkem změn jak v sociální struktuře tak 1 v ná
rodnostním složení města. 
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Posnámky 

1/ ~rv . např. některé údaje v Vollstandige Beechreibung 
der koniglichen Haupt- und Reeidenzstadt Prag, I, Praha 
1787. 

2/ srv. Schematismus fUr das Konigreich Boheim, ~aha 179~ 
3/ U tohoto pojmu nemám na mysli u.ědomělý v~tah ěeaky ko

munikující části pražského obyvatelstva k národu a ná
rodnímu jazyku. 

4/ P. Dvořáček, Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku v letech 1754-1921, ČSV 7, 1926, s. 152n. 

5/ ~. Boháč, Hlavní město Praha. Studie o obyvatelstvu, 
Praha 1923. 

6/ L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 
až 1914, Praha 1965, s. 35. 

7/ Tamtéž, s. 104 • 
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Ju • c v o t n t 

Zur ~ationa1en Struktur der Prager Bevolkerung 
• lll.de des 18. Jahrllunderte 

Zus11111111enfassung 

Die Xonskriptions- und statiatischen Quellen vom Ende 
dee 18. Jahrllunderta er1auben es nicht, die llationalitaten
•truktur der Prager Bevolkerung in dieeer Zeit genauer 
testzulegen. Desha1b sind einige unserer Aneichten nur J.r
beitahypotheeen. Der von Zeitgenoseen erw&hnte deutsche 
Charakter Pr.p hatte einen eeiner GrUnde gerade in der ge
se1lechattlichen Struktur der Binwohner der Stadt. Ale Lan
~eehauptstadt mit einer Reihe von Imtern und Institutionen 
zeichnete eich Prag durch eine vem&ltniam&Big etarke Xon
zentration der sog. privilegierten Schichten - d.li. cle• 
Aclel.8, der hohen StaahbUrokratie, der milit&riachen und 
kirchlichen WUrclentriaer und dee Be811tentuu der verechie
deneten adainietrativen Xomponenten (einechlie011ch der 
stadtischen) uberllaupt &UB - deren Mutter- oder Umgange
eprache Deutech war. Deutech war auch dae reiche Prager 
BUrgerta, die .a.euen Ka.a.utaktur-, Geech&tts- und Pina.a.sun
ternehlaer und die Kehrlleit der Bewohner der Judenata4t -
Joeetov. Die Gemanisieru.a.g erreichte ebe.a.talle die mittle
re.a. Schichte.a. des Prager BUrgertuae vo.a. clurchweg techecbi
ech• Orepru.a.g. Za techechiechen Volk und eeiner Sprache 
beka.a..a.te eich bewuBt in der Joeetiniechen Zeit die bie dahi.a. 
nar kleine, a ber allm&blich a.a.wacheende Gruppe Pracer BUr
ger, der bUrgerlichen Inte1ligens und der patriotiachen Oe
lehrten. Techechiech ware.a. auch die &meren Scbichten der 
Pracer Bevolkeru.a.g. 

Die bieherige Bypotheee uber den Zutlu§ der La.a.dbevo1-
keru.a.g 1.a. die techechiBoha.a. Stadte .a.ach der Authebu.a.c der 
LeDeigeneohatt 1m Jahre 1781, der auch eeine J'o1gen, die 
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5ationalitat betreftend, bei der Verstarkerung des tacheabi
lilchen X1ementa in den mehr oder wa.niger verdeutachten Stadhn 
hatte, bestatisen auch einige Allgaben uber die Bnhickluag 
der Prager Bevo1kerung an der Wende vom 18. Z\111 19. JahrhWl

dart. Obwoh1 in den Jahren 178.4-1820 d1e Zahl der Veretorbe
nen d1e Zahl der BeU8eborenen bia zu ~ ubertrat, at!es d1e 
!inwohnerzahl langsa111 an. Bach Pras ii~ereiedelten in d1eaer 
Zeit mehr ale zwanzigtauaend Peraonen aua den tachechiachen 
Landgebietan, wu in der weiteren !dwickluag aowohl aoziala 
ale auch nationale Auawirkungen hatte. 
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SEZI!M OBRAZOvťCH PŘtLOH 

l Potogra!ie z pl'\lběhu zasedání dne 18. l. 1984 
Y Obecním domě. 

2 BronzoYé pečetidlo Malé Strany asi z r. 1527 ~ bronzo
Yé pečetidlo Starého Města pražského e doby kolem r. 
1280. AMP - sb. pečetidel I-1, I-2. 

3 Bejstarěí městská kniha Starého Města (Liber Yetuatis
simua) z r. 1310. !MP - rkp. 986. 

4 PriYilegium Jana Lucembursk.ého z 18. 9. 1338 poYolují
cí zakoupení domu Voltina od Kamene a zřízení radnice. 
Opis Y Li ber Yetuatissimua, .wP - rkp. 986, t. 137. 

5 Listina z 3. 4. 1347, již Karel IV. dává Staromistskjm 
záruky, že chystané založení Bového Města jim nebude 
na ěkodu. !MP - sb. listin I-9 · 

6 Listina krále Vladislava II. z 18. 4. 1477 stvrzující 
polepěeni znaku Starého Města císaře= Pri~~chem III. 
(9. 6. 1475), !MP-sb. listin I-23. 

7 BronzoYé pečetidlo Starého Města se znakem upraYen,ým 
podle privilegia z 18. 4. 1477. AMP- sb. pečetidel I-4. 

8 Hejstarěí známé vyobrazení Prahy od M. Wohlgemutha a 
w. Pleydanwurta Y knize H. Schedela Liber chronic&r\ml 
z r. 1493. AMP - sb. ikonogra!ie I-1. 

9 Zápis Ye staroměstské památné knize o zruěení jednoty 
Starého a Hováho Města králem Ferdinandem I. pči obnově 
rad 9. 9. 1528. AKP - rkp. 993, t. 240. 

10 Renesanční pečetidlo Starého Města pořízené po r. 1550. 
AMP - sb. pečetidel I-6. 

ll Bronzové pečetidlo města Hradčan po jeho povýěaní na 
královské město ( l . 9. 1598). AMP- sb. pečetidel I-7. 

12 Dohoda tří přalskýoh měst o obchodu solí a Yinem s 
25. 5. 1620 zpečetěná smluvními stranami a 18 zemskými 
Úfedníky. AMP - sb. listin II-26. 

13 Praha Y době třicetileté Yálky. Mědiryt z kni.hy K. Zei-

; 
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lera Topographia Bohemiae, vydané r. 1650 ve Prank
furtu .D.o lil • .AIIP - sb. p1ánd 1/5. 

14 Zápis o spojení ětyř pražských měst r. 1784. AKP -
rkp. )22, f . 1 . 
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