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BIBLIOGitAFI..; Plt;,C! D::l. FRAlJTiiil<A HOLCE C3C. 

Výběrová bibliografie publikovaných odborných prací 
archiváře hlavního měeta Prahy dr. Františka Holce CSc., ae
etavená u příležitosti jeho životního jubilea (narodil se 
26. října 1925 v Krahulči u Telče), eviduje tituly zveřejně
né v období 1957-1985. Jsou do ni zahrnuty vědecké studie, 
recenze a zprávy, otištěné v odborných časopisech, sborní
cích a knižních publikacíCh, i popularizační stati, které 
jubil~nt soustavněji publikoval především v časopise Praha. 
Pominuty byly pouze drobné příspěvky a příležitostné rozho
vory rozptýlené porůznu v denním tisku, jejichž odborný při
nos je zanedbatelný. Soupis je řazen chronologicky podle 
data vydáni jednotlivých prací. 

1. Plaveni ryb v košatkách. ČL 44, 1957, s. 250-251. 
2. Podskalský dřevní trh. In: Kniha o Praze 1960 , Praha 

1960, s. 103-114. 
3. Ledování v Praze. ČL 47, 1960, s . 16-19. 
4. Z historie Hálkova pražského pomníku. ČSPSČ 68, 1960, 

a. 32-35. 
5. Spisovna karlínské obce a Čí žkův registraturní plán. 

AČ ll, 1961, s. 214-219. 
6. Branické vápencové lomy. ČSPSČ 69, 1961, s . 204-212. 
7. Pragensia z let 1959-1960. ČSČH 9, 1961, a. 284-285. 
8. Branické vápenky. ČSPSČ 70, 1962, s. 197-201. 
9. Vila Terezd na Žižkov ě (spolu a M. Mikotou). PSV /1/, 

1962 . a. 35-37 (pozn. na s. 117). 
10. VP . ..:lav Vojtíšek - archivář a historik města Prahy. AČ 

13 , 1963, s. 125- 133. 
ll. Počátky dělnického hnutí na Žižkově (spolu s M. Miko

tou). PSV /2/, 1963, s. 60-71 (pozn. na s. 104-107). 
12. Žižkovská kapslovna. (PHspěvek k dějinám závodu.) 

(spolu s M. Mikotou). PSV /2/, 1963, s. 40-53 (pozn. 

... ,, 



188 

na s. 101-104) . 
l). Pregensia v letech 1961-1962. ČSČH ll, 1963, s. 536 až 

5)8. 
14 . Připojené obce (spolu s M. Mikotou). Ins Dějiny Prahy, 

Praha '1964, s. 739-781. . 
15. Žižkov v revolučním roce 1905 (spolu s M. Mikotou). PSH 

/1/, 1964, s. 52-62 (pozn. na s. 121-124). 
16. K problému vnitřní skartace důležitých registratur. AČ 

15, 1965, s. 21-29. 
17. Přehled pragensií za rok 1963. PSH /2/, 1965, s. 175 až 

180. 
18. Zajímavosti ze starší pražské statistiky. Ins Kniha o 

Praze 1965,, Praha 1965, s. JO, 55-56, 111, 143, 165, 
192 a 244i 

19. Počátky stavebního vývoje Žižkova (spolu s M. Mikotou). 
PSH /3/, 1966, s. 130-147. 

20. Minulost Prahy v dokumentech Archivu hlavního města 
Prahy. 1. část (do roku 1848). Katalog výstavy pořádané 
v září a říjnu 1966 ••. (spolu s J. Čarkem). Praha 
1966, stran 39·. 

21. rec. na: ~antišek Hoffmann, Okresní archiv v Jihlavě 
(ProzatímnÍ informativní přehled). Jihlava 1964. - AČ 
16, 1966, s. 56-57. 

22. K životnímu jubileu PhDr. Jiřího Čarka. AČ 18, 1968, 
s. 233-235. 

23. rec. na: Staletá Praha (ev. 1), Praha 1965 (spolu s J. 
Čarkem). - PSH /4/, 1967-1968 /1968/, s. 226-228. 

24. zpr. o: Dějiny Plzně, díl 1., Plzeň 1965; Dějiny Prešo
va, ~il 1.-2., Košice 1965. - PSH /4/, 1967-1968 /1968/, 

. 8. 229. 
25. Poříční právo na Novém Městě pražském. Příspěvek k dě• 

jinám městské správy v 16.-18. století. PHS 14, 1969, 
s. 181-199. 

26. Katalog výstavy 100 let Žižkova (Scénář výstavy vypra
coval dr. Pr. Holec). s. 1., s. d. /Praha 1969/. 
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27. Zápas o Velkou Prahu. PSH /5/, 1969-1970 /1970/, s. 117 
až 1)6. 

28. Archivář Karel Jaromír Erben. AČ 20, 1970, s. 181-186. 
29. rec. nas Božena Zimová, Vorařský slang pražského Pod

skalí, Praha 1965. - PSH /5/, 1969-1970 /1970/, a. 201 
až 203. 

JO. Obchod s dřívím v Praze ve 14.-17. století. PSH 6, 197~ 
s. 5-100. 

Jl. Dvacet let Sborníku archivních prací. SAP 21, 1971, 
s. 264-281. 

)2. Výročí Archivu hlavního města Prahy. AČ 21, 1971, a. 

147-158. 
33. Pečetidla pražských cechů. Umění a řemesla 1972, č. 4, 

s. 56-60 (a odborná spolupráce u přílohy UaŘ 1972 v 
číslech 1-4 Pečeti pražských cechů). 

34. Příběh Nové radnice. Praha '72 /3, 1972/, č, 6, o. 21. 
35. Vršovické jubileum. Praha '72 /3, 1972/, č. ll, s. 16 

až 17. 
)6. Vltava. Praha '72 /3, 1972/, č. ll, s. 16-17. 
37. rec. nes Josef . Janáček, Malé dějiny Prahy, Praha 1968. 

- PSH 7, 1972, s. 175-116. 
)8. rec. na: Dějiny Plzně, díl 2,, Plzeň 1967. - PSH 7, 

1972, s. 187-188. 
39. zpr. os Ružomberok (Historicko-vlastivedná monografie), 

Banská Bystrica 1969. - PSH 7, 1972, s. 188 . 
40 . Jubile~ pražského archiváře. Praha '73 /4, 1973/, č, ~ 

a. 29. /Dr. Jiří Čarek - 65 let./ 
41. In memoriem akademika Václava Vojtíška. AČ 24, 1974, 

s. 12~-137. 
42. Jo~ef Schutz. Praha '74 / 5, 1974/, č. 1, s. 21. 
43. Registrátor Josef Rank. Praha 74 /5, 1974/, č. 2, s. 

32-33. 
44. Jubileum Karlína. Praha '74 /5, 1974/, č. 5 , s. 10-11. 
45. rec. na: Vladimír Brichte - Miloslav Dělohlávek - Hynek 

Gloser, Plzeň 1945-1970, Plzeň 1971. - PSH 9, 1975, 
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s . 197-198. 
46 . Za PhDr. Miluší Svobodovou-Ladovou. AČ 28 , 1978, s. 171 

až 172. 
47. rec. nes Z pomocných věd historických 3 (uspořádal Ivan 

Hlaváček), Praha 1975. -AČ 28, 1978, s . 175-176. 
48. rec. na : Bořivoj Nechv átal, Vyiahrad, Praha 1977. -

PSH ll, 1978, s. 179-180. 
49. ďvodem. DP 1, 1980, s. 5-B. 
50. K problému hromadně se vyskytujících písemností. In: 25 

let Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1980, s. 
59-60. 

51. Prame~ k dějinám společného boje Komunistické stra~ 
Československa a Komunistické strany Německa v letec}\ 
1919-1945. DP 2 , 1981, s . 52-02 . 

52. Seznam Čechd popravených v Dráždanech za ilegální čin
nost KSČ v letech 1942-1945. PSH 13, 1981, s. 142-153. 

53. Sedmdesát pět let dr. Václava Hlavsy. AČ 31, 1981, s. 
56-59. 

54. Šedesát let Velké Prahy. Praha 'e2 /13, 1982/, č. 1, 
s. 28. 

55. Z dob slávy pražských cechů. Praha '82 /13, 1982/, č. 
1-12, vždy na s. 34 (postupně: plave~ řeznici, hrnčíři, 
ševci, kožišníci, zámečníci, kováři, truhláři, koláři, 
knihaři, konváři, kočí). 

56. K Roku českého divadla. DP 3, 1983, s. 5-6. 
57. Sbírky na Národni divadlo (spolu sE. Čakrtovou). DP 3, 

1983, s. 144-207. 
58 . Prameny k dějinám Brna v Archivu hlavního města Prahy . 

Ins B~no mezi městy střední Evropy, Brno 1983, s. 209 
a7 212. 

59. ~ivotní jubileum PhDr. Jiřího Čarka. AČ 33, 1983, s. 
227-230. 

6o. K šedesátinám PhDr . Miloslava Bělohlávka. AČ 33, 1983, 
s. 2)2-2)5 . 

61. Z dob slávy pražekých cechů. Praha 'AJ /14, 1983/, 
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č. 1-12, vždy na s. 34 (postupně: pekaři, mlynáři, 
krejčí, kloboučnici, koželuzi, zedníci a kameníci, te
saři a pokrývači, hodináři, bradýři, rybáři, nožíři a 
mečíři, malíři). 

62. O jménech pražských ulic. Praha 'aJ /14, 19a3/, č. 3, 
s. JO. 

6). Jek se sbíralo na Národni divadlo. Sbírky a ••• bazary. 
Praha 'aJ /14, 1983/, č . 9, s. 26- 27. 

64. rec . na: Přehled dějin Československa I/1 (do roku 
1526), Praha 19a0 (spolu s V. Ledvinkou ) . - PSH 16, 
1983, s. 131-lJJ, 

65. Spojeni pražských měst v r oce 17a4. DP 4, 19a4 , s. 256 
až 266. 

66. 200 let spojeni měst pražských. Praha '84 /15, 19a4/, 
č. 2, s. 26-27. 

67. rec, ne: Přehled dějin Československa I/2 (1526-1848), 
Praha 1982 (spolu s V. Ledvinkou) , - PSH 17, 19a4, s. 
12a-129. 

68. Staroměstská radnice a Květnové povstání v Preze. In: 
Májová Praha 1945 (Sborník statí, vzpomínek a dokumen
tů), Praha 1985 , s. 209-226. 
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Helena Š e v č i k o v á - Bohdan Z i 1 y n s k y j 

SEZNAM RYCHTÁŘfi NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO Z LET 1377-1518 

Zájmy českého krále ve středověkých pražských městech 
zastupovali rychtáři, kterým byla pronajímána rychta i s dů
chody, které k ni příslušely. Rychtáři předsedali v jednot
livých městech soudům různého druhu, ale měli vliv 1 na chod 
městské správy jako celku. Zakládací listina Nového Města 
pražského z roku 1)48 ustanovila rovněž Novoměstským vlastní
ho rychtáře l/. v. v. Tomek uvádí první jméno novoměstského 
rychtáře až pro rok 1350 21. V době desetileté jednoty Staré
ho a Nového Města pražského v letech 1367-1371 byly sloui'.eny 
1 rychtářské Úřady obou měst. Ale i v následujícím období, 
kdy bylo Nové Město znovu osamostatněno, často shledáváme, 
že působil jeden rychtář společný pro obě města. V pohueit
eké době, která značně změnila postaveni i funkci rychtáře 
v městské správě, už k podobnému jevu nedošlo - obě města 

měla nadále své vlastní rychtáře. 
Při studiu soudních trhových knih Nové~o Města praž

ského z let 1377-1408 a knih kšaftů tého ž města z let 
1436-1518 se podařilo shromáždit některé Údaje o novoměst
ských rychtářích, popř. podrychtářích ze sledovaného období, 
kterými lze doplnit a někdy i korigovat soupisy rychtářů, 
sestavené v. v. Tomkem 3/• Tomek ve svém Dějepisu bohužel 
neudává prameny, ze kterých čerpal své Údaje, a dnes je je
jich kontrola obti~ná zvláště proto, že část městských knih 
v r. 1945 shořela. Přesto výsledky naší práce umožňují kon
statováni, že zejména pro soupis z pohusitské doby nebyly 
příslu~né prameny využity. 

Trhové knihy Nového Města z předhu~ itské doby 4/obsahu
Jl záznamy o převodech měs t ských nemovitostí cezi měš tany, 
které byly projednávány na městském soudě. Odstavce zápisů 
o právních pořízeních jsou předzn~enány záhlavím, které 
vždy informuje o datu konání soudu a o přítomnosti rychtáře 
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,eventuálně podrychtáře) a přísežných. Rychtář i podrychtář 

jsou vždy označeni tennínem "judex", i když na j iných místech 
v trhových knihách, popřípadě i v Tomkových seznamech, zji
stíme, že je táž osoba nazývána "subjudex" - podrychtář. 

ďdaje o přísežných nejsou vyčerpávající. Pouze tehdy, když 
nastupovala nová rada, byla v záhlaví vypsána celá řada dva
nácti konšelu, ale ani to nebývá později pravidlem. Běžně 
jsou uváděni jmenovitě nejméně dva členové městské rady. Se
znamy rad z let 1377-1394 obsa~ují poslední fo lia rkp. 2076, 
ze kterého převzal své Údaje V. V. l'o1aek 5/. 

Data, vytěžená z trhových rukopisů, j sou shromážděna 
v přílohách článku do dvou tabulek. První tabulka obsahuje 
časový sled osob , jak se postupně střídaly ve funkci novo
městského rychtáře. Rozlišuje označení rychtář a podrychtář. 
Časové Údaje jsou př·evzaty ze záhlaví trilových knih a zname
nají data konání soudu, na nichž byl rychtář přítomen. Tabul
ka si všímá také sloučení rychtářek' funkce na ilovém a Sta
rém l'Jěstě v rukou jedné osoby. Data pro Staré .rJěsto jsou u
váděna podle disertační práce Li. &remličkové 61. 

Prvním rychtářem po rozdělení Starého a Nového Města 
byl do r. 1378 Martin Stach. Během dalšího desetiletí se ve 
funkci novoměstského rychtáře několikrát vystřídali dva 
p.císlušníci známého rodu Rotlevíl, bratři i.iartin a Jiří, při
čemž Martin byl až do r. 1390 i rychtářem staroměstským a 
jeho funkční období na :<ovém :.rěstě je vzhledem k Jiřímu 
kratoí . Krátce oběma vypomohl na přelomu roku 1383 a 1384 
Háneř: Bayer a r. 1386 podrychtář Litobor. Od počátku r. 1390 
téměř do kon~e r. 1396 zastával funkci novomcstského rych
táře Jan ucas. I on byl eoučasna (do r. 1394) rychtářem 
staror.éstským. V době jel10 zaneprázdnění ho zastupovaly 
dvě .JCO by, í)odrychtáři Jar. Hof:aan a ;,! ikuláš . F rvní pru::oval 
po deset m-oíca od října 1~ 90 do s r pnú 1391, druhý v srpnu 
13~1 a pozdcji v prv~í rol~vin~ roku 13S2. fo Ja~u Oc~sovi 
vidíne bť:he .. ; následujících peti let (do konce r. 14Cl) ve 
funkci r : c.1táře ~ie tl:je i:lÚj ka a po n\':~. čtya ro!ty ... ir:uláše 
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z :aernwaldu 7/ . i.dyž pravděpodobně í .. ikuláš zemřel, vypomohl 
v Úřadě radní Ondřej Žitavský. Další novom..,stský rychtář 
Jiří z ~odmokel ?racoval ve funkci necelý rok a byl vystří
dán r. 1407 posledním novoměstským rychtářem předhusitské 
doby - Jiřín1 Sínč. 

Noví rychtáři nastupovali většinou .aa počátku r oku. 
Jak už byl o uvedeno, byl držitel rychty a pr áv s ní spojených 
v případě svého zaneprázdnění zastupován ve výkonu funkce 
jinou osobou - podrychtářem - který s e objevuje zejména v do
bě, kdy bylo spojP.no rychtářství novomestské a staroměstské. 

Druhá tabulka s i všímá za jímavé skutečnosti, že osoby 
rychtářU a podrychtářů nacházíme někdy mezi radními, a to 
dokonce po krátký čas i v době, kdy vykonávali funkci rych
táře Bl. Hánek Bayer a Jan Hofman byli delší dobu radními a 
později také (pod) rychtáři. M atě j HlÚšek se stal r. 1394 
členem konšelského sboru, který působil až do července 1397. 
Od listopadu 1396 byl také rychtářem, takže po dobu asi de
víti měs íců vykonával současně funkci ryc~táře a přísežného 
a j e tak i nazýván 91. Na počátku r. 1406 vypomáhal v rych
tářském Úřadě již zmíněný radní Ondřej Žitavský. 

Z uvedených příkladů se zdá, že v případě absence rych
táře ho mohl zastoupit člen městské rady, který vykonával 
na soudě vš echny j eho povinnosti a je tedy v pramenech nazý
várl "judex" , i když nebyl držitelem rychty. 

ďdaj e o rycht ářích Nového Města v době po r . 1419 jsou 
velmi fragmentární vzhledem k zániku většiny pramenů. Spo
jujeme tedy v t omt o období ojedinělé a v po ds tatě nekontro
lovatelné Tom!tovy Údaje s daty, získanými navíc . 

Tepr•e od r. 14)6 jsme schopni znovu sestavit pomerně 
souvis:..ou řadu novornr.:stských rych t~řU. I pro toto období má
me k dispozici star ší Tomkovy soupisy rychtářů vš ech praž
ských měst lOl . Jejich Úplnost a spolehlivost j e rozdílná. 
Zatímco v případě Star·Jho :.; ěsta a .. !alé Strany se Tomkovy 
fady rychtářů aezduj í vykazovat lT.noho :n ezer , je situace 
odlišná u novoJl~<JtskJho soupisu. Ten pusobí na první pohled 
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torzovitým dojmem - pro velkou část sledovaného období ne
přináší žádné doklady. Z 83 roků, které zahrnuje období 
1436-1518, jsou v seznamu uvedena jména rychtářů pouze pro 
28 let, tedy jen o málo více než třetinu příslušného časo
vého ÚSeku. Takováto neÚplnost byla jistě způsobena charak
terem pramenů, které byly Tomkem k danému Účelu excerpo
vány 11/. 

Je patrné, že stranou Tomkova zájmu zůstal z hlediska 
zpracování t ématiky nejdůležitější a nejsoustavnější pramen 
-knihy kšaftů Nového Města pražského 121. Tomek s nimi pra
coval a v několika případech na ně ve svém Dějepisu odkazu
je, nepoužil jich však k doplnění odjinud získané řady jmen 
novoměstakých rychtářů. 

Souvislá řada opisů kšaftů, zápisů o nich nebo jejich 
potvrzení umožňuje sestavení poměrně soustavné a spolehlivé 
řady jmen. Texty kšaftů přinášejí v závěru téměř vždy jméno 
rychtáře a dvou konšelů, kteří originál posledního pořízení 
zpečetili. Právě pečetění kšaftů bylo v pohusitské době jed
nou z významných povinností rychtáře, když byl jinak rozsah 
jeho pravomocí silně omezen l3/. 

Přesnost námi sestaveného a v příloze 1 oti št ěného sou
pisu je však místy snížena určitými skutečnostmi, na které 
je třeba upozornit. Důležité je především to, že text jednot
livých kšaftů nebyl do příslušné m~atské knihy zapisován 
ihned po jejich vyhotovení, ale až po různě dlouhé přestavce. 
V důsledku toho nejsou tyto písemnosti zapsány v knihách 
v chronologickém pořádku podle své datace. V řadě případů 
se stalo, že písař uvedl při opisování kšaftu jméno rychtá
ře, který ~adoval v době přepisování textu do městské kni
hy a vy~třídal tak už svého předchůdce, který pečetil origi
nál kťaftu . Tekto je třeba vysv ětlit nesrovnalos ti, ke kte
rým dochází při srovnání funkčních období jed~otlivých rych
tářU, jak je lze sestavit na základě knih kšaftů. Tato ob
dobí se v řadě příp~dů překrývají - nelze tedy stanovit na
prosto přesně datum nástupu nových osob do rychtářského Úřadu. 
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K takové~u Účelu by bylo nezbytné použití mtstských 
knih, zachycujících prUběžné vykonávání určité agendy rych
tářem. Fodobných pramenů je však z pohusitského Nového ~ě-

' v , v t , 14/ nvi sta zachovano naprosto nedostatecne mnoze v~ •• r se-
stavování soupisu jsme se tedy snažili stanovit období 
Úřadování každého z rychtářů alespoň přibližně - podle mě
síců. Ani takovéto chronologické zařazení nebylo možno 
provést vždy a naprostou přesností. Počet kšaftů, zazname
naných v jednotlivých letech, totiž značně kolísá a často 
je nerovnoměrné i jejich časové rozvrstvení uvnitř jednoho 
roku l5/. 

Nejvýraznější mezeru v soupisu tvoří roční období od 
října 148). V té době nebyly do příslušné městské knihy za
pisovány opisy kšaftů, ale pouze listy o jejich potv~ení 
sborem obecních starších, a rychtář v této souvislosti ne
vystupoval 161. Doklady scházejí také pro období prvých 
osmi měsíců roku 1518, tedy pro časový ÚSek, bezprostředně 
předcházející dalšímu spojení obou pražských měst na pra
vém břehu Vltavy. V obou případech zaplňujeme vzniklé me
zery Údajem uváděným u V. V. Tomka, ačkoli není jasné je
jich pramenné pokrytí. 

Celkem náš soupis uvádí za období 83 let 62 Údajů o 
novoměstských rychtářích (s ~omkovými doplňky pak 64 Úda
jů). Původní Tomkův soupis obsahoval pouze 27 Údajů. Vzhle
dem k opětovné~u vykonávání funkce rychtáře stejnými osobami 
byl počet osob, zjistitelných pro zmíněná funkční období, 
s~tozřejmě nižší - napočítali jsme jich 41 (v Tomkově sou
pisu lze ro ~lišit dvacet dvě). Jak je patrné, střídali se 
novom~st ;tí měštané v rychtářském Úřadě velmi čast~, zatím
co ča-,ově delší období jeho v~·konávání byla poměrně výji
mečná 17/ 

i•lůžeme rovněž konstatovat, že i v pohu.sitském období 
bylo poměrně častým jevem, že rychtářský Úřad byl svěřen 
do rukou měštanům, kteří pí•edtím nebo pozů~j i vykonávali 
také Úřad konšelský. Fříslušné Údaje jsou shromážděny 
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v příloze 2. 
Doklady pro trvání funkce podrychtáře jsme v pohusit

ské době nenalezli; je pravděpodobné , že neexistovala potře
ba jejího dalšího trvání. Oproti tomu se v knihách kěaftů 
vyskytují občasné zmínky o rychtářově písaři. I v tomto 
případě mužeme s jejich pomocí doplnit Tomkem shromážděné 
Údaje 181. 

Předkládaný soupis se pokouší naznačit, že vedle ji
ných Úkolů bude nutno v budoucnu výraznou pozornost věnovat 
také doplňování soupisů představitelů městské správy ve 
středověké Praze l9/. Takové přehledy jsou důležitou a nena
hraditelnou pomůckou pro každého badatele. Jak jsme se po
kusili na daném příkladu dokázat, možnosti další excerpce 
pramenné základny nejsou ani pro starší období zdaleka 
vyčerpány. 

Poznámky 

1/ J. Čelakovský, Codex juris municipalis regni Bohemiae 
(dále CIM) I. Privilegia měst pražských. Praha 1886, 
s. 82. 

2/ V. V. Tomek, Dějepis města Prahy II, Praha 1892, s . 28~ 
V, Praha 1905, s. 85. 

)/ V. v. Tomek, D~jepis V, s. 85; IX, s. 292-29) . 
4/ H. Korbelová, Soudní knihy trhové Nového Města praž

ského 1)77-1408, Diplomní práce FF UK, Praha 1976. Prá
CG se ~obývá ze jména rozborem tří rukopisů, uložených 
v J . .cchivu hlavního města Prahy. J 8ou to 1 

~) rkp. 2069, soudní kniha trhová a dlužní l~!P 1)77-1)90 
b) rkp. 2095, soudní kniha trhová NUP 1)88-1)97 
c) rkp. 2076, soudní kniha Nt,JP 1)90- 1408 

5/ AMP, rkp. 2076, f. 172v-174v (záznamy o ustanovování 
konšelů v letech 1)77-1394 ) . 

6/ i..l, Kremličková, Staroměstské soudní knihy pro dluhy pod 
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deset kop z let 1370-1391 a 1400-1449 . Disertační prá
ce FF UK, r raha 1952, s. 106. 

7/ Je zachován opis listiny, v níž král Václav IV . zapisu
je Liikuláši z Bernwaldu rychtu Nového htěsta v hodnotě 
300 kop gr. Li~tina byla vydána 13. 12 . 1401 v Kutné 
Hoře. Cihl I, s . 187-189 . 

8/ ďdaje o výkonu rycl:tářského a konšelského Úřadu uvádí 
Tomek (Dějepis II, s. 2ti4- 292); srv . i J. Čelakovský, 
O vývoji st ředověkého zřízení r adního v městech praž
ských. SPDHMP l/2, Praha 1920, pas. 

9/ Fonnulace "judex et conjuratus" je uveder.a v listině 
zderazských křižovníku z 5. 12. 1397. SÚA, L IV, inv. 
č . 1808. 

10/ Tomek, Dějepis IX, s. 276-277, 292-293 a 311-312. Zák
ladní Údaje o postavení rycht ářů v pražských městech 
pohusitské doby přináší Tomek (Dějepis VIII , s. 269-
- 270 i jinde podle rejstříku). 

ll/ Nejcelistvěji zachovaným celkem pramenů, který mohl být 
Tomkem využit, byl a řad~ větších manuálů radních Nové
ho Města z let 1432-1518 . Srv. J . Čelakovský, Soupis 
rukopisů chovaných v Archivu král . hlav . města Frahy . 
SPDHMP 1/2, s. 88-101. 

1~/ Jde o rukopisy AMP 2096, 2094 a 2095 (srv . o nich J . 
Čelakovský, Soupis, s. 107) . 

13/ Ustanovení o kšaftech, citované Tomkem (D ějepis VIII, 
s. 310), obsahovalo snad i partii o jejich pečetění. 
Tomek se VGak ú ní nezmiňuje a předloha (rkp. 2099) 
zanikla. :Pro reálný s t av věcí na Novém Měst ě jsou důle
žité poznámky Prokopa písaře (srv. F. Mareš (ed.), 
P"':okopa, písaře Nového Města pražského, Pr axis cancel
~ariae. Praha 1908 , s. 20-21). 

14/ Jmenovat lze Regist r a rychtářská z let 1507-1514 (Ab~, 
rkp. 106); Čelakovský (Soupis, s. 108-111) neuvádí 
žádnou jinou rychtářskou knihu z pohusitské doby . 

15/ Výrazn~ se tato skutečnost ~rojevuj e např . v období 
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morových epidemií, jako v letech 1439 , 1473 a 1483. 
16/ Srv. k tomu obdobné doklady z prostředí Starého Města 

podle shořelého rukopisu AMP 2119 ( Čelakovský, Soupis , 
a. 66). 

17/ Nejdelší funkční období lze dol oži t hned na počátku 
pohusitského období - vykonával i je J an Stříbrný a 
Jan Bělec. 

18/ Tomek, Dějepis IX, a. 293. Ke zde uvedeným 12 osobám 
lze přidat několik dalších, j s ou t o: Petřík 1443-1444 
(2096, f. ll)v, 131), Křtěnek 1448 (2096, f. l58v), 
Jakub 1488 (2094, f. 306). K 1omkovu seznamu rychtářo
vých sluhů (poslů) je možno připojit Řéhu někdy panoše 
rychtářova, připomínaného 1455 (2094 , f. 9v). 

19/ Pokud to prameny dovolí, zasluhovali by si pozornost 
i představitelé takových složek správy ve městě, jako 
byli cechmistři a kostelníci. 
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Příloha 1 

Soupis rychtářů Nového Města pražského z let 1377-1516 

1377. 16. 3. - 1378. 30. 6. Martin Stach l/ 

1376. 14. 7. - 1360. 12. 12. Martin Rotlev 2/ 

1361. 9. 1. - 1362. 21. 5. Jiří Rotlev 
1362. 4. 6. - 1363. 24. ll. Martin Rot1ev 

136.3 . 16. 12. - 1384. 10. 2. Hanek Bayer 
1.384. ll. 5. - 1.366, 14. 3. Jiří Rotlev 
1.366, 28 . 3 . 7. ll. Martin Rotlev 3/ 

1.386. 28. 11. - 1367. 1.3. ). Jiří Rotlev 
1367, l S. s. 13. ll. Martin Rot1ev 
1367. 27. ll. - 1389, 25. a. Jiří Rotlev 
1369. 22. 9. 22 . 12. Martin Rotlev 
1390, 12. 1. - 1396, 16. 10. Jan Ocas 4/ 
1396, s . ll. - 1401. 2). 12. Matěj Hlúšek 
1402, ll. 1. - 1405, 9. 12. Mikuláš z Bernwaldu 
1406. 13. 1. 3. 2. Ondřej Žitavský 
1406. 17 . 3. - 1407' 26. 1. Jiří z Podmokel 
1407. 20. 4. - 1419. 10. s. Jiří Síně 5/ 
1419. 20. 9. - 1420. únor František Šilink 6/ 

1420, 3. 7. Janek od raků 7/ 
1421, 21. 10. Tomášek S/ 
1422, 29. s. Jar.ek od raků 9/ 
1424, záH Tomášek lO/ 
1424. 18. 10. - 1427. 26. 2. Janek od raků ll/ 
1428, 14. 1. Kryštof pergemeník 12/ 

1428 Mikuláš řezník l)/ 
1430 - 1433 (?) Petr kameník z domu Opavské-

ho 14/ 

1433. 1. 9. Mikuláš Křivoústý lS/ 
1434, 2. 6. 22 . 9. Šteflík koníi'· 16/ 
1435. 17. 1. Janek Stříbrný 171 
1436, leden červen Bartoš z domu Serafínova 18/ 
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1436, 15. 9. - 1440, 17. 12. Janek Stříbrný l9/ 

1441, 12. 4. - 1446, 12. 5. Jan Bělec 
1446, lS. s. - 144S, 21. 6. Jan z domu Chalupova 
144S, 19. 9. 1449, 2. 9. Václav Radoch, řezník 
1449' J. 9. - 1450, 27. 7. Prokop sladovník 20/ 
1450, 9. ll. - 1451, 21. 4. Hynek z Lunikovic 
1451, 20. 5. - 1452, s. 2. Augustin od husy 
1452, ll. ). 19. s. Prokop sladovník 
1452, 1S. s. - 1454, 22. 10. Mareš 
1454, 9. ll. - 1455, JO. 7. Matěj Albus (Bílý), kožišník 
1455, 2. 9. - 1456, ll. ll. Jan Chalupa (z domu Chalupovie) 
1457, 17. !. 16. ll. Mareš 
1457, 2S. 12. - 145S, 2. 9. Matěj Albus (Bilý), kožišník 
1459, s. l. 2. ll. Václav t.Iyslik 
1460, 6. 2. 29. 9. Jan Chalupa (z dom".l Chalupova) _, 
1461, 6. 1. - 1463' duben Matěj Albua (Bělec), kožišník 
1463, duben - 1464, l S. s. Václav Myslík 
1464 , 20. 8. - 1467' 28. ll. Mareš 
1468, 1. 4. - 1469, 10. 6. Václav Myslík 
1469, 22. 6. - 1470, červen Vít (Vítek) z Koňského trhu 
1470, červen - 1471, 9. 9. Duchek z Koňského trhu (Duchak 

Košík) 
1471, 27. 10. - 1472, 22. 10. Matouš ŠkrMa 
1472, 5. 12 . - 1473, 30 . s. Jíra Kostečka 
1473, 25. . 9 • - 1475' 17. 3. Jan z domu Myškova (Jan Myška) 
1475' 18. ). ll. 9. Beneš Drastník (B. z domu 

drastníkova), malíř 
1475, před 

21. ;J. - 1476, 6. 12. Petr Škopek z Poříčí 
1477' ~ . 1. 6 . 5. Václav tkaničnik 
1477 . 22. 5. 10. 12 . Petr Škopek 
1478, 1). l. - 1480, 2S. 8 . Mikuláš Michek, řezník 
1480, 7. 9 . - 1481, 29. 7. Jan Třebíčský 
1481, 4. 10. - 14SJ, 28. l . Vávra krupičník od tři králů 

(z Koňského trhu) 
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1483, 10. 2. 23 . 9. Jan Čihař z Koňského trhu 21/ 

1483, září H84 Petr Škopek 221 

1484 , 8 . ll. - 1485 , 12. 7 . .Tan Korunka , krejčí 

1485, 21. 9. - 1486, 29. 5. Jan Hadřienek 

1486, ll. 8 , - 1487, 6. ll. Jan Velvarský 
1487, ). 12. - 1490, )0. ). Martin Rulík 231 

1490, duben Jan kameník 
' 

1490, s. 5. ,.. 1491, 28. 5. Martin Rozvode 
1491, 8. 6. - 1492, 2) . 8. J an Charouz 
1492, 28. 9. - 1493, 10. 6. Filip krejčí 
1493, 4. ll. ,.. 1495, 16. 5. Jan Koranda, pekař 
1495, 29. s. - 1496, 29. 7. Martin Rulík 
1496, 3. 9. - 1497 , 12. 2. Jindřich z Podskalí, plavec 
1497, 22. 2. 7. 7. Jan Koranda 
1497. 27. 10. - 1499, JL 10. Martin Rulík 
1499, 30. 12. - l SOO, 29. ll. Petr Pešata 
lSOl, 25. 1. - 1S02, 20. ). Václav Poduška, sladovník 
1S02, 24. 4. - 1S04, 12. 8. Vavřinec nožíř 

1S04, 19. ll. - lSOS, 1. s. Jan Hamata 
lSOS, 10. s. ,.. 1S06, ). 12. Jan Makodera 
1507' 6. 5 . 18. 9. Zikmund Hůlka 
1S07, 26. 9 . Ambrož sladovník 
1507, 17. ll. - 1510, 2. l. Matouš truhlář (stolař) 

z Cípku 24/ 
1510, 7. 1 . 5. 4. Václav Dryzne 
1S10 , 8. s. ,.. 1511, 2. 1. Matouš truhlář 
1511, 17 . 1. - 1Sl2, 17. 2. Jíra Prchal, jirchář 
1Sl2, 25. 2. 12. 7 . Jan Hájek 
1Sl3, 7. J.: . - 1514, s. 1. Václav Hluma 
1Sl4, ,_. '5 . - 1Sl5. 13. 6. Matouš truhlái· 
1Sl5, 20. 12. - 1Sl 6, 23. 6. Vavřinec kloboučník 

1Sl7. 2. 1 . Matouš stolař 
1Sl8 Jíra Prchal 25/ 



Příloha 2 

Rychtáři Nov:<ho r..:ěsts pražského, kteří zastávali 1 konšelský úřad 261 

Jméno rychtářem konšelem 27/ 

Hanek Dayer 1379, 13. 10~ - 1380, 22. 8 . 
1.382, 9. 7. - 1383, 24. 2. 

1383, 16. 12. - 1384, 10. 2. 

Jan Hofman 1379, 13. 10. - 1380, 22. 8. 
1382, 9. 7. - 1383, 24. 2. 

1390, 5. 10. - 1391, 16. 8. 
1\) 

o w 
1392, 15. 5 . -1393, 7. 5. 

Matěj H1úšek 1396, 8. ll. - 1401, 23. 12. 1394, 15. 7. - 1397' 21. 7. 
1404, 1. 3. - 1406, 20 . 2. 
1407, 10. 2. - 1409, 12. 2 . 

Ondřej Žitavský . 1400, ll . 12. - 1402, 15. 2 • 
1404, 1. 3. ~ 1405, 25. 1. 

1406, 13. 1. - 3. 2. 1405. 25 . 1. ,.. 1406, 20. 2. 
1407, 10. 2. -1408, 7. ). 
1410, 27 . 10. - 1411, 16. 10. 
1411, 16. 10. - 1413, 24. 1 • 

.. .. 
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Jméno 

Jiří z Podm.:-kel 

Frant išek Šilink 

Janek od rakll 

Kryštof pergameník 

Bartoš z domu 
Serafinova 

Prokop sladovník 

rychtářem 

1406, 17. ) . - 1407 t 26 . 1 . 

1419 . 20 . 9. - 1420 , únor 

1420 , ). 7 . 

1422 , 29 . 8. 
1424, 18. 10. - 1427' 26 . 2. 

1428 , 14. 1 . 

1436 , l eden - červen-

1449 , ) . 9. - 1450 , 27 . 7. 
1452 , ll. ). - 19 . s. 

konšelem 

1409 , 21. ). - 5. 6. 

1418 , 20. 12 . - 1419, 6 . 7. 

1422, 18. 5. - 1423 t ll. 2. 

1420 , 19. ll . - 1421 , 2. 7. 

1419, 2. 8. - 1420, 27. 5. 
1424 , 22. 1. 

1426, 29 . 4 . - JO. 10. 

1434, 8. 5. - 1435, 12. 5. 

1454, 6. ll. - 1455, 6. ll . 

f\) 

o 
~ 



Jméno 

/Prokop sla~ovník/ 

Hynek z Luníkov~c 

J an Chalupa 

Václav Myslík 

rychtářem 

1450, 9. ll. - 1451, 21. 4. 

1455' 2. 9. 
1460 , 6. 2. 

1459' s. 1. 
1463, duben 
1468, 1. 4. 

- 1456' ll. ll. 
- 29. 9. 

- 2. ll. 
- 1464, 18. 8. 
- 1469, 10 . 6. 

Vít z Koňského trhu 1469, 22. 6. - 1470, červen 

konšelem 

1455, 6. ll. - 1456, 9. ll. 

1453, J , ll. - 1454, 6. ll. 
1454, 6. ll. - 1455, 6. ll. 
1458, ll. 10. - 1459, 19. 12. 
1459, 19 . 12. - 1460, 15. 12. 
1462, 5. 1. - 1463, 2 . 3. 
1463, 2. 3. - 1469, 12. 6. 

1460, 15. 12 . - 1462, 5. 1 . 

1471, 17 . 9. -1475, 13. 2. 

14'78, 2. 1. - 1479, 2. J , 

" 

f\) 

o 
Vl 



Jméno rychtářem 

Duchek z Ko~ekého 1470, červen - 1471, 9. 9. 
trhu (Duchek Košík) 

Matouš ŠkrMa 

Petr Škopek 
z Poři.či 

Václav tkaničník 

Jan Korunka, krejčí 

1471, 27. 10. - 1472, 22. 10 . 

1475, před 21. 9. 
- 1476. 6. 12. 

1477. 22. 5. - 10. 12. 
1483, záři - 1484 

1477' 2. 1. - 6. 5. 

1484. 8. ll. - 1485, 12. 7 . 

konšelem 

1471, 17. 9 . - 1475, 13. 2 . 

1476, 17. 1. - 24. 12. 
1484, 1. 10. 

1486, 1.3 . 1. 28/ 

1471, 17. 9. - 1475, 1.3 . 2. 

1479, 20. 2. - 1482. 2. 1. 

1483, 24. 9. (?) -
29/ 1484, 5. 1. 

1484, 5. 1. - 1. 10. 

1\) 

o 
0'1 



Jméno rychtářem konšelem 

Jan Nadřiene.x 1485, 21. 9. - 1486, 29. 5. 
1488, 3. 1. - 1489 , 3. 2. 

Jan Velvarský 1483. 24 . 9. (?) 

- 1484 . 5. 1. 
1484, 5 . 1. - 1. 10. 

1486. ll. 8. - 1487. 6. ll. 
1489, 5. 2. - 1490, 21. 6 . 
1502 , l l. 2. - 1509 . 21. 6. 

Jan kameník 1490, duben 
1\) 
o . 

1490, 21 . 6. 
-.1 

- 1497' 5. 5. 

Jan Charouz 1491, 8. 6. - 1492, 23. 8. 
1502 , l l. 2. ,... 1509, 21. 6. 

1509, 21. 6. - 1510, 29. 10. 

1510 , 29 . 10. - 1512, 2. 1. 

Václav Poduška, 1501, 15. 1. - 1502, 20. 3. 1502, ll. 2 . - 1509, 21. 6. 
sladovník 1510, 29. 10. - 1512, 2. 1. 

1512 , 2. 1. - 1513, 27. 10. 
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Jméno rychtářem konšelem 

Jen Mekoder.: 1505, 10. 5. - 1506, ). 12. 
1509, 21. 6. - 1512, 2. 1 . 

Zikmund Hůlka 1486 , 10. 1. - 1488, ). 1. 
1488, .). 1. - 1489, 4 . 2. 
1489, 5. 2. - 1490, 21. 6. 
1490 , 21. 6. - 1497. 5 . 5. 

1507, 6. 5 . - 18. 9. 

1\) 

g 
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Poznámky k přílohám 

1/ Na Starém Městě rychtářem do). 12. 1377. 
2/ Na Starém Městě rychtářem od 8. 5. 1378 do 1. 8. 1390. 
J/ K JO. 5. 1386 a 22. s. - 19. 9. 1386 se připomíná pod-

rychtář Litobor. 
4/ Jan Ocas byl také rychtářem staroměstským od 15. 10. 

1390 do r. 1394. Na Novém Městě byl zastupován podrycb
táři Janem Hofmanem (5. 10. 1390 - 16. 8. 1391) a Miku
lášem (30. 8. 1391 a 17. 1. - ) . 7. 1392). 

5/ V použitých soudních knihách doložen do r. 1408, ale 
vykonával úřad až do 17. 5. 1419 podle údajů rukopisu 
.AMP č. 2071 ( za1' '\ :, ! v r. 1945. Bližší údaje viz Čela
kovský, Soupis, s. 80, 84 a Čelakovský, O vývoji, s. 
179 ) . - Na Starém Městě byl rychtářem v letech 1413 až 
1419. 

6/ Tomek, Dějepis V, s. 85; Čelakovský, Soupis, s. 79, 84; 
Čelakovský, O vývoji, s. 179. 

7/ Čelakovský, Soupis, s. 79. 
8/ AMP, rkp. 2096, f. 35. 
9/ AMP, rkp. 2096, f. 184v. 
10/ Tomek, Dějepis V, s. 85; Čelakovský, Soupis, s. 85; Če

lakovský, O vývoji, s. 183- 184, pozn. 23. 
ll/ Tomek, Dějepis V, s. 85; Čelakovský, O vývoji, s. 184, 

pozn. 23; AMP, rkp. 2071, f. lOlv-102 (pro dobu od 
3. 7. 1426 do 26. 2. 1427). 

12/ Tomek, DějepiR V, s. 85. 
13/ Tomek, D~jepis V, s. 85. 
14/ Tome~ (Dějepis V, s. 85) uvádí do r. 1434, což je v 

rr.zporu s následujícím údajem o Mikuláši Křivoústém. 
15/ AMP, rkp. 2096, f. 39. 
16/ Tomek, Dějepis V, s. 85 a AMP, rkp. 2096, f. 98v. 
17/ AMP, rkp. 992, f. 194. 
18/ Tomek, Dějepis V, s. 85 a Tomek, Dějepis VI, s. 3, 

pozn. 1. 
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19/ Počínaje tímto rychtářem začíná souvislá řada zpráv ze 
tří knih kšeftů Nového Města pražského. Znovu upozorňu
jeme na přibližnost datování funkčních období a nejis
totu v otázce data přechodu úřadu do rukou nového rych
táře. Pro kontrolu údajů knih kšeftů bylo možno použít 
jen ojedinělé údaje z jiných zdrojů (Čelakovský, Sou
pis, s. 85, 90, 91, 92, 94, 102, 103, 104, 105 pro lé
ta 1440-1483) . Výslovně je na ně odkázáno jenom tam, 
kde umožnily opravy nebo upřesnění dat, získaných z 
knih kšeftů. 

20/ Čelakovský, Soupis, s. 102. 
21/ Rkp 2094 dokládá jeho . úřadování do 15 . 9. 1484, dále 

upřesnit lze na základě zpráv o pražském povstání z r. 
1483 (Tomek, Dějepis X, s. 46). 

22/ V rukopisu 2094 nelze doložit, údaj přebíráme z Tomka, 
Dějepis IX, s. 293. 

23/ Pro rok 1488 doklady v rukopisu 2094 scházejí, doplňu
jeme podle Tomka, Dějepis IX, s. 293. 

24/ Pro období let 1507-1514 byly údaje rukopisu 2095 kori
govány zápisy rukopisu 106. Protože se údaje místy roz
cházejí, bude nutno pokoušet se v budoucnu o využití i 
jiných pramenů v zájmu dalšího upřesnění soupisu. 

25/ V rukopisu 2095 není doložen, ~daj přebíráme z Tomka, 
Dějepis IX, s. 293. 

26/ Tento přehled je určen pro základní orientaci. Upřesně
ní příslušných údajů ztěžuje naprosto nedostatečná zna
lost dějin Nového l\1ěsta pražského resp. neexistence 
monografii o měštanech a měštanekých rodinách. Proto v 
někte~tch případech nelze spolehlivě rozhodnout o to
t~~nosti určitých jmen, která se v oeznamech objevují 
'IÍcekrát a k nimž nám zatím nehází další biografické 
údaje (např. Jan Běl ec, Jan Chalupa, Matěj Albus) . 

27 I lfdaj e o zastáváni konšels~ého úi·adu jednotlivými oaoba
Ďů přebíráme ze seznamů v V. 13 IX. dílu Tomkova Dějepi
su, ačkoli i ty vyžadují revizi a doplnění v některých 



211 

případech. 

28/ Tomek (Dějepis IX, s. 287- 288) uvádí mezi obecními 
staršími Nového Města v době od asi 24. 9. 1483 do 
1. 10. 1484 Matěje Škrůdu; snad jde o tutéž osobu. 

29/ Rovněž tento 1 následující údaj se netýkají zastávání 
konšelského úřadu, al e funkce obecního staršího. 
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Helena Š e v č í k o v á - Bohdan Z i 1 y n s k y j 

Verzeichnis der Richter der Prager Neustadt von 1377 
bis 1518 

Zusammenfassung 

Bcim Studium der Stadtbucher der Prager Neustadt aus 
dem Zeitraum von 1377 bie zur Vereinigung der Prager Stadte 
1518 gelang es, genauere Angaben uber Personen zusammenzu
tragen, die in dieser Zeit das Richteramt ausubten. Das Ver
zeichnis, das man auf dieser Grundlage zusammenstellen kann, 
erganzt bzw. korrigiert Šltere Schriften, die von Václav 
Vladivoj Tomek angelegt wurden. 

Fur die Zusammenstellung des Teils des Verzeichnisses, 
welcher den vorhussitischen Zeitraum betrifft, wurden vor 
allem drei Bšnde der Marktgerichtsbucher aus den Jahren 
1377-1408 genutzt. Die Angaben wurden aus dem Kopf der Pro
tokolle uber die einzelnen Gerichtsverhandlungen, wo die 
Daten der Gerichtstagung und die Namen des anwesenden Rich
tera, gegebenenfalls Vizerichters, und der Ratsherren an
gegeben sind, ubernommen. Einblick wurde auch in weitere 
Stadtbucher genommen, deren Eintragungen die Erganzung des 
Verzeichnisses mit Angaben bis zum Beginn des Jshres 1420 
ennoglichten. 

Fur den Zeitraum der nachfolgenden 16 Jahre konnte man 
bis auf kleine AUP.nahmen keine Kontrolle der Angaben Tomeks 
durchfUhren, weil die Stadtbucher der Prager Neustadt zum 
grČ6ten T~il durch den Brand im Jahre 1945 vernichtet wurden. 
Also k0nnte man sich hier nur auf die ErwŠhnung von verein
zelte~ und zufalligen Erganzw1gen zu Tomeks Verzeichnis be
Rchronken. 

iur die Zeit von 1436 bis 1518 konnte man die Neustad
ter Bucher der Testamente benutzen. Die einzelnen, hier ein
getra;senen Test&úlente beinhalten i1:1 Schlu!3teil u. a. den 
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~lamen des siegelndeo Richtera . lm Hinblick auf die uoter
achiedliche Art der Eintrabungen in die Testamentabucher 
kann man in diesem Zeitraum das Datum der Veranderung im 
Richteramt einfach nicht genau bestimmen. 

Alle festgestellten Angaben aind in zwei Tabellen 
konzentriert. Di e erste enthalt in zeitlicher Reihenfolge 
die Peraonen, die sich in der Funktion des Neuatadter 
Richtera abloaten. Die zweite Tabelle belegt den Fakt, 
daB man die Person des Richtera auch manchmal unter den 
Ratsherren der Prager N~uatadt finden kann, und das in 
bestimmten Fallen sogar gleichzeitig. 
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Jaromír ~ e g k l i t z 

l'MsP!vKY K HRNčtitsá vtRoB! V PRAZE 
V OBDOBÍ 1488-1620 

Tento příspěvek je zpracováním ~ásti diplomové pr,ce, 
jejímž cílem bylo podat co nejvšestrannější obraz iíažského 
hrn~ířetví pozdního středověku a počátku novověku • Vzhle
dem k tomu, že se jedná prakticky výhradně o uveřejnění př:í
lohové ~ásti citované práce, nenalezne zde ~tenář žádné teo
retické závěry a seznamy zde uvedené mají sloužit pouze jako 
pramen pro případné zájemce o problematiku hrn~ířského řeme
sla či řemeslné výroby obecně. 

K časovému vymezení práce pouze stručněs spodní čas~á 
br81lice je dána ustavením prvního pražského hrnčířského ce
chu, horní hranice je pak volena s ohledem na podstatné změ
Dy v hospodářském, politickém a apole~ enském životě z~ě po 
uwedeném datu, které se s velkou pravděpodobností odrazily 
podstatným zp~sobem i v životě a práci jednotl ivých řemesel. 

Pramenem pro tento příspěvek byly v naprosté většině 
případ~ městské knihy Archivu hlavního města Prahy; je-li 
tomu jinak, je pr amen a jeho uloženi přesně citováno. 

1. Rozsah hrnčířské výroby v pražských městech. 

Zjistit kvantitativní stránku produkce hrněiny j e zna~
ně obtížné, nebot je závislá na větším množství faktor~. z 
nichž některé nel ze zcela přesně vymezi t. Určitou představu, 

např . Jv e vMtahu k jiným řemesl~ a konkrétně v pražském pro
střed! .1. 'Ve vztahu k hrnčířské výrobě v j i ných městech, si 
lze U·31n1t podle velikosti hrnčířských cech~, tedy podle po
čtu pracuj í cích hrnčíř~. 

Celkově za období 1488-1620 známe ze všech čtyř prai
atých měst 125 jmen hrnčíř~. Ve skutečnosti bude po~et prav
děpodobně o něco nižší , nebot v období spojení St~ho a Bo-
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•'ho M~sta pra!ského se objevují zápisy , týkající se jednoho 
města, 1 v městských knihách města druhého, a je-li k di spo
zi ci pouze jméno hrnčíře bez příjmení , není možné určit zce
la přesvědčivě příslušnost k jednomu městu (srv . např. Mar
tin hrnčíř). 

Wa Starém Městě se z celkového počtu objevi l o 56 hrnčí
fd, stejně jako na Novém Městě . Ha Malé Straně jich bylo 16 
a na Hradčanech 6. Celkový součet ze všech čtyř měst je ted7 
o 9 vyšší než 125; ve čtyřech případech však nebylo možno 
zjistit, ze kterého z pra!ských měst jmenovaní hrnčíři byli , 
1.3 dalších jmen se objevuje jak na ll'ovém, tak i na Starém 
Městě (např. při přestěhování z jednoho města do druhého ne
bo z výše uvedených ddvodd paralelních zápisd za spojení 
obou pra!ských měst) a v celkovém součtu jsou počítána pouze 
jednou. 

V případě Malé Strany a Hradčan jsou čísla veli ce níz• 
ká, což je zpdsobeno nedostatkem pramend pro tato dvě města, 
zejména z první poloviny 16. století. 

Vzhledem k tomu, že uvedená čísla nevyjadřují skutečný 
počet pražských hrnčířd, al e pouze počet těch, které se po
dařilo nalézt v pramenech, nelze z kolís ání jejich počtu v 
jednotlivých l etech vyvozovat žádné závěry. Využít tak lze 
jen údaje o maximálním počtu hrnčířd v jednotlivých městech 
v určitém roce či pětiletí. Ba -starém Městě činí maximální 
počet zjištěných hrnčířd v jednom roce a (jedná se o počet 
mistrd , nikoli tovaryšd), na Novém Městě 9 a na Malé Straně 
1. Pro Hradčany je k dispozici tak málo pramend, že nelze 
zjistit více ne~ 2 hrnčíře v jednom roce . 

Srovn~~e-li tyto údaje s počty hrnčířd v jednotli vfch 
pětilet!ch, lze říci, že počet hrnčířd se neustále pohyboval 
na St~r4m i Novém Městě kolem 10, na Kalé Straně pravděpo
dobně stejně, nebol do malostranských cechd patřili i řeme
slníci hradčanití. Odhad je ovšem proveden na základě údajd 
z rdaných pramen~. Skutečný počet hrnčířd v jednotli~ých ce
iích mohl být samozřejmě vyiií; o mnoho se vlak patrně neli-
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i11, neboi odpo•ídá zhruba situaci z r. 1524, kdy se k pfí
aaze na Staroměstská radnici dostavilo z obou spojených mlat 

20 hrit~ířd 2
'. 

Celkem tedy • Praze v prdběhu 16. stol . pracovalo stále 
nejm,ni 30 hrnčířských mistrd. Navíc přinejmenším na Starém 
Kiad e:D.atonl i cech hrnčířských tovaryěd. 1t r. 1531 dme 
o iesti to•ar.yších, kteří měli nějaká spory se svými mistry 
a ostatními to•ar.yši. Znamená to , le v cechu jich bylo víoe . 
Budeme-li předpokládat, le jich bylo alespoň 10 (což není 
počet nijak vysoký), pak stejné číslo mdžeme vzhledem k poč
tu mistrd předpokládat i na Novém Městě a Malé Straně. Cel
kově by tedy ve všech pr ažských městech pracovalo stále nP.j
m,ně kolem 60 hrnčířských mistrd a tovaryšd. což je vzhledem 
k počtu obyvatel ve srovnání s ostatními městy číslo poměrně 
nízké a vysvětlovalo by i zmínky o tom, le pražští hrnčíři 
vyráběli v 16. stol. pouze pro domácí spotřebu 3/. 

Je rovněž zajímavé srovnat, jak se změnil poměr v počtu 
hrnčířd na Starém a Wovém Městě. Zatímco na počátku 15. stoL 
víme na Starém Městě o 2 hrnčířích (celkově skupina staveb
ních řemesel. do níž jsou hrnčíři zahrnuti. zde tvořila pou
ze 2 % z celkového počtu řemeelnikd) a na Wovém Městě o 8 
hrnčíříoh (stavební řemesla celkem 6 %) 4/, v 16. stol., 
alespoň podle toho, co prameny ukazují, byl počet hrněířd 
poměrně •yrovnaný. Nejeou již tedy v táto době tolik patrpé 
ddsledky nařízení Karla IV. o přestěhování obtížných řemesel 
ze Starého na Bové Město 5/. 

Je možná také alespoň přibližně určit, jak početné bylo 
hrnčířské řemeslo ve vztahu k ostatním pražským řemesldm, a 
to podle p~ctu jejich cechmistrd, který odpovídal zhruba ve
likosti a významu cechu. Wovoměstský 1 staroměstský hrnčíř
stý c~ch měl po cel~ 16. stol. ve svém čele po dvou ceohmis
trech, což svědčí o tom, že to nebyly cechy nejpočetněji! 6( 
O 33 novoměetekjch ceších k r. 1528 ví me, že 12 z nich mělo 
v čele po dvou cecbmistrech, 20 po třech až osmi a pouze 
cech záaečnickt měl jen jednoho cechmistra 7/ 



Ba Starém Městě mdžeme srovnat velikost cechd 1 podle 
toho, kolik osob musel který z nich postav i t, aby "pondcky 
dr!ívali v Městě Starém pražském nebo kdyby toho potřeba by
'la". Zapsáno je celkem 40 cechů, z nichž 9 včetně hrnčířů 
aělo povinnost stavět dvě osoby, 7 cechů po jedné a 24 více 
než po dvou (3 až 20) 81. 

V obou městech patřily tedy hrnčířské cechy podle své 
velikosti spíie k těm menším. Tento závěr souhlasí i s před
pokládaným celkovým počtem hrnčířů v Praze i s počtem nově 
přijímaných měštanů~hrnčířů v poměru k ostatním řemeslník6m. 

Seznam zjiitěných pražských hrnčířd 

!) Staré Město 
l) Hrnčířští mistři 

Balcarů Albrecht (jinak ~eřábek) 
1589 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f . 237v) 

Bařinka Petr 
1592 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 274) 

Brikcí Matěj 
1574 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. llOv) 

Durchan Duchek 
1577 stěhuje se na Nové Město (AMP, rkp. 556, f. 436v) 

Pacalit (Pacylet) 
1524 skládá přísahu (Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 
1537 dluží Martinovi hrnčíři (AMP, rkp. 2142, f. R 18) 

Hlava Martin 
1537 ~~ak městského práva (AMP, rkp. 534, r. 58v) 
15•6 rukojmí (AKP, rkp. 534, f. 73v) 
1547 stavební úpravy domu (AMP, rkp. 2154, f. 94) 
1555 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 36v) 

Hubáček Jeronym 
1601 zisk městského práva (AMP, rkp. 5j6, f. 36) 

Hubka Petr 
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1521 rukojmí (AMP, rkp. 534, t. 20v) 
152) rukojmí (AKP, rkp. 534, f. 27v) 
1526 rukojmí (AIIP, rkp. 534, f. 37) 

Buspeka Jen 
1522 "flsstní zahradu na Novém Městě (AIIP, rkp. 2155, 

f. 27) 
1526 spor s Kubou Trefilem (AIIP, rkp. 2153, f. 282v-283) 

Je411ěka Václav 
15)7 testament (AMP, rkp. 2142, f. S 8) 

Jiř!k 

1537 rukojmí (AMP, rkp. 534, f. 58) 
1537 poručník statku po Martinovi hrnč!ři (AMP, rkp. 

2142, !. R 18) 
1548 rukojmí (AIIP, rkp. 534, f. 75) 

Karei Joacbym 
1604 zisk městského práva (AMP, rkp. 536, f. 67) 
1609 kupuje d~ na Sterém Městě (AMP, rkp. 2113, !. 4) 
1616 rukojmí (AMP, rkp. 536, !. 206v) 
1616 spor s Václavem Rodychem (AMP, rkp. 476, !. l98v-

199) 
1616 spor s Václavem Rodychem (AMP, rkp. 476, f. 2llv-

212) 
1617 zvolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, t. 240v) 
1622 svolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 267) 
1626 svolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 276) 
1628 cvo1en cechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 286) 
1629 svolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, t. 295) 

Koitova1 (Koitoval) Jen 
1518 ~!sk městského práva (AMP, rkp. 534, !. l2v) 
152• skládá přísahu (Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 
1;29 rukojmí (!MP, rkp. 534, !. 47v) 
1532 rukojmí (AYP, rkp. 534, f. 5lv) 
1537 rukojaí (AMP, rkp. 534, !. 58) 
1537 dluží Václavu Jedličkovi (AMP, rkp. 2142, f. S 8) 
1537 poručník statku po Václavu Jedličkovi (AMP, 
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rkp. 2142, t. S 8) 
1537 poručník statku po Martinovi hrnčíři (jMp, rkp. 

2142, t. R 18) 
1541 dědi po manle1ee (AMP, rkp. 2142, f. T 17) 
1548 rukojmí (.AMP, rkp. 534, f. 75) 
1552 rukojmÍ (jyp, rkp. 535, f . 3lv) 
1554 kostelnÍkem u sv. Haita1a (AMP, rkp. 2152, f. 191•) 
1560 rukojmí (AMP, rkp. 535 , f. 52v) 
1562 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 57) 

Krilíček Jakub 
1612 &9olen eeehmistrem (AMP, rkp. 69, f. 217) 
1615 z9olen cechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 225•) 
1616 rukojmí (AMP, rkp. 536, t. 201) 

Králíček Jan 
1616 zvolen ceehmistrem (AMP, rkp. 69, f. 231v) 
1619 zvolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, t. 249) 
1620 zvolen eecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 256v) 

Krása Jan 
1567 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, t. 8lv) 

Kropáčková Anna 
1577 svědek u sporu (J. Teige , Základy starého místopi

su pražského. I, Praha 1915 , s. 124) 
Křikava Vavřinec 

1583 stěhuje se na Nov é Město (AMP, rkp. 558, t. 27v) 
Karta 

1521 t estament (AMP, r kp. 2142, f. ~ 14) 
Martin 

1522 spor ae sousedem (AMP , rkp. 2153, f. 98v-99) 
1527 r.por se sousedem (AMP , rkp. 2153, f. 31lv-312) 
l5 j 2 rukojmí (AMP, rkp. 534 , f. 5l v ) 
\ 537 poručník s t atku po Václavu Jedličkovi (AMP, r kp. 

2142 , f . s 8) 
1537 testament (AMP, rkp • . 2142, f. R 17v- 18) 

Martí nek Martin 
1526 rukojmí (AMP, rkp. 534 , f . 37 ) 
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Miřilouka Havel 
1537 zisk městského práva (AMP, rkp. 534, f. 58) 
1546 rukojmí (AMP, rkp. 534, !. 73v) 
1559 povolení provozovat opět řemeslo (AMP, rkp. 1165, 

f . 33v) 
1563 testament (AMP, rkp . 2120, f . 26) 

Kfřilouka llilculáš 
1563 otec mu odkazuje peníze (AMP, rkp. 2120, f. 26) 
1574 rukojmí (AMP, rkp. 535, r. llOv) 

1579 zvolen eecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 49) 
1584 zvolen eechmistrem (AMP, rkp. 69, f. Slv) 
1584 Matou§ Pěnkava mu odkazuje d~ (AMP, rkp. 2112, 

f. 34) 
1590 zvolen eeebmistrem (AMP, rkp. 69, f. 116v) 
1594 zvolen ceobmistrem (AMP, rkp. 69, f. 152) 
1596 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 313) 
1602 zvolen eecbmistrem (AMP, rkp. 69, t. 183) 
1606 zvolen ceehmistrem (AMP, rkp. 69, f . 192v) 
1608 zvolen ceclunistrem (.AMP, rkp. 69, f. 199v) 
1611 testament (AMP, rkp. 2205, f. 346v-347) 

Moravec Martin 
1529 zisk městského práva (AMP, rkp. 534, f. 47v) 
1560 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 51) 

Odháj Petr 
1541 svědek u kšeftu (AMP, rkp. 2142, f. T 17) 

Pavézka Jiřík 
1521 zisk městského práva (AMP, rkp. 534, f. 20v) 
1524 skládá přísahu (Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 
1531 ~ecbmistrem (AMP, rkp. 2098, f. 278) 

Pecka ;ren 
1520 prodává dům v Železné ul. (Teige, Základy I, 

s. 650-651) 
1524 skládá přísahu (Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 
1531 cecbm1strem (AMP, rkp. 2098, f. 278) 

Pinkava Matouš (Jan Matouš) 
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1574 zvolen cec~llllietrem (AMP, rkp. 69, f. 21) 
1575 kupuje ddm na Starám Městě (AMP, rkp. 69, f. 28v) 
1577 rukojmí (AMP, rkp. 535, t. 126) 
1581 zvolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, t. 63) 
1584 odkazuje d~ M. Měřiloukov i (AMP, rkp. 2112, r. 3~ 

Pivoňka Jiřík 
1546 zisk městského práva (AMP, rkp . 534, f . 73v) 

Polí'Yka Jiř.ík 
1577 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. 126) 

Rodych (Rodík) Václav 
1592 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, !. 274) 
1599 zvolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 175v) 
16ol rukojmí (AMP, rkp. 536, t. 36) 
1602 zvolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, f. 183) 
1606 zvolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, t. 192v) 
1608 zvolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 199v) 
1612 zvolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, f. 217) 
1615 žádá o povoleni stavby (AMP, rkp . 476, f. 35) 
1615 zvolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, f. 225v) 
1616 rukojmí (AMP, rkp. 536, f. 206v) 
1616 spor s Joechymem Karešem (AMP, rkp. 476, f. 198v

l99) 
1616 spor s Joachymem Karešem (AMP, rkp. 476, t. 2llv-

212) 
1616 spor s Gregorem Kašparem (.AMP, rkp. 476, f. 219) 
1616 zvolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, t. 2)1'\') 
1617 zvolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 240v) 
1619 ~o1en cechmietrem (AMP, rkp. 69, f. 249) 
1620 ~~o1en cechmistrem (.AMP' rkp. 69, f. 256v) 
16'::.! z'Yolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, f. 267) 
1626 zvolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, f . 276) 
1628 zvolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, f. 286) 
1629 zvolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, f. 295) 

Rosol Matouš 
1560 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, t. 51) 

.. 
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1571 zvolen cechmistrem '(AIIP, rkp. 69, t. 4) 
leřábek Jan 

1560 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. 5~) 

1571 svolen cechmietrem (AMP, rkp. 69, t. 4) 

1574 ttolen cecbmiatrem (AMP, rkp. 69, t. 21) 

1575 svolen cechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 35v) 

1579 svolen cechmistrem (AYP, rkp. 69, t. 49) 
1581 svolen oechmistrem (AMP, rkp. 69, t. 63) 
1584 nolen cechmietrell (.A14P, rkp. 69, t. 81v) 
1589 rukojmí (AMP, rkp. 535, t. 237v) 
1590 svolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, t. 116v) 
1594 svolen ceohmistrem (AMP, rkp. 69, t. 152) 
1596 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 313) 
1599 svolen cecbmistrem (AMP, rkp. 69, t. 175v) 
l6ol rukojmí (AMP, rkp. 536, f. ~6) 

Slavík Vít 
1596 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, t. 313) 

Stehlík Josef 
1616 sisk městského práva (AMP, rkp. 536, t. 201) 

Strnádek Ondřej 
1548 sisk městského práva (AMP, rkp. 534, t. 75) 

Stu4Dikář Matouě 

1558 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. 46) 
Stkora Martin 

1531 cechmistrem (AMP, rkp. 2098, t. 278-279) 
!patDt !těpán 

1616 sisk městského práva (AMP, rkp. 536, f. 206v) 
!pon (!pan) .ld&m 

1550 ~isk městského práva (AMP, rkp. 534, f. 80, rkp. 
535, f. 30v) 

!l'rnkr. Jan 
1562 sisk měatského práva (AMP, 
1577 rukojmí (AMP, rkp. 535, f. 

1592 rukojmí (AKP, rkp. 535, t. 
!'rDka llikulái 

rkp. 535, t. 57) 
126) 
274) 

• 
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1616 stěhuje se na Bové Město (.AMP, rkp. 559, t. 

f76ka Václav 
1557 stěhuje se na Bové Město (.AMP, rkp. 555, t. 

Váe1a'9 
1532 zisk městského prá'Ya (AMP, rkp. 534, f. 51'9) 

Va'Yř1nec 

1552 zisk městského práva (AYP, rkp. 535, t. 31v) 
Vlaito'Yiěka Jan 

1562 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, t . 57) 
Zlatohlávek Pavel 

1555 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. 36v) 
Zlatoušek Šimon 

1585 dává peníze sestře (AMP , rkp. 2179, f. 44v} 

2) Hrněíř~tí tovaryši 
Březina 

66v ) 

433'9) 

1531 pracuje u Martina Sýkory (Dll', rkp . 2098, f. 278v-
279} 

:Parář 

1531 pracuje u Martina Sýkory (AMP, rkp. 2098, f. 278'\'-
279} 

Havránek 
1531 spory s cechem (AMP, rkp. 2098, f . 279) 

Král 
1531 spor s Martinem Sýkorou (AMP, rkp. 2098, t . 279) 

Kravka 
1531 spory s cechem (AMP, rkp. 2098, f. 279} 

Papoušek Matouii 
1578 a~~r a koláři (AMP, rkp. 1051, f. 183) 

Strajěek Retr 
1523 rukojmí (AMP, rkp. 534, f. 27v) 
1531 spory a tovaryši v cechu (AMP, rkp. 2098, f. 279} 

Zelenka Jan 
1555 zisk městského práva (AMP, rkp. 535, f. 37v) 
1583 testament (.AMP, rkp. 2205, f. 42) 
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B) Jod Ki•to 
Brn~ířití mistři 

Adam 
1550 !ádá o přijetí do cechu (AMP, r kp. 1421, f. 70v-7~ 

Ba1"fan Daniel 
1589 Bisk mistského práva (AMP, rkp. 558, f. llJv) 

Bode (Bohuše) 
1518 rukojmí (AKP, rkp. 554, f. 337) 
1538 testament (AMP, rkp. 2207, t. 77v-78) 

BrJcbta 
1493 testament (~r~. rkp. 2094, t. K 9) 

Brychta Paun (Brikc:í Pouně) 
1509 poručník kiaft'IÍ (.AMP, rkp. 2095, f. 220v) 
1511 svědek u kiaft u (AMP, rkp. 2095, f. 2)lv) 
1514 poručník kšeftu (AMP, rkp. 2095, f. 240) 

BrJchta Xuopa (Brikcius) 
1491 poručníkem kiaftu (AMP, rkp. 2094, f. 319) 
1496 poručníkem kiaftu (AMP, rkp. 2095, f. 147) 

Daltey ilehoř 
1581 zisk městského práva (AMP, r kp. 556, f . 485) 

Durchan Duchek 
1577 zisk městského práva (AMP, rkp. 556, f. 436v) 
1615 prodává uličku u svého domu (AMP, rkp. 2150, f. 

252) 
Jiier Jiřík 

1587 zisk městského pr áva (AMP , r kp. 558 , f . 89v) 
1597 rukojmí (AMP, rkp. 558 , f. 19lv) 

Pryč Jan 
1609 ~isk městského práva (AMP, r kp. 558, f . 352 ) 

Bajr To::.a~ 

1597 zisk městského práva (AMP, rkp. 558 , f. 191v ) 
Bladč Vít 

1494 poručníkem kiaftu (AIIP, rkp. 2095 , f. 133 ) 
1502 poručníkem Jiříka zámečníka (AMP, rkp. 2095 , f . 

182v) 
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1504 testament (AKP, rkp. 2095, r. 192v) 
Ha.orka V'clav 

1616 sisk m~stsk~ho práva (AKP, rkp. 559, f. 70) 
Hfib Jlartin 

1577 sisk městského práva (AMP, rkp. 556, f. 429) 
1583 rukojmí (!KP, rkp. 558, f. 27v) 
1583 Jan Zelenka mu odkazuJe peníze na domě (AMP, rkp. 

2205, f. 42) 
1597 rukojmi (AMP, rkp. 558, f. 189'9-190) 

Hubka Luk4J 
1562 přebírá dluh po v. Vidláčkovi (AMP, rkp. 2207, t. 

419v) 
1566 rukojmí (AMP, rkp. 557, f. 85v) 

Hubka Petr 
1504 poručníkem kšaftu (.AKP, rkp. 2095, f. 

1507 poručn!kem khttu (!MP, rkp. 2095, f. 

1509 poručn!kem kěaftu (.&MP, rkp. 2095, f. 

1514 poručníkem kšattu (AMP, rkp. 2095, f. 
1517 .úředníkem u sv. Jindřicha (AMP, rkp. 
1518 úředníkem u sv. Jindřicha (AMP, rkp. 
1521 rukojmí (AMP, rkp. 554, f. 34lv) 
1526 rukojmí (AMP, rkp. 554, f. 352) 

187v) 
210) 
219v) 
240) 

2097, 
2092, 

t. 4lv) 
t. 239) 

1527 obecním starším Nov~ho M~sta (JMP, rkp. 2142, f. 
187) 

1528 8'9ědek kiaftu (AMP, rkp. 2095, f. 287) 
1528 cechmistrem (AMP, rkp. 332, t. A 3 - opis) 
1528 obecním stariím Nového Města (AMP, rkp. 332, f. 

A 3 - opis) 
Buspeka J~ll 

l~v4 testament (AMP, rkp. 2095, f. 187v) 
Chocl>o1 llikulái 

1596 iDYentář (AKP, rkp. 1213, f. 137-138v) 
Chochol V'c1av 

1572 Adam Špaček au odkazuje d-6m (AMP, rkp. 2208, t. 
106) 
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1578 teatament (AMP, rkp. 2208, f. 450) 
Chocho10'f i Eahřina 

1578 4Ui po v. Chocho1o'fi (AIIl', rkp. 2208, f. 450..) 
1582 teatament (AKP, rkp. 2208, f. 282'9) 
1601 in'fentář (AMP, rkp. 1213, f. 183v-184) 

Jakub 
1521 -.1ouva o jeho dědictví (JMP, rkp . 2142, f. 241) 

Jan 
1540 apor a Annou Kolikou (AIIl', rkp. 2149, f. 32v) 

Jelínek Jiřík 
1587 rukojmí (AIIl', rkp. 556, r . 89v) 
1591 svědek kiaftu (JMP, rkp. 2208, f. 3Blv) 

Jícha Jan 
1554 testament (AMP, rkp. 2207, f. 309) 

Jifik 
1596 v1aetní ddm v Opatovicích (AMP, rkp. 1213, f. 144) 

Eri1 Jan 
1533 siek měetakého práva (AMP, rkp. 554, f. 369v) 
1537 cechmistrem (AKP, rkp. 332, f. 50 - opia) 
1537 spor s Janem ienkýřem (AMP, rkp. 2133, ·r. 327v) 

Xfepelka Tobiáš 
1602 zisk městského práva (AMP, rkp. 556, f. 261) 

Xřikava Vavřinec 

1583 zisk městského práva (JMP, rkp. 558, f. 27v) 
1596 rukojmí (AMP, rkp. 558, f. 18lv) 
1597 rukojmí (!MP, rkp. 558, f. l89v-190) 
1598 smlouva se sousedem (AMP, rkp. 2149, f. 213v) 
1610 prodává dům (P. Ruth, Kronika královské Prahy a 

~ocí sousedních. II, Praha 1903, s. 897) 
Xuěera ?etr 

1615 iD'fentář (AMP, rkp. 1214, f. 83v-04) 
llaóhurka Jiřík 

1509 testament (AMP, rkp. 2095, f. 219v) 
llark,ta 

1545 testament (AMP, rkp. 2207, f. 18lv) 



227 

llariin 
1501 věřitel Vavřince tesaře (AMP, rkp. 2095, t. 179v) 
1509 poručníkem kiaftu (AMP, rkp. 2095, t. 219) 
1511 poručník kěaftu (AMP, rkp. 2095, f . 231) 
1514 d~ v R~!ové ulici (AMP, rkp. 2095, f . 240v) 
1515 poručníkem kšeftu (AIIP, rkp. 2095, f. 246) 

llasáček Jan 
1581 zisk m~stského práva (AMP, rkp. 556, f. 477) 

Pav4zke Jiřík 
1534 ceobmistrem (AMP, rkp. 332, r. B 17 - opia) 
1537 cechmistrem (AMP, rkp. 332, f. 50 - opis) 

Pelikán Václav 
1615 zisk m~atského práva (AKP, rkp. 559, t. 53) 

Picka Jan 
1528 cechmiatrem (AMP, rkp. 332, t. A 3 - opis) 
15)0 cechmistrem (AMP, rkp. 332, t. 20 - . opia) 
1532 cecbmistrem (AMP, rkp. 332, t. B 9 - opis) 

Prděa 

1493 w.idek kšattu (AMP, rkp. 2094, t. X 9) 
1511 svědek kšattu (AMP, rkp. 2095, f. 231v) 

Putbar (Pu'Uner) Jan 
1579 zisk m~etak4ho práva (AMP, rkp. 556, f. 449v-450) 
1587 rukojmí (AMP, rkp. 558, r. 89v) 

Smíiek Jan 
1591 zisk městského práva (!MP, rkp. 558, f. lJOv) 
1596 rukojmí (AMP, rkp. 558, f. 18lv) 

Strnádek Ondřej 
1551 zisk m~etakého práva (AMP, rkp. 555, f. 405) 
1557 ~~ojmí (AMP, rkp . 555, f. 43Jv) 

SvoboCV. Matěj 
1597 zisk městského práva (AMP, rkp. 558, f. 189v-190) 
1601 testaaent (AMP, rkp. 2209, f. 209v ) 

srce1 Mikuláš 
1579 zisk m~atského práva (AKP, rkp. 556, f. 454) 

Sýkora llartin 



228 

1515 věřitel vdovy Johanny (AMP, rkp. 2095, f.249) 
1518 pracuje pro Hrad (Winter, DějiDY řemesel, s. 855) 
1530 cechmistrem (AMP, rkp. 332, f. 20 - opis) 

!iika Uclav 
1596 zisk městského práva (AMP, rkp. 558, f. 18lv) 

!1echta Jan 
1554 zisk městského práva (AMP, rkp. 555, f. 420v) 

!paěek Adam 
1531 zisk městského práva (AMP, rkp. 554, f. J63v) 
1534 cechmistrem (AMP, rkp. 332, t. B 17 - opis) 
1572 testament (AMP, rkp. 2208, f. 106-107) 

!pan (!pon) .Adam 
1549 zisk městského práva (AKP, rkp. 555, f. 395v) 

!patný !tipin 
1616 stěhuje se na Staré Kěsto (AMP, rkp. 536, f. 206v) 

Trnka 111ku1áš 
1616 zisk městského práva (.AUP, rkp. 559, f. 66v) 

1'yěka Václav 
1557 zisk městského práva (.Aio!l', rkp. 555, f. 433v) 

Vid1áěek Vít 
1518 zisk městského práva (AKP, rkp. 554, f. 337) 
1524 skládá přísahu (Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 
1562 testament (AMP, rkp. 2207, f. 419v) 

Vidlilcov á .Anna 

1563 testament (AMP, rkp. 2207, f. 419) 
Vokáě Matěj 

1562 V. Vidláěek mu odkazuje peníze a šaty (AIIP, rkp. 
2207 • t. 419v) 

!emlička J~b 
1~~6 zisk městského práva (AMP, rkp. 554, f. 352) 
1531 rukojmí (AIIP, rkp. 554, f. 363v) 
1544 svědek kšeftu (AMP, rkp. 2207, t. 171) 

!eaJ.iělta Petr 
1532 cechmistrem (AMP, rkp. 332, f. B 9 - opis) 



C) llalá Strana 
Hrnčířští mistři 

Bleule (Pley1e) jndreas 
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1593 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, f. JO) 
1607 svědek kšeftu (!MP, rkp. 2176, f. 15v-17) 
1608 vlastni ddm na Kampě (SK esR, odd. rukopisó, rkp. 

IIIII D 57, f. 696) 
Brodslc:ý Matouš 

1593 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, f. JOV) 
1608 ddm ve Šporkově ulici (SK ČSR, rkp. XXIII D 57, 

f. 540) 
~ernohorslc:ý (Černov slc:ý) Pa ve 1 

1609 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, f. 100) 
llajne1 Jan 

1597 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, f. 48) 
Kalina Jan 

1597 zisk městského práva (AYP, rkp. 567, f. 48) 
Kalina Kašpar 

1606 prodává na Kampě (AMP, rkp. 2, f. lv) 
Kavka Jakub 

1608 dóm v Prokopské ulici (SK ČSR, rkp. XXIII D 57, 
f. 647) 

Kavka Michal 
1572 testament (AMP, rkp. 2175, f. 98v) 
1572 inventář (AMP, rkp. 1217, ~. 17v-18) 

Kobriger Zachariáš 
1601 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, t. 62) 
16o6 dóm~ lužického semináře (SK ČSR, rkp. XXIII D 57, 

~. 536v) 
1F~6 rukojmí (AMP, rkp. 567, f. 14lv) 
1616 rukojmí (AMP, rkp. 567, f. 142v) 

Kotrba Jan 
1616 zisk městského práva (AMP, rkp. 557, t. 142v) 

Laštovička Jakub 
1578 manžel vdovy po M. Kavkovi (AMP, rkp. 2175, f. 98v) 
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1601 rukojmí (AMP, rkp. 567, f. 62) 
16o8 d~ v Prokopské ulici (SK ČSR, rkp. XXIII D 57, 

f. 647) 
lllandin Jiřík 

1606 prodává na Kampě (AMP, rkp. 2, f. lv) 
Petržilka Vít 

16o6 prodává na Kampě (AMP, rkp. 2, fol. 1v) 
~tore Vavřinec 

1616 zisk městského práva (AMP, rkp. 567, f. 14lv) 

~uch (~ucha) Jan 
1616 rukojmí (AMP, rkp. 567. f. 14lv) 
1616 rukojm! (.AMP, rkp. 567, f. l42v) 

Tennert Tobiáš 
1612 zisk městského práva {AMP, rkp. 567, f. 113) 

D) Hradčany 

Hrnčířští mistři 

Bayl {Býl) Václav 
1494 člen městské rady {AMP, rkp. 2253, f. 53) 
1495 d~ v Nerudově ulici {W. W. Tomek, Základy starého 

místopisu pražského, IV, Praha 1872, s. 156) 
1496 člen městské rady (AMP, rkp. 2253, f. 55v) 
1498 d~ v Nerudově ulici (W. W. Tomek, Základy IV, 

s . 156) 
1501 člen městské rady (AMP, rkp. 2253, f . 68) 
1505 testament (AMP, rkp. 2253, f. 74) 
1509 člen městské rady (AMP, rkp. 2253, f. 7lv) 

Gretter (Kretter, Dratter) Jiřík 
1615 ~~sk městského práva (AMP, rkp. 573, f. 
l6!o uda za postaveni kamen (AMP, rkp. 123, 
~617 mzda ze postavení kamen (AMP, rkp. 123, 
16~8 mzda za postavení kamen (AMP, rkp. 123, 
1619 mzda za postaveni kamen (AMP, rkp. 123, 

47v) 
f. l60v) 
f. l67v) 
f. 169) 
f. 176v) 

Kotrba Petr 
1607 mzda ze postaveni kamen (AMP, rkp. 123, f. 123v) 
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1608 d~ u Nového Svět~ (SK ~SR, rkp. XXIII D 57, t . 4~ 
1612 mzda za opravu kamen (AMP, rkp. 123, t. 144) 

Pa·u1 
1608 d6m na Pohořele! (SK ~SR, rkp. XXIII D 57, f. 55) 

Petr 
1614 mzda za opravu kamen (AMP, rkp. 123, t. 151) · 

!uch (!ucha) Jan 
1618 mzda za opravu kamen (AKP, rkp. 123, f. 172) 

I) Bu určení města 
Antonín 

1606 spor s kožešníky (Z. Winter, ~eský prdmys1 a ob
chod v XVI. věku. Praha 1913, s . 295) 

Hofner /?/ 
1565 mzda za zboží do mincovny (E. Wohejlová, Z příběhd 

pražské minCOYny. Praha 1929, s . 85) 
Schlee Hanuš 

1588-1596 pracuje pro mincovnu (E. Nohejlová, Z příběhd 
pražské mincovny, s. 94) 

~esánek 

1524 skládá přísahu (Z. Winter, Dějiny řemesel, s. 494) 

2. Seznam známých cechmistrd 

Seznam známých staroměstských cechmistrd 
1531 Martin Sýkora, Jan Fecka (AMP, rkp. 2098, f. 278) 
1541 Petr Odháj (AMF, rkp. 2142, f. ~ 17) 
1571 Jdn Jeřábek, Matouš Rosol (AMP, rkp. 69, t. 4) 
1574 Jan ~eřábek, Matouš Fěnkava (AMP, rkp. 69, f. 21) 
1575 Jan ~eřábek, Matouš Fěnkava (AMP, rkp. 69, f. J6) 
1579 Jan ~eřábek, Mikuláš Měřilouka (AMP, rkp. 69, f. 49) 
1581 Jan ~eřábek, Matouš Fěnkava (AMP, rkp. 69, f. 63) 
1584 Jan ~eřábek, Mikuláš Měřilouka (AMP. rkp. 69, ť. 8lv) 
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1590 Jan ~eřábek, Mikuláš Měřilouka (AMP, rkp. 69, f. ll6v) 
1594 Jan ~eřábek, Mikuláš M~řilouka (AMP, rkp. 69. f. 152) 
1599 Jan Jeřábek, Václav Rodych (AMP. rkp. 69, f. 175v) 
1602 Václav Rodych, Mikuláš Měřilouka (AMP, rkp. 69, f. 183) 
1606 Václav Rodych, Mikuláš Měřilouka (AMP. rkp. 69, f. 192v) 
1608 Václav Rodych, Mikuláš Měřilouka (AMP, rkp. 69, f. 199~ 
1612 Václav Rodych, Jakub Králíček (AMP. rkp. 69, f. 217) 
1615 Václav Rodych, Jakub Králíček (AMP. rkp. 69. f. 225v) 
1616 Václav Rodych. Jan Králíček (AMP, rkp . 69, f. 23lv) 
1617 Václav Rodych, Joachym Kareš (AMP. rkp. 69, f. 240v) 
1619 Václav Rodych, Jan Králíček (AMP, rkp. 69. f. 249) 
1620 Václav Rodych, Jan Králíček (AMP, rkp. 69, f. 256v) 

Seznam známďch novoměstských cechmistrd 
1528 Petr Hubka, Jan Picka (AMP, rkp. 332, f. A 3 - opis) 
1530 Martin Sýkora, Jan Picka (AMP. rkp. 332, f. 20 - opis) 
1532 Petr !emlička, Jan Picka (AMP, rkp. 332, f. B 9 - opia) 
1534 ~am Špaček, Jiřík Pav~zka (AKP, rkp. 332, f. B 17 -

opis) 
1537 Jan Král, Jiřík Pav~zka (AMP, rkp. 332, f. 50 - opis) 

). Hově přijatí měštané - hrnčíři v pražských městech 
v období 1488-1620. 

Pražské knihy měštanských práv nám poskytují zajímavé 
informace o přijímání nových měětand do jednotlivých praž
ských měst. Této otázce byla již souhrnně věnována pozornost 
v práci E. ~emotanové; období 16. stol. je zde však vzpo~e
nuto po~se informativně, hlavni těžiště práce leží v období 
po r. 1618 9/. Pojetí práce rovně~ nedovolilo autorce blíže 
si viimnout některých užších otázek, spojených s touto prob
lematikou. ačkoli by takové bližší zastavení v mnoha přípa
dech nebylo bez zajímavosti. 

Báeledující přehled nám podává představu o tom, jak by-
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li mezi nově přijatými měštany ve všech čtyřech praiských 
miatech v rozmez:í let 1486-1620 zastoupeni hrnčíři. Vshledem 
k tomu, le si tento přisp~vek nečiní nároky na jakákoli teo
retick' závěry a je skutečně po'llhým soupisem jmen, nemá vý
snam u.ádět zde jiné údaje, než vzájemný poměr nov~ přija
tých brnčířd a všech nových měštanů. Celkově bylo tedy do 
všech pražských měst za uvedené období přijato 12 496 nových 
m~itanů, z nichž 63, tj. asi 0,5 %, byli hrnčíři. Uvědomíme
li si, že se jedná o období 133 let, není tento počet nijak 
vysoký a z jeho kolísání v průběhu doby nelze vyvozovat lád
né záv~ry. Rovněž ani vzájemná srovnání jednotlivých praž• 
ak.fch měst není dobřě možná, nebot stupeň zachovalosti pra
aenů je pro tato města velmi různý, a neposkytuje proto ob
jekthní obraz. 

Velmi zajímavým údajem u značného počtu příchozích hrn
čířů je uvedení místa vystavení jejich zachovacího, připadně 
výhostního listu, tedy jejich předchozího působiště. Znalost 
t'to skutečnosti by mohla být nápomocna při řešení některých 
otázek, které však již nesouvisejí s tímto příspěvkem (vzá
jemné ovlivňování formujících se výrobních oblastí či okruhů 
ve sféře aorfologie, dekoru apod.). 

Seznam pražských hrnčířů - novoměštanů 

Z zachovací list Měst. Pramen 
Jméno V výhostní list právo AIIP 

Odkud přijal rkp. • f. 
Staré Měst.>a 
Jan ltol!ítoval 1516 534 12v 
Jiřik Pavézka 1521 5J4 20. 
Martin Moravec Oustí 1529 534 47v 
Václav 1532 534 51 v 
Hf&vel Měřilouka 15J7 5J4 58 
Martin Hlava 1537 534 5Bv 
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z sacho.,ací list Měst. Pr811leD 

Jaf110 V 'tfhoatn! list právo IJD 

Odkud pfijal rkp., t. 
J1Mt Pi'foĎka 1546 534 13"1 
ODclřej Strnidek 1548 534 75 
.l4aa lpon 1550 534 80 

535 30. 
Va'Yři:a.ec ~er:a.oviee 1552 535 Jh 
Pa'fel Zlatohlávek !těkeň 1555 535 36'f 
Jan Zelenka Xryebork 1555 535 37"1 
KatouJ Studnikář Z 1554 Žatec 1558 535 46 
KatouJ Rosol Z 1557, V 1560 Lito~il 1560 535 51 
Jan leřábek Z 1560 Kateřina Setkovna 

z ~onovio 1560 535 52"1 
Jan i'rnka Z 1557 !ontal 1562 535 57 
Jan Vlaitoviěka Z 1561 Iveněioe 1562 535 57 
Jan Krása Benešov 1567 535 81"1 
llaUj Brikcí Z 157 4 ·Hradec n. Labem 1574 535 110. 
Jif:ík Polívka Z 1574 Kutná Hora 1577 535 126 
AlbreCht Ba1card, 
jinů lefábek Z 1566 lliletín 1569 535 237"1 
Václav Rodik Z 1591 Loket 1592 535 274 
Vit Sla"f:ík Z 1589 Ivančice 1596 535 313 
Jaro~ Jlubáěek 1601 536 36 
JoacbJa Karei Z 1603 Bora!!oviee 1604 536 67 
~tipm ·~patný Z 1616 Nov' Kěeto 

prabké 1616 536 206"1 
Josef Stehlík Z 1615 Lomnice nad 

Lu!nicí 1616 536 201 

Bo.,, l&btoa 
V:!t Vidláěek 1518 554 337 
Jakub !ealiěte 1526 5~4 352 
Ada !paěek 1531 554 J63'f 
Jan Král 1533 554 369"1 
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Z zachovací list ll.ěst. Pramen 

Ja'no V výhostní list právo JIIP 

Odkud přijal rkp., t. 
Adam !pan 1549 555 .395v 
Ondřej Strnádek 1551 555 405 
Jan !leohta Velká Bíteš 1554 555 420. 
Václav Tyčka Staré ll.ěsto pražské 1557 555 43.3v 
llarUn Hřib Z 1574 Hradec n. Labem 1577 556 429 
Duchek Durchan Z 1577 Staré ll.ěsto 

pražské 1577 556 4.36v 
Hanuš Puttner Z 1574 Dolní Sulzbach 

(Pttttnar) při Bannachu 1579 556 449v 
•ilr::uláš S;ycel Z 1579 Planá 1579 556 454 
Jan Kazáček Z 1580 Lomnice 1581 556 477 
ftehoř Da štný Z 1580 ďstí n. Labem 1581 556 485 
Vavřinec Křikava Z 158.3 Staré Město 

pražské 1583 558 27v 
Jiřík Pišer z 1587 Teplá 1587 558 B9v 
Daniel Balvan Z 1585 Vodňany 1589 558 ll)v 
Jan Smíšek Z 1591 Semily n. Jizerou 1591 558 l)Ov 
Václav Šiška z, V 1596 Náchod 1596 558 18lv 
llatěj Svoboda Z 1594 Český Brod 1597 558 189v 
'l'omáš Hajr Z 1597 Jan Sezima Mířkov-

ský z Stropčic na ll.íř-
kově 1597 558 191v 

Tobiáš Křepelka Z 1580 Třebíč 1602 558 261 
Jan Pryč Z 1609 liorimberk 1609 558 .352 
V'clav Pelikán Z 1614 ll.ladá Boleslev 1615 559 53 
llilr::uláš Tr-... :u Z 1616 Staré ll.ěsto 

pražské 1616 559 66v 
Václn Hovorka Z 1598, V. 1616 Bernart 

Drnovský z Drnovic, na 
Rájci a hradě Kounicích 1616 559 70 
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Z zachovaci list Kbt. Pramen 

Jm'no V výhostní list právo .AIIP 

Odkud přijal rkp., f. 
llalá Stranas 
J.ndreae Bleule 

(Pleyle) Z 1593 Brousnice 1593 567 .30 
llatouš Brodský Z 1588 Český Brod 159.3 567 )Ov 

Jan Kalina z 1596 Helahozeves 1597 567 48 
Jan Hajnel z 1595 Loket 1597 567 48 
Zachariái Kob-

riger z 1587 Jáchymov 1601 567 62 
Panl Černov s ký 

(Černohorský) 
z 1602 Černovice 1609 567 100 

TobUš Tennert Z 1600 Já~ov 1612 567 11.3 
Va'Yřinec ~tore Z 1615 Březnice v č. 1616 567 l4lv 
Jan Kotrba Z 160.3 Rakovník 1616 567 142v 

Hradčany s 
Jiřík Gretter Kirchheim 1615 57.3 47'9 

4. Inventáře pražských hrnčířů v období 1488-1620. 

V knihách inventářů '9Šech čtyř pražských měst v období 
1488-1620 jsou zapsány pouze čtyři inventáře hrnčířd. Tři z 
nich - inventáře Petra Kučery, llikuláše Chochola a Kateřiny, 
aanželky brnčífe llatěje Svobody a bývalé manželky Mikuláše 
Chochola - jsou z Hovébo Měeta, inventář Michala Kavky z Ma
l' Str~. Všechny čtyři pocházejí z poslední třetiny 16. a 
počá~ku 17. století. 

Pokud jde o vypovídací hodnotu těchto in'Yentářd, nemá 
aamozřejmě bez srovnávacího materiálu žádný velký význam. 
Již vypo'Yídací hodnota iuventáře jako takového je velice 
problematická, a je proto obtížné stanovovat na jeho zikladě 
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aajetto•4 postavení 1Dventovan4ho. 
Imendře hrněířd uvádíme proto pouze jako zajúuvou. 

utútu VJbavení jejich domácností; někter4 z nich mohou "fy
povědět 1 něco o vnitřním uspořádání domu. 

lclice 

!lehal Kavka (!MP, rkp. 1217, t. l7v-l6) 
1572, v útert po avat' Lucii a Otylii. 
Ve všech komorách iatd lehacícha peřin velkých 10, pol

ltáře 4, podušek 5, povlakd na velké peřiny 10, povlaky na 
polštáře 4, povlakd na podušky 7, prostěradel 13, ubruay 2, 
:ručníky 4 . 

Cínového nádobía prostředních mis B, menší 3, talířd 
pouzdro l, konve po šesti !ejdlících 2, meuích konvic 9, 
lejdlíkd 5, konvičky maličký dětinský 2, flaše nevelk4 2, 
aidinice malé 2, svícny mosazné o jedné cívce 2, umrtadlo 
cíno"fé l, měděný hrnec v kamnech 1, kotlíkd nevelkých k ry
bú 6. 

V hořejší světnici stoly dva a třetí na pavlači, poste
lí 6, tl'\lhly velké 2, med! 4. 

!atd choděcícha šamlatová čuba černými spratky podšitá 
l, iamlatka nepodšitá 1, sukně choděcí komorová 1, harckop 
ferštatový hřebíčkový l, poctivice kožené 1. 

lttr Kučero (AMP, rkp. 1214, t. 83v-B4) 
1615 v pondělí po neděli Rogationum 25. maii, v přítom

noeti p. V~cleva Vodičky radního, stal se popie statku zds
talého ~o Petrovi Kučerovi hrnčíři, a to tekovýa 

Pfedně zdstela Anna vdova, Dorota dcerka v pdl třetím 
létě, d~ na rohu v osadě sv. Michala vedle domu Jana Vidlá
ka ko!eluha. 

V světnici: hrnec v kamnách měděný, atdl fasovaný do 
kamene břidliěnýho, židle bílá, stolička. 
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V komoře proti světnici& v truhle žlutý malovaný& laty 
chodicí vdovy, IIIUCheyru bareveyho 9 loket, dva kusy firhaň
kuf v truhle clruh3 čerey: gro! 'd 7 stříbrJJých s oušky co na 
křtu dino, koliké knoflíkd křištálových, srdíčko stříbrDt, 
oejch v ětAích 5, menších 7, šavl e , peřin 5, polštáře 2, po
dušky ), konvice cínový po 6 žejdlících 2, po 4 žejdlících. 
2, po 2 žejdlících ), v p'dl pinty 1, žejdlíky 2, svícny mo
sasey 2, flaše cí nová v žejdlík, slánka cínová 1, čtvrtka 1, 
čep mosazný, šál 1, talíř'd cí nových pouzdro, postýlka němec
ká, hromada hrnc'dv . 

Dluhové po nebožtíkovi lidem povinni, tito až do tohoto 
času se našli kromě berní na domě zadržalýcha Barboře, Jena 
Dolelela manželce 27 kop gr. m., od Václava Pelikána vypt~ 
čených 30 kop gr. m. , od téhož Václava Pelikána podruhé vy
p'djěeno 17 kop gr. m., sirotku po Janovi Marštálkovi z'dsta
lému z toho gruntu má se dáti JO kop gr. m., za hlínu a od 
t'dry 14 kop 43 gr. m., p. Lidmile Ouličey 12 kop 48 gr. m., 
jednomu židu pražskému 10 kop gr. m., do cechu hrnčířského 
6 kop gr. m., sa polívání 4 kopy 24 gr, m. A tak těch dluh~ 
v jedné sumě učiní 151 kop 55 gr. m. 

!11tyliě Chocl}ol (.AilP, rkp. 121), f. l37-lJ8v) 
1596 feria 4. post conductum pasche, 
D'dm ležící v Podskalí u Chochol'd řečený zaplaceey, vdo

va Kateřina, Anna nejstarší dcera, Václav a Adam synové. 
V světnici: hrnec měděný v kamnách, st'dl jeden, almar1 

2 (černá jedna a druhá bílá koutni stará), na stěně jelínek 
s rohy, rolně dva, třetí malý. 

V kor~re v síni• iat'dv ložních& peřina ve tři pdli s 
sámkem, peřina druhá v p'dl třetí pdli, peřina třetí menií, 
tři roduiky, dvi peřiny a dva polštáře s povlaky, prostěrad
lo, lole tři a čtvrtý dětinský, na něm dvě peřinky; truhlice 
4, v jedné laty vinutý, všech všudy našlo se 18 kuad, ubruay 
2, ~~lcy J; nádobí cínovéa konvice dvě po šesti žejdlících, 
!vl po pintě, žejdlík jeden, pdlka jedna, talířd pouzdro, 
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ais větších 6, menších 5, flaška cínová v žejdlík, hrnec k 
loii cínový, pouzdro lžic, ručnice jedna, druhá prodaná, 
kord jeden. 

V druh' truhlicis živ~tek, šaty nebožtíka, pláět z čer
JJiho sukna, klobouk, páteř, na něm 18 groš~ stříbrných, pá
teře dva akitejnový v truhličce, kotel šatní. 

V •ínia st~l jeden, dvě truhly prázdný, kotel k dÍlu. 
V kráměs dvě truhly, v jedné strych mouky, v druhé 

chl,b, dÍla hotovýho za dvě kopy miš . 
Hahoře pod krovems na loži dvě peřiny, 2 podu!ky, v 

druhé komoře lože, na něm peřina jedna, kruhadlo na zelí, 
\ 

kotlíky k rybám 3, 2 větší a l menší. 
Stdl jeden na dvoře, almárka malá, kachlíkd zelených za 

1 kopu, nadUanýho dÍla nepálenýho hrnců a džbán'll v mírnosti, 
dříví na dvoře zdělanýho 7 vor'll, vor po 40 gr. bílých, dole 
pod zemí p~l druhého sudu rýnského okurek nakladených, zelí 
.,e dvou sudech, ., každým po pdl sudu, sudy prázdný 4, putny 
4. 

Dluhovés pani Johance Zelenkové zdstalo 40 kop grošO 
českých. 

Peněz žádných se nenašlo; dva r ošty, okov u studnice 
nový okovaný. 

Po smrti KatařiAY, Matěje Svobody hrnčíře manželkz (AMP, 
rkp, 1213, t, 183v-184) 

1601 feria 5. die Conventionis s. Pauli. V přítomnosti 
p. Ondřeje Pejra, též poručníka Jana Táborského podle přede
šl'ho inventářP léta 1596 statku poz\lstalého po p. Mikulálo
vi Chocholr:d hrnčíři, a již po smrti Kateřiny , Matěje Svo
body stdlého, co jest se mimo předešlý inventář víceji na
šlo, ·co jest poznamenáno. 

Václav a Anna pozůstalí sirotci po témž někdy Mikuláši 
Chocholovi, syn Martin s Matějem Svobodou zplozený. 

Konvice velký 2, 2 po pdl pintě, flaše velká ve 12 žej
dlík'll, 1 žejdlík pro pálený, pálenýho v flaii 4 žejdlíky po 

.. 
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6 groiich českých; ěaty choděci nebožky, vinutých ěat6v m1ao 
pfedeělý inventář více 6 kusd. moždíř moeaznf s palicí, iatd 
perných ) kusy ~íce, v pouzdře nože 4, •tříkaěka mosazná, 
akitejnových dvou páteřd se nenachází, sýrd v sklepi pod ze
ať 60, aáala velkých brnod 7, zelí v t~mž sklepě za dvě tu
~. v veritatě a v světnici díla nadělanýho nemálo, kachlíkd 
zelených větších, menších na jedny kamna. 

Poznámky 
1/ J .• Žegklitz, Pražské hrnč:ířstv:í v období 1488-1620. 

Strojopis diplomové práce, Praha 1982, uložen v tnihův
ně katedry československých dějin PP UK. 

2/ z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a 
XV. věku. Praha 1906, s. 494. B,yli to patrně všichni 
hrnčíři, kteří v tomto roce v obou městech pracovali, 
nebo~ k přísaze se dostavili téměř všichni obyvatel~. 

)/ SK ČSR. odd. rukopied a starých tiskd, rkp. 72, f. 
287v. 

4/ J. Mezník, Pražská řemesla počátkem 15. století. PSH 7, 
1972, s. 19, )2. 

5/ J. Čelakovský, Privilegia měst pražských. Praha 1886, 
a. 79, 84. 

6/ Archiv český 14, Praha 1895, a. 484; SK ČSR, rkp. 72, 
t. 285a jyp, rkp. 2098, f. 278; AMP, rkp. 69, f. 4n. 
Seznam známých staroměstských a novoměatských cechmi
strd je uveden za seznamem všech pražských hrněířd. 

7/ z. Winter, Dějiny řemesel, s. 58o-58l, pozn. 9. 
8/ !MP, o.·~ep. 1235, t. 266v. 
9/ E. Seaotanová, Přijímáni měš~and do měst pra!ských v 

l~tech 1618·1770. Strojopis diplomové práce, Praha 
1977, uložen v knihovně katedry archivnictví PP UK. 
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Jaromír Ž e g k l i t z 

BeitrŠge zur Topferproduktion in Prag im Zeit raum 
von 1488 bia 1620 

Zu.eammenfassung 

Den Fragen der handwerkl ichen Produktion wird in der 
Literatur eine verhŠltnismaOig bedeutende Aufmerksamkeit 
gewidmet, jedech ni cht in allen ihren Zweigen gleichmŠOig. 
Die ·.ropferei gehort zu den Handwerkaart en, von denen wir 
verhaltniamŠBig aehr wenig Kenntniase haben . 

Auf den eraten Blick konnte es scheinen , daO diese 
Lucka durch die einfach unzurei chende Quellengrundlage ver
uraacht wird. Man kann wirklich nicht sagen, daB die Top
ferei zu den Handwerksarten gehort, denen in den Quellen 
groOe Aufmerksamkeit geVIi dmet wird; bei sor gfaltiger Heu
ristik kann man jedech eine ausreichende Menge von Angaben 
fur einen ziemlich allseitigen Einblick in die Problematik 
der Topferproduktion gewinnen. 

Im Frager Milieu, dem der erwŠhnte Beit r ag gewidmet 
ist, ist di e Situation in dieser Hinsi cht am besten. Durch 
das Exzerpieren von bedeutend unterschiedlichen Quellen 
gelang es, 125 Namen von Topfermeiatern und Topfer gesellen, 
die in allen vier Frager Stadten von 1488 bis 1620, d. h. 
aeit der GrUndung der ersten Prager Topferzunft bis zum ~e
gi nn des DreiOigjah1~gen Krieges, arbeiteten, f estzustellen. 
Ihr Verzeichnta, zusammen mit einigen aus ihm abgeleiteten 
SchluOfol~crungen , fullt den er sten Teil dieses Beitrags. 

N~~h dem Oberblick der Topferzunftsmeist er Qer Alt- und 
der N~ustadt folgt das Verzeichnis der Topfer - NeubUrger , 
die aus anderen Stadt en des Landes , g e&ebenenfalls aus dem 
Ausland ka.nen . Eine :• r o.ge , die den rtahmen eines blo!3en Ver
zei chnics es u'Jerrugt, bldbt dio gegenseitige Beeill!lu.esung 
der sich in dieser Zeit formierenden Produktionsgebiete oder 
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Produktionskreise der Topferwerkstatten, zu welcher es durch 
den Einflu~ der !.ligr a tion der Topfer itommen konnte. Ihre 
Losung setzt j edoch die langwihrende Arbeit mit dem eigent
lichen Topfermateria l voraus. 

Den letzten Teil bilden vier Inventare der frager Top
far, die jedoch nur ale interessante Illustration der Aus
stattung ihrer Hauahalte angefllhrt sind; allein ohne ver
gleichbares Máterial konnen sie nur sehr begrenzte Infor
mationen (z. B. uber die inneren Dispositionen des Hauses) 
gewŠhren. 
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Miloš D v o ř á k 

PRIMÁTO~I STARtHO MĚSTA PRAŽSdHO. 
A HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Z LET 1558-1985 

Primátorským titulem, který je odvozen z latinského 
slova primatus, byl označován na Starém Městě pražském od 
poloviny 16. stol., prokazatelně od r. 1558, nejvyšší před
stavitel městské správy. Do této funkce jej dosazoval sám 
panovník a jemu byl také zodpovědný za veškeré dění ve měs
tě. Symbolem jeho velkých pravomocí byl primátorský řetěz s 
podobiznou vládnoucího panovníka a stříbrná hůlka. V užívání 
byl tento titul paralelně s titulem primas (z latinského 
slova primus) do správních reforem v letech 1783-1784, kdy 
byl zrušen a nahrazen titulem purkmistr (starosta). Roku 
1920 byl pak ti tul "primátor hlavního města Prahy" zaveden 
pro nejvyššího představitele Velké Prahy a od této doby je 
užíván nepřetržitě. 

Na Staroměstské radnici se od r. 1558 vystřídalo v pri
mátorském úřadě celkem 34 předních osobností pražského ve
řejného života. Pro mnohé z nich známe dnes i jejich podobu, 
kterou nám zachovala Galerie staroměstských a pražských pri
mátorů a purkmistrů, obsahující umělecká díla našich před
ních portrétních umělců (např. Karla Škréty, Petra Brandla, 
Vratislava Nechleby aj,). Nejstarší portrét zpodobňuje pri
mátora Jana Kirchmajera z Rejchvic (1611) a nejmladší primá
tora dr. Václava Vacka. Tato galerie, která nemá v Evropě 
obdobu, byla p1vodně umístěna na Staroměstské radnici, po r. 
1662 byla yřestěhována do libeňského zámečku, po důkladné 
restau~aci v r. 1856 do primátorské síně na Staroměstské 
radDdci a konečně po revoluci v r. 1945 byla tato vzácná 
umělecká sbírka předána do Galerie hlavního města Prahy, 
kde je uložena dodnes. 
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Seznam primátorů Starého Města: 

Pavel Žipanský z Dražice 

2. Jan Bartošek z Dražice 

), Izaiáš kožešník, jinak Zachariáš 
od Rajských jablek 

4. Pavel Kapr z Kaprštejna 
5. Jiřík Žamberský 
6. Václav Krocin starší z Drahobejle 
7. Ludvik Šlejfiř 
8. Jiřík Heideliue z Raznštejna 
9. Jan Kirchmajer z Rejchvic 
10. Kašpar Loselius z Velechova 
ll. Prantišek Cortesi z Peregrinu 
12. Václav Vořikoveký z Kundratic 
13. Jindřich Václav ~ečický 
14. Jakub Dobřeneký z Nigropontu 
15. Mikuláš Turek z Rozntálu a ze Šturmfeldu 
16. Karel Felix Šustr z Goldburgu 
17. JUDr. Matyáš Maxmilián Macht z Lowenmachtu 
18. Jan Severýn Dyryx z Bruk a z Rottenbergu 
19. Jan Jiří Reiesman z Riesenbergu 
20 . Jan Pridrich Sache 
21. Jan ~~xmilián Čečelický z Roeenwaldu 
22. Br.auslav Jan Vořikoveký z Kundratic 
23. Jan Kašpar Prand 
24 . Jan Václav Vejvoda ze Stromberka 
25 . Jan Václav Blažej Friedrich 

z Priedenberka 

1558-1560 
1562-156.3 
1560,..1562 
1567-1571 
1574~1579 

1581-1584 

156.3-1565 
1579-1581 
1565-1567 
1571-157.3 
1584-1605 
1606-1608 
1608-1609 
1611-1622 
1622-16.31 
16.31-1634 
1634-1635 
16.35-1639 
16.39-1643 
1643-1672 
1672-1677 
1678-1680 
1680-1684 
1684-1694 
1694-1698 
1698-1699 
1700-1723 
1723-1742 
1745-1757 

1757-1783 

r 
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Seznam primátor~ hlavního města Prahy: 

26. JUDr. Karel Baxa 
27 . PhDr. Petr Zenkl 

28. JUDr. Otakar Klapka 
29 . JUDr. Alois ~íha 

.30- JUDr • Václav Vacek 

:n. Adolf Svoboda 
.)2. Ludvík Černý 
.3.3- JUDr. a RSDr. Zdeněk Zuska 
.)4. Ing. František štafa 

Základní literatura 

1920-1937 
1937.-19.39 

- 1945-1946 
19.39-1940 
1940-1945 

1945 
1946,-1954 
1954-1966 
1966-1970 
1970-1981 
1981-dosud 

K. J. Erben, Die Primatoren der koniglichen Altstadt Prag , 
Prag 1858. 

' 
V. Vojtíšek, O p~vodu a významu názvu "primátor hlavního mě-
sta Prahy". Věstník hlavního města Prahy 48, 1945, s. 29-JO. 
V. Vojtíšek, Starostové a primátoři hlavního města Prahy. 
Věstník hlavního města Prahy 50, 1947, s. 879-882. 
M. Dvořák, Galerie staroměstských primátor~. Praha, 4, 197.3, 
č. 1, s. 17, č. 2, s. 21, č. 3, s. 17, č. 4, s. 17, č. 5, s. 
26-27, č. 6, s. 26, č . 7, s. 29, č. 8, s. 30-31, č. 9, s. 
26-27. č. 10, s. 26, č. ll, s. 25, č. 12, s. 21. 
J. Douša, Seznamy staroměstských konšel~ z let 1547-1650. 
PSH 14,, lOSl, s. 65-118. 
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~.iloš J) v o ř á k 

Die Primatoren der Prager Altstadt und der Hauptstadt 
Prag in den Jahren 1558 bis 1985 

Zusammenfassung 

In diesem kleinen Beitrag wird das Verzeichnis aller 
Frimatoren der Frager Altstadt und der Hauptstadt Prag, 
die sich auf dem Altstadter Rathaus in den Jahren 1558 
bis 1985 ablosten, verčffentlicht. 

Mit dem Titel des Primators wurde in der Prager Alt
stadt nachweislich seit dem Jahre 1558 der hochste Var
treter der Stadtverwaltung bezeichnet. In diese Funktion 
eetzte ihn der Herrecher selbst e1n, und ihm war er auch 
verantwortlich fur alles Geschehen in der Stadt. Symbol 
seiner groBen Kompetenz war d1e Kette des Primators mit 
dem Portrat des Herrschers und der silberne Stab. ·rm Ge
brauch war dieser Titel parallel m1t dem Titel "Primas" 
bis zu den Verwaltungsreformen in den Jahren 1783-1784, 
ale er abgeschafft und durch den Titel "Burgermeister" 
ersetzt wurde. 1920 wurde dann der Titel "Primator der 
Hauptstadt Prag" fiir den hochsten Vertreter von Groi)-Prag 
eingefiihrt, und seit dieser Zeit wird er unaufhorlich ge
braucht. 

Auf dem Altstadter Rathaus losten sich seit 1558 
im Amt des Primators insgesamt 34 fiihrende Personlich
keiten des Prcger offentlichen Lebens ab . Von vielen von 
ihaen keP~en wir heute auch ihre Gestalt, welche uns die 
Galeri~ der Altstadter und Prager Primatoren und Burger
meister bewahrte. Sie enthalt kUnstlerische Werke unserer 
fUhrenden Kunstler (z . B. Karel Škréta, Petr Brandl, Vra
tislav Nechleba u. a.). Diese seltene Kunstsamr..lung, die 
in Europa kein Gleichnis hat, wird heute in der Galerie 
der Hauptstaut PraG aufbewahrt . 
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Tomáš J e 1 i n e k 

CEJrr POTRAVIN ZA PRUSKt OKUPACE PRAHY 1744 

Následující článek si klade za úkol zpřístupnit jeden 
z dokumentd uložených v Archivu hl. města Prahy. Jedná se o 
určení cen potravin v pražských městech, které bylo provede
no na rozkaz pruské generality v čele s pražským guvernérem 
generálem Einsiedlem. Tento dekret vydaný 16. října 1744 ne
ní zaznamenán ani v knihách návrhů viktuální komise, ani v 
knihách viktuálních dekretů, které byly vedeny pro všechna 
tři pražské města staroměstskou kanceláří. Je zajímavý a vý
jimečný i svým obsahem, který se výrazně odlišuje od ostat
ních dochovaných pruských nařízení týkajících se především 
rdzných dávek a kontribucí. 

Počátkem vlády Marie Terezie se země koruny české opět 
stávají předmětem zájmu předních evropských politických moc
ností. Opět se na našem území objevují cizí vojska a jejich 
vůdcové v něm spatřují objekt kořistění. Pruská okupace Pra
hy na podzim r. 1744 představuje sice časově nedlouhou, ale 
ne nezajímavou epizodu. Vítězný postup rakouských vojsk v 
BavorskU vzbudil v pruském králi, nikoli bezdůvodně, obavy o 
jeho územní zisky dosažené ve Vratislavském míru. Potřebnou 
záminku k postupu proti Marii Te~ezii poskytla Fridrichu II. 
smlouva Rakouska se Saskem z 20. prosince 1743, ve které ne
byla obsažena zmínka o platnosti Vratislavského míru. Po 
spojení Fridricha II. s Karlem VII. se Rakousko ocitlo ve 
velmi obtí~Aé situaci. Rakouské sbory dlely v té době v Ba
vorsku ~ Alsasku, zatímco Čechy byly pro nepřítele odkryté a 
neschopné vážnějšího odporu. V této situaci se pruské vojsko 
třemi proudy, jimž veleli Leopold Desevský, maršál Schwerin 
a Fridrich II., blížilo k české hranici, kterou překročilo 
dne 24. srpna 1744. Fridrich ohlásil svůj příchod do země 
otevienými listy, ve kterých vystupoval jménem bavorského 



Karla Alberta jako českého krále. Již 1. záři stálo pruské 
~ojsko před Prahou. 2. září dorazily zbývající sbory, po La
bi byla připlavena děla a 11. září začalo dělostřelecké 
ostřelování pražských měst. Dělostřelba měla ničivé účinky a 
ve městech vypukly požáry. 15 . září bylo zahájeno jednání o 
kapitulaci pražské posádky, které skončilo o den později. 
Již 17. záři se v Praze objevili první Prusové. Dne 18. září 
vjel do. Prahy slavnostně pruský král Fridrich II . se svojí 
generalitou. Zdržel se však pouze jeden den a hned táhl se . 
svým vojskem dále na jih. 

' Guvernérem v Praze byl jmenován generál Einsiedel. V 
Kansfeldském paláci t éž zůstal po jistou dobu maršál Schwfl
rin. Posádka ve městech měla 10 000 mužů. Prusové v podst atě 
pohybu obyvatelstva nebráni~! a tak řade významnějších oe )b 
Prahu opustila. Pouze purkrabí a královský místodržící ne
směli Prahu opustit, nebot měli sloužit jako svého druhu ru
kojmí. Purkmistři a konšelé se ocitli v nezáviděníhodné si
tuaci. Do městských kanceláří docházela řada nařízeni ohled
ně rózných dávek a kontribucí, za jejichž odevzdáni byli 
osobně zodpovědni. Při sebemenších potížích jim hrozily po
kuty a ubytováni vojska v jejich domech. Prusové nepochybně 
napočítali s tím, že by se v Praze udrželi delší dobu a sna
ž1li se proto získat co nejvíce . V týdnu od 26. září dranco
vali paláce těch, kteří uprchli a vynutili si ještě "kontin
gent k vydržování královského pomocného sboru Jeho Císařské 
Milosti ke službám přenechaného", což bylo ve skutečnosti 
výpalné pro všechna tři pražská města. 

V té době ?ridrich II. postupoval na jih a obsadil Tá
bor, Budějr<ice, Týn nad Vltavou a maršál Schwerin Chrudim
sko a Č~slavsko. Mezitím se Marii Terezii podařilo uzavřít 
spojenectví se saským Augustem III. Z Bavor se přes Domažli
ce blížil vévoda Lotrinský s rakouskými vojsky. Svými stra• 
tegickými pochody začal postupně Prusy vytlačovat z Čech. 
9. listopadu Fridrich ustoupil do Kolína. Již 19. listopadu 
padlo v jeho generálním štábu rozhodnutí o ústupu do Slez-
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ska a 27. ráno odjel z Hradce Králové směrem na Broumov. 
Generál Einsiedel obdržel rozkaz o ústupu 21. listopa

du. Prusové se okamžitě pustili do ničení děl a připravovali 
podkopy, které měly zničit pražská opevnění. 25. listopadu 
vnikl za asistence vojska pruský polní komisař do pra!skýeh 
radnic a vybral peníze z obecních pokladen. Tého! dne gene
rál primasům oznámil, že následujícího dne armáda odtáhne . 
Při vyklízení měst však byli Prusové napadeni rakouskými hu
sary, kteří pronikli přes Vltavu na Nov é Město a na Kalou 
Stranu. Šarvátky po městech trvaly tři hodiny. Pra!anům se 
podařilo většinu podkopó zneškodnit ll. 

V Archivu hl. města Prahy se nalézá zajímavý dokument 
z období prueké okupace. Ve sbírce papírový.ch listin pod 
signaturou I 304/78 je uloženo nařízení pruského velitelství 
z 16. října 1744, ve kterém jsou stanoveny ceny jednotlivých 
potravin. 

Určování - "sázení" - cen řemeslóm, která vyráběla pot• 
raviny, mělo v českých zemích dlouhou tradici . Zikmund Win
ter se domnívá, že tento princip živnostenského řádu přišel 
do Německa a do .Čech ve 13 . stol. z Anglie a Nizozemi 21. 
Určitější zprávy máme vš ak až ze století šestnáctého. Dra
hotní řád z r. 1503 nařizuje purkmistrům, aby dohlíželi na 
to, jak úředníci ěestipanětí spolu s pekařskými cechmistry 
určují ceny chleba dle cen obilí a kontrolují jej ich dodržo
vání. Další řády následují v letech 1509 a 1535 Jl. V pod
statě obnovovaly již zavedené zásady při sázení cen. V pró
b~hu 16. stol., vlivem zvyšujících se cen, nabývala otázka 
jejich určování na aktuálnosti. V letech 1537 a 1543 byly 
dokonce st~žnosti stavó na drahotu projednávány na sněmu . 

Winter ~ tomu dodává: "Městský úřad svým řezníkóm a peksřdm 
v7dal sazbu, jakž zvykem od starodávna" 4/. Rok 1547 se stal 
vhodnou příle žitostí k zásahu krále do městské cenové poli
tiky. Cechy v té době prakticky ztratily vliv na stanovování 
cen a rozhodující úlohu, která do té doby patřila radnicím, 
převzaly zeměpanské úřady 5/ 
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V následujících letech se postupně objevily nové prvky 
živnostenské politiky. Od r. 1576 byla na sázení cen ustano
vena širší komise a sazba byla určována na základě "průby". 
Před komisí, ve které byli starší pekaři a zástupci z řed 
konšel~ a obecních starších, se na obecních mlýnech semlely 
dva strychy obilí a z mouky se upekly chleby 61. Cena se pak 
tvořila tak, že k ceně strychu pšenice se přičetla určitá 
částka, která byla určena na krytí nákladů a jako zisk. Z 
této sumy byla potom vypočtena váha chleba za jeden, tři a 
šest krejcarů. Výsledky průby platily často po delší dobu. 
Např. průba z 15. října 1653 platila a ž do r. 1673 71. 

Na sněmu zahájeném 12. srpna 1577 stavy požádaly panov
níka o nový řád, který by zamezil předražování zboží, nebot, 
jak je uvedeno v žádosti: "··· stavové sami mezi sebou o to, 
jak by ten řád při řemeslnících udělán býti měl, jsou se 
snésti nemohli, ••• " 81. Dne 28. července 1578 vyšlo "Neří
zeni císaře Rudolfa II. dané k žádosti stavů českých, na 
sněmu r. 1577 dne 12. s. zahájeném přednesené, všem řemesl
nikdm a obchodníkům v Království českém, kterýmž stanoví se 
jim ceny a mzdy, čas práce a způsob, jak se ve svých řemes
lech a obchodech chovati mají" 91. V tomto řádu bylo stano
veno, aby ke každému řemeslu byly určeny dvě přísežné osoby, 
které by dohlížely na kvalitu výrob~ a zachovávání cen. U 
pekařů měly k,a ždý měsíc podle trhu obilí sázet ceny chleba. 
U sladovníků byly ceny sázeny po třech měsících. ~ezníkům 
byly určeny maximální ceny ~že a loj e , poněvadž se jednalo 
o suroviny používané dalšími řemesly. Každé dva měsíce měly 
přísežné osoby podávat zprávu hejtmanům každého z pražských 
měst. !ni +~nto řád však nevyřešil všechny problémy. Stí!no
sti na ~ahotu chlebů a piva se brzy začínají opět množit. 
25. ř~jna 1589 se proto sešlo konsilium zástupců všech tří 
pražských měst, které napomenulo pekaře, "••• aby v mírnosti 
chleby pekli". Usneslo se také, aby každé město zvolilo tři 
osoby, které by věci zvážily. 23. listopadu se sešlo užší 
konsilium, které rozhodlo, aby všichni pekaři pekli chléb 
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etejn' váhy a chleby označovali svou značkou. Dále vedle ji
ných opatření připomnělo úředníkům nad pekaři, aby pilně na 
váhu chleba dohlíželi lO/ 

Další řada dokumentů se vztahuje k r. 1590, kdy císař 
Rudolf II. musel rozhodnout spory mezi pekaři a mlynáři. Vý
sledkem byla instrukce, v níž bylo stanoveno, jak se mají 
mlynáři i ty osoby, které dohlížejí v mlýnech, chovat k me
livu ll/. V této instrukci byly určeny povinnosti mlynářů i 
pekařů, zásady jak postupovat při průbě, jejíž výsledky měly 
být podávány do rad jednotlivých měst. V r. 1598 pak byl v 
radě Starého Města projednáván spor mezi řezníky a mydláři. 
~eznikům byls určena maximální cena za lůj a mydláři byli 
povinni lůj odebírat 121 

Otázky sázení cen potravin se opět dostávají do popředí 
v době třicetileté války. Vzhledem k válečným událostem se 
však nepodařilo ustálit nějakou odpovídající formu 131. V 
průběhu války lze pozorovat zpřísňování dohledu. První to 
pocítili řezníci, kterým byla nařízena průba jako pekařům 
a prodej na váhu, který se ovšem dlouho prosazoval pro znač
ný odpor řeznických cechů l4/. R. 1637 podali starší řemesla 
pekařského všech tří pražských měst žádost, aby bylo obnove
no sázení cen chleba a piva, nebot dosavadní ceny nařízené 
průbou z r. 1635 nemohou pro nedostatek mouky a obilí dodr
žovat. Ve vyžádaném dobrozdání purkmistři a konšelé všech 
pražských měst odpověděli, že sice ve městech byl zvyk, "že 
každoročně čtyřikráte chléb a pivo, a to při suchých dnech, 
na rathause Starého Města pražského v přítomnosti vyslaných 
z Nového a Menšího měst pražských, dle ceny obilí na trhu 
sazeno byl~'·, ale že již několik let tento obyčej nemůže 
být do~~žov án. Nato dne 13. července 1637 vydal Ferdinand 
III. 1ekret, ve kterém obnovil sázení cen chleba a piva při 
každých suchých dnech za přítomnosti staroměstského hejtma
na 15/. 

Válečné události konce třicetileté války, drahota a ne
dostatek obilí vedly k tomu, že ceny byly určovány direk-
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tivním způsobem místodržitelskou kanceláří. Teprve v r. 1650 
- 2). května - vydalo místodržitelství dekret, v němž naři
zovalo, aby Pražené zvolili ze svého středu přední osoby 
kYalifikované k tomu, aby společně s hejtmany "posadily" ce
ny l6/. Tentokrát se však již nejednalo pouze o ceny chlebů 
a piva, nýbrž i o maso a ryby. Záhy se pak tabulky cen roz
šířily ještě o ceny mouky a svíček. Komise se scházela čty
řikrát ročně vždy o sucb1~h dnech, její návrhy byly odesílá
ny místodržitelské kanceláři ke schválení a pak dvojjazyčné 
vyvěšovány na radnicích a trzích, branách a jiných místech, 
aby každý mohl být o cenách viktuálií informován. Jestliže 
ee stalo, že cena obilí nebo dobytka ne trhu náhle klesla 
nebo stoupla, komise se scházela i uprostřed kvartálu a na
vrhovala ceny nové. Někdy se ale také stávalo, že ceny mezi 
kvartálními návrhy byly direktivně místodržitelstvím uprave
ny. K tomu docházelo hlavně v druhé čtvrtině 18. stol. 

Od r. 1655 začíná souvislá řada záznamů zpráv této ko
mise, která vede až do r. 1746 l7/. Dekrety týkající se vik
tuálií se zpočátku zapisovaly do staroměstské knihy dekretů 
mezi ostatní dekrety, ale od konce r. 1695 jsou jim vyhraze
ny knihy zvláětni . Tyto knihy viktuálnich dekretů jsou vede
ny až do r. 1768 18/ 

V ředě zpráv viktuálni komise zpráva, vztahující se k 
výše zmíněnému nařízeni pruského velitelství z r . 1744 o ce
nách potravin, chybí. Toto nařízeni tedy nevycházelo z dob
rozdání viktuálni komise. Jinak však pruské velitelství 
zřejmě postupovalo podobně jako místodržitelská kancelář v 
obdobných r i'·ípadech. Byl použit tištěný formulář, ve kterém 
je ruko•:. doplněna úvodní formule a ceny. Na první straně do
le je podpis guvernéra generála Einsiedle. Také datum vydání 
dekretu odpovídá pravidelnému čtvrtletnímu posazování cen. 

Zajímavé je ovšem srovnání cen dle návrhů viktuálni ko
mise před okupací (19 : května 17 44) a po ní ( 17. prosince 
1744). Ue základě těchto návrhů byly vydány přisluěné dekre-
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ty 29. květne 1744 a 4. l edne 1745. ·Protože mezi těmito dvě
ma dekrety v knize viktuálnich dekretů není žádný jiný po
znamenán, můžeme předpokládat, že od května do příchodu Pru
eů hladina cen viktuálií ne pražských trzích byla poměrně 
stálá, nebot v předcházejí cích letech 1 v letech následují
cích místodržitelská kancelář reagovala ne výkyvy cen pose
zením nových cen poměrně rychle. 

Pro možnost porovnání s cenami uvedenými v edici je 
vhodné uvést ceny některých viktuálií tak, jak byly posazeny 
dekrety z 29. května 1744 a 4. ledna 1745. Pokud dekret po
změňuje cenu předlo ženou v příslušném návrhu viktuální komi
se, je tato původní cena uvedena v závorce . 

1 strych 
pšenice 
žita 
ječmene 

pivo hořké 
Bvěderní sud 
1 libra 
hovězí 

telecí 

skopové 
jehněčí 

vepřové 

kaprů ·, ětších 

štik a okounů 
svíček bílých 
voskových 
centýi- loje 

dekr.29 . 5. 1744 vyhl . l6.10.1744 dekr.4.1.1745 
zl kr d zl kr zl kr d 

2 51 3 15 2 45 
1 54 2 2 
1 ) O 1 45 l 45 

20 

1 

14 

5 3 

6 

5 
8 

6 

5 3 
12 

20 

1 

14 

• 5 

4 

7 
5 

6 
14 

20 

1 

14 

' /5 J/ 
5 3 

/6/ 
5 
7 
5 3 

/5/ 
6 

14 
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ulh lotů q lotů q lotů q 

!emlička prostá 16 3/4 14 2 1/2 16 2 
vejražkový chléb 23 1 22 1 22 1 
režný chléb 28 1 27 27 

Z tohoto přehledu vyplývá , že úřední ceny chleba odpo
vída3í pohybu cen obilí na trhu, které na podzim vzrostly. 
Nejvyšěí vzrůst byl u ječmene a to téměř o 17 %, cena pšeni
ce stoupla přibližně o 14 % a cena žita nejméně, pouze o 5 ~. 
Nepřímo úměrně cenám obilí se pohybovala váha chleba ovšem a 
tím, že se zde projevuje snaha úřadů o ale&poň částečné eli
minování cenového vzrůstu, takže rozdíly v procentech nejsou 
tak velké. V zimě ale cena pšenice klesle o více než o 15 %, 
zatímco ceny žita a ječmene zůstaly stejné jako ne podzim. 

Maso na podzim, homě telecího, kleslo na ceně, v zimě 
se pak skopové vrátilo na původní cenu, telecí zlevnilo a 
ostatní masa zůstala na nižší cenové úrovni. Ceny ryb vpod
statě vzrostly. Ceny výrobků z vosku a loje a ceny piva zů
staly stejné. 

Porovnáme-li tyto cenové řady s obdobnými údaji z let 
1741-1745 s výjimkou doby francouzské okupace, kdy ceny vik
tuálií neúměrně stoupaly, zjistíme, že ceny obilí, s výjim
kou ječmene, jehož cena jeví vcelku sestupnou tendenci, se v 
podzimních měsících mírně zvedaly. Ceny masa přes mírné a 
nepravidelné výkyvy zůstávaly přibližně stejné, Ceny ryb by• 
ly v r. 1741 stabilní, v r. 1743 klesají a v r. 1745 kolísa
jí. Ceny výrobků z loje a vosku jsou úředně drženy na téměř 
stejné výši , což znamená, že se zde projevila snaha úřadů, 
aby se cenr dobytka do cen výrobků z loje promítaly minimál
ně. Do ~en piva se promítají ceny obilí se zpožděním, což je 
dáno ~harakterem výroby. 

Na závěr lze říci, že nařízení pruského štábu o cenách 
viktuálií v pražských městech prozrazuje snahu o udržení 
normálních bezproblémových poměrů. Srovnání cen nenaznačuje, 
že by se okupace podstatně dotkla hospodái·ského života Prahy. 
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Poznámky 

1/ J. Svátek, Dějiny panování císařovny Marie Terezie. I, 
Praha 1897, s. 191-227; J . Janáček a kol., Dějiny Pra
hy. Praha 1964, a. 395-396; M. Lišková, Mimořádný 
trestní soud po bavorské okupaci Čech (Judicium delega
turo 1743-1744). SAP 2, 1956, s. 39-98. 

2/ z. Winter, Kulturní obraz č eských měst. Život veřejný v 
XV. a XVI. věku. II, Praha 1892, s. 253. 

3/ Tamtéž, s. 258. 
4/ z. Winter, Český průmysl a obchod v XVI . věku. Praha 

1913, s. 69. 
5/ J. Janáček, Rudolfinské drahotDí řády. Rozpravy ČSAV 6~ 

1957, seš. 4, s. 19. 
6/ z. Winter, Kulturní obraz, s. 261. 
7/ AMP, rkp. 142, f. 145v-154v. 
8/ Sněmy české V, Praha 1887, s. 179. 
9/ Tamtéž, s. 260-294. 
10/ AMP, rkp. 1284, f. J4v-J5 a 52v-5J, 
ll/ SďA, SM P 71/12-I. 
12/ AMP, rkp. 1287, f. 8v-9. 
13/ V pr~běhu války se totiž střídají období, kdy byly ceny 

chleba a piva posazovány radami všech tří měst pod do
hledem hejtman~, jindy byly určovány přímo místodrži
telskou kanceláří či velitelem pražské posádky. 

14/ AMP, rkp. 746, f. 217-219 . 
15/ SďA, SM P 71/12-I. 
16/ AMP, rkp. 746, f. 449. 
17/ AMP, ~~p. 742 - 746. 
18/ ~?, rkp. 747 - 752. 
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Edice 

~uf hohe Anordtnung einer hoch1ob1ichen konig1ichen preU8si
schen Genera1itat wird fo1gende Ausmessung zu beobachten 
seyn. Datum den 16ten Octobris Anno 1744 

{ 

Wai tzen per 
Va1or 1 Strich Khorn 

Gersten 
Bier: 

Ein vier-eymriges Vass weissen Biers per 
dessen eine Pint per 

Fl. 
3 
2 

1 

8 

Ein acht-eymeriges Vass Mertzen-Biers per 20 

kr. dz.+/ 

15 

45 

4 

dessen eine Pint per 5 
Ein vier-eymeriges Vass Land-Biers per 

dessen eine Pint per 
Hu1sen oder Trober: 

9 

Nach einen gantzen weissen Gebreu per 6 
11ach Mertzen-Biera-Gebreu per 10 
Nach Land-Biera-Gebreu per 8 

Waitzen-Brod: 

f
ienneriecher Arth fůr 

Mund-Semme1 mit Mi1ch :Ur 1 kr. 
rdinari fur 1 kr. 

Ordinari-5emme1 fůr 1 kr. 
V/eiasea Brod: 
A proportione 120 Pfund 

FUr 1 Kreutzer 
3 Kre1~'uzer 
6 Y.reutzer 
~ocken-Brod: 

A proportione 120 Pfund 
FUr 1 Kreutzer 

3 Kreutzer 
6 Kreutzer 

1 kr. 
Pfund 

2 

4 

2 

5 

4 3 

Loth Quin. 
7 11/2 
8 1 1/2 
9 1 1/2 

14 2 1/2 

22 

3 
6 

27 
17 

3 

1 

1 

2 

2 



Ein Strich Ein Viertel Ein Metzen Ein Seidl 
Zugemiiss !1. kr. dz. fl. kr. dz. fl. lcr. dz . fl. kr. dz . 

Mehl 
Wienneriechee 6 30 - 1 37 3 - 24 2 1/4 - 2 
r.!und- oder 
Grieee-Mehl 5 ll 3 1 17 4 1/2 - 19 3 ,.. 1 3 
Semme1-Mehl 3 27 4 1/2 - 54 2 ,.. 13 3 ,.. 1 
I>rittee ' 1 43 4 1/2 - 25 4 1/2 - 6 4 1/2 - - 3 
Grieee 

1\) 

feiner 5 ll 3 1 17 4 1/2 - 19 3 - 1 .3 Vl 
-4 

sch1echter 4 19 .3 1 4 5 1/ 4 - 16 1 1/ 2 - 1 2 
Waitzen-

Greupen 3 27 4 1/2 ,.. 54 2 - 13 3 - 1 
Ha1spen - 25 4 1/2 - 6 4 1/2 - 1 3 
Waitzen-

Trober - 25 4 1/2 - 6 4 1/2 - 1 3 
Rocken-Mehl 2 - - - 30 - - 7 3 - - 3 
Rocken-

Trober - )0 - - 7 3 - 1 4 1/2 

'> 
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Pl. kr. pf. 
Pleiachz 

NB von magerern 1 lib. per 4 xr J d. 
1 Pfund Rind-P1ei8ch ohne Unterschied per 5 
1 Pfund Kalb-Pleiach ohne Unterschied per 7 
1 Ptund Schopaen-Fleisch per 
1 Ptund Schwe1nee-P1eisch per 
1 Ptund Lamb1- P1eisch per 

auf die Waag 
Pischz 

1 Pfund drey-pfUndige und grossere 
Karpffen per 

1 Pfund kleinere detto per 
1 Pfund Hechten und Bahrm per 
1 Pfund Weies-Fisch. Barmen. Schleyen. 

Caraeen und anderen derg1eichen per 
Wacha-Lichter: 

1 Pfund weiaee Lichter und detto Wachs-
Stockl per 

1 Pfund gelbe und detto Wachs-5tock per 
JpfUndige weiese Fackeln per 
JpfUndige gelbe detto per 

Inalet-Lichter: 
Ein Centner Inslet per 
Ein Pfund baumwollenen Lichtern per 
Ein Pfund ordinari per 

1 

1 

1 

14 

4 
5 
7 

6 
5 

14 

6 

54 
JO 

ll 
10 

Ein Pfund Seiffen per 9 

Gen. Einsiedel++/ 

P~~námky k edici 

+ V originálu užito zkratky dz. pro denár. 

J 

J 

J 

++ V originálu je podpis na první straně formuláře. 
Položky. které jsou uvedeny v tištěném formuláři• avšak ne
byla u nich stanovena cena. jsou v této edici vypuštěny. 
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Tomáš J e 1 í n e k 

Die lebensmitte1preise wahrend der preuBischen 
Okkupation Prags i m Jahre 1744 

Zusam;aenfass ung 

Der Beitrag stellt sich die Aufgabe, ein interessan
tes Dokument, daa sich im Archiv der Hauptstadt Prag in 
der Urkundensammlung unter der Signatur I 304/78 befindet, 
zugang1ich zu machen. Es hande1t sich um die Beatimmung 
der Lebensmitte1preise in den Prager Stadten, die aUr Be
feh1 der preuOischen FÚhrung mit Genera1 Einsied1 an der 
Spitze am 16 . 10. 1744 dur chgefUhrt wurde. Die preuOische 
FÚhrung gab watrend der Okkupation eine Reihe von Dekre
ten her aus, .we1che in der Mehrzahl die Abgaben und Kontri
butionen betrafen, aber diesee hat einen deut1ich abwei
chenden Char akter . Es verrat das Bemllhen um die Er ha1tung 
der prob1em1osen Verhaltnisse unter der Zivi1bevo1kerung 

l'r aBS . -.. 
Di~\Preisbestimmung von Lebensmitte1produkten hatte in 

den Praber Stadten eiae laage rradition. Die a1testen Be
lege kann man schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts findea. 
Ei n wichti<:;er i.:eilenstein war das Jahr 1547, al s die Ziinf
te ihre ; cchtsunspruche auf di e Ec~1nflussung der Freise 
ihrer frodukte verloren . I m Leufe der zweiten Halfte des 
16 . Jahrhunderts ~estigte sich das Syst em der řreisbestim
mung von BiPr· und Brot. Di e řreise bestim::ute eine l\orlllr,is
sion, dj.: aua Vertretern der Hate aller drei l'rager Stadte 
best!! .id. Ihre ... it...;lieder trafen sich meistens zum Quatem
berfas ten, d. h . viennal i m J ahr. Die Preise wurden nach 
den Get reidepreisen a uf den } r uger ;.;.:irkt en bestimrnt, wozu 
man nech die notieen Ausgaben und den Gewinn rechnete. Die 
rreise galten fur al l e }ra~er Stadte . Uie rreisbestimrnung 
·:;er an sogenannte "1-roben" gebunden, wo unter Aufsicht 
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einer fest ge1egt en t::om.11ission zur f ro be zv1ei Scheffe1 Ge
treide verarbcit et wurden, und die Ergebnisse V/Urden den 
Raten der einze1nen Stadte geme1det. Fur jede Zunft in je
der Frager Stadt waren zwei I nspektoren bestimmt , die auf 
die Einh~1tung der festgesetzten Pr eise und auf die Qua1i
tat der Produkte aufpa6ten. 

Der DreiOigjatrige Krieg griff in die Preispo1itik 
auf zweifache Art ein. Eratens verursa chten die Kriegser
eigniaae oft, daO die Preisentwick1ung unkontro111erbar und 
das norma1e System ihrer Regu11er ung gestort v/Urde. Zwei
tens ge1angten die Prager Stadtrat e i mmer offter unter die 
direkte Kontro11e der konig1ichen Haupt1eute und Statt
ha1ter. 

G1eich nach Beendigung des Krieges VIUrde die Frage 
nach eodgUltiger Losung des Systems der Preisbestimmung fur 
Lebensmitte1produkte aktue11. So, wi e dieses System durch 
das Dekret der Prager Stattha1terei 1650 pr azisiert wurde, 
wurde es erhalten mit Ausnahme k1einerer Berichtigungen 
bis zum Jnhre 1746, a1s es - vermut1i ch im Zusammenhang mit 
den anderen Refonnen Maria ·rheresias - liquidiert wurde. 
Organisch koupfte das System an die Entwick1ung im 16. Jahr
hundert an. Die wicht~gsten Veranderungen bestanden d&rin, 
da6 die rreffeo der Ratsvertreter der drei Prager Stadte 
unter der Leitung des A1tstadtis chen Hauptmanns und even
tue11er Tei1nahme auch der anderen Haupt1eute stattfanden. 
Ergebnisse der Treffen waren nur die Prei svorsch1age, die 
von der Statthalt~.rkanz1ei genehmigt werden muOten. Weiter
hin wurde di ~ Kontro11e auch auf die anderen Lebensmitte1-
produkt~ ausgedehnt, besonders auf F1eisch. Von 1655 bis 
1746 •·.urden in der A1ts tadter t\nnz1ei Bucher der Pr eisvor
sch1~ge und von 1695 bis 1768 Bucher der Fr ei s dekrete ge
fiihrt. 

Das preu6ische Preisdekret, herausgegeben am 16. 10. 
1744 ert;anzt dies e beiden ~eihen von 3uchern, denn es ist 
nicht in einem ei nzi gen ei ngetrecen . Um den VerG1eich zu 
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ermoglichen, sind am Ende der Einleitung bei einigen aue
gewŠhlten Posten auch die Preise der allernachsten Freie
dekrete vor und nach der preu~ischen Okkupation aufge
fiihrt. 
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Helena š e y č í k o v á - K o r b e 1 o v á 

UMILEOO SPOLEK ŠWTA V MNICHOvi 

Při pořádání fondu Spolek výtvarných uměle~ Mánes, kte
rý je ulohn v Archivu hl. města Prahy, byla naleze~ písem
ná poz~staloat jiné umělecké korporace, &polku Škréta, který 
pdaobil v osmdeaátých letech minulého století Y Knic~ově. 
Spolek yznikl s velkou pravděpodobností v první polovině ro
ku 1885 ~ jeho činnost skončila počátkem roku 1888 l/. Sdru
ioval výtvarné umělce, zejména malíře, ale i sochaře, stu
denty mnichovské akademie, Čech7 i příslušníky jiných slo
vanských národ~. tflcolem spolku bylo "pěstovati Yzájemnost 
aesi členy, jakoi· i směr vážný, plodný, umělecký a literár
ní, sbližovati a sjednocovati ve~keré slovanské živly v Mni
Chově, podporovati dle možnosti nemajetné členy, pořádati 
rozpravy vztahující se k rdzr.ým oboŇID umění výtvarného a 
literárního, pořádati spolkové výstavy, udržovati kolegiální 
spojení s podobnými uměleckými spolky a konečně pořádati zá
bavy a vydávati spolkový umělecký časopis." 21 

Rozsahem nevelká písemná pozdstalost spolku eestává z 
prezenční knihy ach~í 1885-1888, z "redakční knihy" spolko
vého časopisu Paleta, kde byly uveřejňovány drobné práce 
člen~, z legitimaěního lístku, ze dvou výtisk~ spolkových 
stanov a z knihy protokol~ spolkových ach~zf z let 1886-1~ 
k jejíž edici jsme se rozhodli pro její jedinečnost a vyso
kou dokumentární hodnotu, kterou jistě nejlépe ocení histo
rik umění )/. Svoll vnější fol'lllou kniha nijak neupouU. Jedná 
se o nená~adný drobnf linkovaný seěit v lepenkových hnědých 
odřený~h deskách e odtrženým ětítkem. Oamdesát jedno toliua 
knih,.T je zaplněno jen z necelé třetiny. Kniha obsahuje zápi
sy z členských a výborových séhňzí a z valných hromad, kona,
njch v období od 20. listopadu 1886 do lJ. ledna 1888, a dá
vá tak dobrý přehled o činnosti spolku v uvedeném období . 
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/f. )/ Valná hromada dne 20. listopadu 1886. 

Sch~i zahájil pan Mucha za přítomnosti 18 člen~ . Pan Vele 
předčítá jednatelskou zprávu z minuláho správního roku. Pan 
Beneš předčítá zprávu pokladniční a inventář. Ku konci čte 
pak Vele zprávu knihovní. Vše se schvaluje. Přikročeno k 
řádné valné hromadě ve správním roce 1886-7, kteroužto zahá
jil pan Mucha. Volba děla se balotáží. Přítomno bylo 18 čle
n~. Za skrutátory zvoleni byli pan Vele a Raěek. Výsledek 
voleb byl pak následující. Za předsedu zvolen pan Mucha jed
nohlasně. Za místopředsedu pan Němejc 8 hlasy. Za jednatele 
pan Vele 15 hlasy. Za zapisovatele pan Rašek 15 hlasy. Za 
pokladníka pan Malýpetr 15 hlasy. Za knihovníka pan Vele 15 
/1/ 5/ hlasy. Výbor bez funkce pan Doubek 12 hlasy. Druhý 
náhradník pan Kubíček. Revisor I. pan Zamrazil. Revieor II. 
pan Hofrichter, Za redaktora Palety a Špachtle zvolen pan 
Mucha. Po ukončení voleb promluvil pan Mucha velmi srdečně k 
/f. Jv/ shromážděným člendm vybízeje je k další pilná práci 
do našeho časopisu Paleta. Stran přijetí bývalého člena pana 
Hollárka udála se velmi živá debata mezi panem Velcem a ně
kolika členy. Pan Vele totiž navrhoval, by pan Hollárek při
jat nebyl a konečně interpeloval jej před celou valnou ach~
aí. Aby se předešlo všem dalším nepříjemnostem, navrhuje pan 
Malýpetr, by Týbor sám odhlasoval, zdali Hollárek má býti 
přijat čill né. Zvolen tudíž výborem za člena. 
Volné ~ávrhy. Pan Vele navrhuje, by valná hromada ustanovil~ 
by errávní rok počínal dnem 1. října a končil posledním 
ěerYnem. Přijato a zapisovateli uloženo, by změnu tu v sta
novách opravil. Pan Malýpetr vyzývá dluhující členy, by pří
apěvky s.é co možná vbrzku zapravili. Jelikož v příští sobo
tu vyjde již 1. číslo Palety a Špachtle, přeje si pan Mucha, 



b.1 příspěvky nejdéle do pátku do jeho bytu odevzdáDy byli 
/1/. Tímto sch~e skončena. 
Kueba, t.č. předseda. Karel Rašek, t . č. zapisovate~ 

/f . 4/ Výborová sch~ze dne 24. listopadu 1886. 

Př!tomni byli členi výboru Mucha, Doubek, Malýpetr, Rašek a 
náhradnik výboru pan Kubíček. Sch~zi zahájil pan Mucha, čte
na resignace pana Velce, kterýžto se vzdává funkce své co 
~ýbor, z~stává ale nadále členem. Dále člen pak pan ~prka 
oznamuje písemně vystoupeni své ze spolku. Svolává se tuc!ž 
mimořádná valná hromada na den 27. listopadu. ~len výbon 
pan Doubek daruje spolku laskavě loňský ročník Deutsche 11-
lustrirte. /1/ Pan Mucha navrhuje předplaceni na Zlatou Pra
hu a sice od následujícího čtvrtletí. Adresováno budiž na 
spolek. Pan Mucha navrhuje, by se dopsalo ňák fortelně panu 
Wiesnerovi, by nám laskavě zaslal letošní ročník Ruchu, je
likož spolek věnoval diplom pro Aleše bezplatně k uveřejně
ní; mimo to jsou vždy redakci naše práce k disposici. Jeli
kož člen spolku Slovan pan Kliment daruje nám velký rám, 
usneseno, aby každý člen našeho spolku vrkreslil •vůj 
"Portrait", kterýžto by se v rámu na věčnou památku v míst
nosti umístil. Pan Doubek se uvolil přtnésti každou sobotu 
do spolku Světozor. Dne 4. prosince má se odbývati slav
nostní "Knajpa". O zábavu každou sobotu, obzvláště pak v 
den 4. prosince, má se postarati zábevni výbor, který ee 
skládá /f. 4v/ z pana Prince, Markova a Raška. Navrženo, 
by na ván~~e uspořádala se domácí výstava. Návrhy na desky 
Palety mají se odevzdati do 14 dnů panu Muchovi. Pakli se 
nikdo nepřihlásí, vybere se jeden z dvou stávajících návrhů. 
Usneěeno, by výsledek voleb oznámil se během tohoto týdne 
policejnímu ředitelství. Tímto schůze skončena. 
Mucha, t.č. předseda . Karel Rašek, t.č. zapisovatel. 
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Mimořádná valná hromada dne 27. listopadu 1886. 

Pan Raiek čte zapisovatelskou a výborovou zprávu z minul~ 
valn' hromady, pan Malýpetr pak pokladniční. Schvaluje ae. 
Za aíatopředsedu zvolen pan Dítě, za jednatele pak pan Bě
aejo. Cena na konkurenční práci na desky Palety určena jest 
na 10 markd. Pan Mucha jest tázán, jak se to s kreslenými 
portraity do našeho tablÓ /1/. Havrhuje, že každý z člend 
obdr!í již papír jisté velikosti, na který se portrait černě 
nakrealí. Dopíše se též nepřítomným členům panu Maroldovi a 
Vilíakovi, by své portraity zaslali . Pan Šusser navrhuje, b,y 

každý zaslal avou, podobiznu do 4 neděl, kdo ji nepřinese v 
urěeey čas, nebude v tablÓ. Přijímá se. /t. 5/ Den naší 
domácí výstavy určen jest jednohlasně na nový rok. Komit~tu 
zábavnímu ukládá se, aby postaráno bylo na naší "Knajpu" o 
nějakou zábavu. Výbor se usjednotí na volbě knihovníka. Je
likož člen spolku pan Royt jakožto sochař nemůže kresbami do 
Palety přispívati, uvolil se proto pro spolek modelovati aa
líře Škr~tu. Přijato se všeobecným souhlasem. Tímto schůze 
atončena. 

Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

Výborová schůze dne 2. prosince 1886. 

Přítomni byli pánov~ Mucha, Dítě, Doubek, Malýpetr a Rašek. 
Pan Malýpetr činí návrh na zakoupeni díla Les medailles du 
Salon. Přijí~á se. Pan Rašek navrhuje zakoupeni následují
cích kně~ pro spoleks Psohlavce od Jiráska, Selské Ballady a 
hardc:-·o~ski pd Vrchlického. Pan Mucha odpovídá, !e návrh ten 
se u~kutečni, až jak dopadne koupě výše udaného uměleck~ho 
díla. /t. 5v I Tímto schůze skončena. 
Alt. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 
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Členská schdze dne 4. prosince 1886. 

Přítomno bylo 20 členu. Schdzi zahájil pan Mucha. Panu Mu
chovi zapdjčí se z pokladny spolkové 32 marků. Pan Šuaser 
navrhuje, by dílo Les medeilles du Salon pro spolek ae naku
povalo, jeliko! tak drahocenná kniha se u piva poškodí a mi
mo to keidý akademik podobné knihy má k disposici v knihovně 
na Akademii. Přimlouvá se ale ze to, by spolek náš zakoupil 
díla literární , např . od Nerudy, Hálka, Zeyra /!/ a podobně, 
jelikol takých citedlně postrádáme. Návrh ten se přijímá a 
panu Šusrovi dána objednávka na starost. Pan Zamrazil se tá
!e, sdali pan Stuchlík přes prázdniny vypdjčenou knihu ji! 
odevzdal. Odpověděno, že se mu dopíše. Čtěna zpráva poklad
niční panem Malýpetrem. Ku konci se přijímá nový člen, ao
chař pan Kvasnička. Tímto schuze skončena. 
Alf. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel . 

/t. 6/ Výborová schUze dne 11. prosince 1886. 

Přítomni byli pánové Mucha, Dítě, Doubek, Malýpetr a Rašek. 
Schdze zahájena panem Muchou. Jelikož nebyly žádné návrhy, 
byla schuze skončena 61 
Alf. Mucha, t . č. předseda . Karel Rašek co zapisovatel. 

Členská schdze dne ll. prosince 1886. 

Přítomno ~ylo 21 člend. Schuzi zahájil pan Mucha. Rozpředla 
se debota o návrhu desek na Paletu. Jelikol žádný nový návrh 
dán ~ebyl, navrhuje pan Doubek, by se vybral některý motiv z 
desek již stávajících. Pan Vele činí návrh, by se nechal 1. 
ročník Palety v~at, dříve než poškozeni vezme. Pan Šuser 
činí návrh, by se ročník do pergemend svázal s vynecháním 
místa prohloubeného pro návrh na první stránku9 Přijímá ae a 
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táže, zdali pan ~user stran těch knih zábavních do Prahy 
psal, odpovídá, že ne, stane se však co nejdříve. Pan Vel e 
ěini návrh, by knihy minulého roku vyp~j čené byli /1/ konec- . 
ně odevzdány. Na starost si béře pan Malýpetr /f. 6v/ a 
Rašek. Tímto schůze skončena. 
Alt. Mucha, t . č. předseda. Kar el Raš ek co zapisovatel . 

Po ukončení schůze přikročeno k zábavě. Zábava odbývala se 
za přítomnosti četných hostů, jmenovitě Poláků, Rusů, Uhrů 
atd. Program sestavený naším· zábavním výborem byl následují
cí . Komický proslov - pan Princ. 

Zpěv - akademické kvarteto. 
SÓlový výstup - pan Rašek. 
Akrobati - pan Sobotka a Reisner. 
Spiritisté - pan Sobotka a Reisner. 
Eskamotérství ochotně provedl Uher pan Weis. 
Mimo to hru na housle s průvodem piana laskavě přednesl 

pan Kukuli. Po vyčerpáni programu počla nenucená zábav~ , 

kterážto potrvala až do svítání za nadšených přípitkd a vla
steneckých řečí. 
Alf. Mucha, t.č. předseda. 

/t. 7/ Mimořádná valná hro1nada dne 20. 12. 1886. 

Předseda zah~juje schůzi o 8 . hodině a vysvětluje, za jakou 
příčinou dVolána byla, že totiž se týká urážky na slavnosti 
Kaulbe~hově v Lovenbrau nám učiněné, při niž někteří členov~ 
spolku našeho a sice pánové Bruner, Vochoč a Zamrazil, nená
eledovavše příkladu jiných, po urážce oné místnost s ostat
ními neopustili. Předseda dotazuje se, co hodlá spolek v zá
ležitosti té činiti. Z mnoha stran navrhuje se, by zvolena 
byla deputace, kterážto by se odebrala ku slovutnému komit~-
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tu a pak k osobě, jež urážku učinila; ná rh tento vlak pro
padá a spolek usnáší se na následující resoluci . 
1./ Spolek ~kréta bude žádati na zábavním komitétu v Loven
breu úplnou satisfakci . 
2. / Spolek nezakročí proti osobě pachatele dříve, dokud zá
ležitost ona s komitétem vyřízena nebude. 
)./ Zpdsob dalšího zakročení ujednati se má v echdzi příští. 
Ba to ptá se přítomných pánd Vochoče a Zamrazila, jaká po
hndtka přiměla je k tomu, aby zůstali. Načež pan Voohoč od
povídá• "Proto, že jsem chtěl." /f. 7v/ Tu ale ujímá se 
alova pan Vácha a dokazuje, že podobné chování jako oněch 
tří pánd silně poškozuje naši representaci a špatně svědčí o 
naší hrdosti národní. Dokládaje vše příkladem Čechdv vídeň
ských přimlouvá se, by dotyční pánové obdrželi ddtku veřej
nou, kterouž jim předseda hned uděluje. Jelikož pan Vochoč 
po obdržení ddtky žádnou lítost nejeví, naopak zpdsobem nej
méně řečeno vyzývavým a nedelikátním vipovídá /!/ jakol "Vy
stupuji ze spolku, by slavný spolek Škréta si tu ddtku uapo
řil.", ba i členstvo uráží tím, že praví, on že tomu lépe 
rozuměl, než ostatní, navrhuje pan Vácha za všeobecného sou
hlasu, by pan Vochoč se spolku vyloučen byl. Přijímá se. Pan 
Zamrazil omlouvá se slušným zpdsobem, že německého jazyka 
úplně mocen není a následkem toho urážku onu nezpozoroval. 
Panu Brunerovi má se dáti důtka písemná. Dále vhodně připo
míná pan Vácha, by spolek Škréta pro uvarování dalších ne
příjemností zábavy podobné od akademiků pořádané prostě 
ignoroval. Tímto záležitost tato skončena. 
Volné návrhy. Předseda ptá se zábavního výboru ohledně zába
vy štědrov~cerní. Na výlohy povoleno /f. 8/ 5 marků. Navr
!eno, bj k zábavě této pozváni byli toliko členi apolku na
šeho, by zábava byla intimní, srdečná a česká. Komitétu po
nechává se Úplně na vdli dekorováni místnosti a obstarání 
večeře. Předseda žádá členstvo, by každý přinesl do Palety 
tak zvanou vánoční illustraci . Rokováno též o naší domácí 
výstavě, která odložena na 15 . ledna, k ní žto zvolena ětyf-
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člená /1/ komise, sestávající z pánó Doubka, Šuser /1/, Vel
ce a Malýpetra. Schóze členská je den po štědrám večeru a 
den po Sylvestru /!/. Laskavostí následujících pánó obohace
na naše knihovna. Pan Beneš Vlastní silou od S. Smoula. Pan 
Šuaser Babička od B. Němcové a Ondřej Černyšev. Pan Reaner 
/1/ 7/ Život ~ekó a ňimanó od Velišského. Pan Kašek Básni od 
Julia Zeyra /!/ a pan Princ Kytici od Erbena. Povstáním 
vzdává se dárcóm dík. 
Tímto achóze skončena. 
Alf. Mucha, t . č. předseda. Karel Rašek, t.č. zapisovatel. 

/f. Sv/ Členská sch~ze dne 8. 1. 1887. 

Schózi zahájil pan Dítě za přítomnosti 17 člen~. Pan Hěmejc 
předčítá jednatelskou zprávu z předešlé mimořádné valné hro
aady . Volné návrhy. Na programmu jsou následující punkty. 
1./ Pozváni od spolku Slovan k zúčastnění se jiph zábavy. 
2. / Rozprava, má-li se výstava naše odbývati 15. ledna čili 

ne. 
3./ Jak se má náš spol ek zachovati v~či příspěvkům kreseb do 

alavnostního Památníku Sokola pražskáho. 
Co se týče punktu prvého, navrhuje pan Princ, by kdo chce, 
se přihlásil do zábavy spolku Slovan, kdež m~že příležitost
ně táž něco přednésti pro zábavu, bude-li totiž chtíti. 
Stran naší domácí výstavy rozpředla se živá debatta, někteří 
páni byli pro, jiní proti. Konečně přijat návrh pana Hěmej
ce, kterýžto zní, aby se výstava odročila na 7 neděl, jeli
kol do t P. doby byli /!/ by hotovy kresby do Památníku sokol
ského . kteréžto by se při té příležitosti též vystaviti moh
ly. 
Stran příspěvkó do Památníku Sokola praž- /f. 9/ skáho 
ujednáno následující. Pan Doubek činí návrh, by každá práce 
byla zvláště reprodukována a ne všechny do jednoho tablÓ, 
Jak se navrhovalo. Jelikož ale spolek náš direktně k přÍ-
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spivkOm vyzván nebyl, navrhuje pan Zamrazil, by si někdo 
vzal na starost (kdo totiž má známosti v Sokole pražském), 
b7 nám jednota pražská vyzvání poslala. ďlohu tu na se béře 
pan Reisner. V pádu, že bychom pozváni neobdrželi, navrhuje 
pan Royt, by pokud možno každý zaslal kresbu svou do redakce 
komitétu. Tímto achdze skončena. 
E. Dítě, t.č. místopře4aeda. Karel Rašek, t.č. zapisovatel. 

Členská sch~ze dne 15. ledna 1887. ~ 

Schdzi zahájil pan Dítě ze přítomnosti 16 členů. Čtou se 
zprávy zapisovatelská, pokladniční a knihovní. Vše se schva
luje. Čte se pozvání od spolku Slovan k zúčastnění se jejich 
záb.vy. /f. 9v/ Opětná žádost jednoho krajana o udělení 
podpory byla jednohlasně zamítnuta. Jelikož žádný volný ná
vrh dán nebyl, tímto soh~e skončena. 
E. Dítě, t.č. místopředseda . Karel Rašek, t.č. zapisovatel. 

Členská sch~e dne 22. ledna 1887. 

Sch~zi zahájil pan Mucha za přítomnosti 20 členů. Raěek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc předčítá pozvání k zábevi 
do spolku Táborité. Pan Němejc sděluje, že na dopis ním panu 
Stuchlíkovi zaslaný odpověděno nebylo, navrženo tudíž, by 
zaslal ještě jeden dopis a sice rekomandovaný. Pan Malýpetr 
čte zprávu pckladniční a knihovní, v této pak upozorňuje pá
ny vypůj~itele knih na řád knihovní. Vše se schvaluje. 
Volné ~ávrhy. Jelikož bylo dosl~chnuto, že jistí pánové 
chtě~~ jíti na slavnost od Akademie pořádanou, vybízí pan 
Běmejc, by spolek dotyčným pánům dal pokyn, by na slavnost 
tuto nechodili a vůbec dle dřívějšího rozhod- /f. 10/ nutí 
podobné zábavy ignorovali. Naproti tomu ohražuje ~e pan Vel~ 
že na onu zábavu jíti musí, jelikož je výborem zábavním k 
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apoluúčinkováni vyzván. Ey se pánUm vyhovělo, navrhuje pan 
Němejc, by uspořádána byla domácí merenda, jejížto programm 
by byl sÓlové výstupy, zpěv a hudba. K tomu pan Vele navrhu
je, by se vše odbývalo pokud možná v národních kostýmech ja
ko léta minulého, i činí tudíž návrh o zvět š eni zábavního 
komitétu. Nynější komitét sestává z pán~ Němejce, Markova, 
Prince, Reisnera a předsedy Muchy. Rašek se poděkoval. Pan 
Princ dává návrh odbývati zábavu co možná brzy po prvním. 
Stanoví se den 5. února. Schóze č lenská odbývá se 1-2 dny 
před zábavou, což se vyhláškou na Akademii oznámí. Pan Princ 
činí návrh na zakoupení premie Zlaté Prahy, vybízí t udí ž 
Členstvo, by každý nějakým dárkem peně žním přispěl . Ku konci 
echóze poctěni byli jsme návštěvou pánů výborů ze spolků 
Slovan a Záložna. Pan Kliment v krátké řeči odůvodnil příči
nu návštěvy této; má se odbývati společná zábava čtyř spolků 
v Mnichově stávající ch. Dl e toho , jak příznivě spolek náš se 
vyjádří, budou se díti další kroky. Den se pak později sta
noví~ /f. lOv/ Návrh jednohlasně přijat, pan Princ k účelu 
tomu navrhuje, by zvoleni do komitétu společného někteří pá
ni ze spolku našeho, jichž starostí bude u j ednávání zábavy 
táto. Ku konci stůjž zde návrh pana Prince, který dává návr~ 
by byl pokladník splnomocněn, jméno člena , který dluhuje 
příspěvky více j ak 3 měsíce , vyvěsiti na černé prkno spolko
vé. Schváleno. Tímto schůze skonč ena. 
Alf. Mucha, t. č . předseda. Karel Rašek co zapisovatel . 

Pan Němejc činí nAvrh, by se loňský ročník neúplnf č as opisu 
Květy dokoup~l a na nov o předplaceno byl o. Pan Vel e upozor
ňuje, že pan Maš ek chová u s ebe spol kové peníze , má se mu 
dopsat~ . 'by za ně objednal knihy . Tázán pan Šusser, zdali je 
Již Taleta ve vazbě . Pan Malýpet r odpovídá, že s polek je ny
ní ve finanční ch nesnází ch . 

/f. ll/ Čl enská schůz e dne 29. ledna 1887 . 



272 

Schdzi zahájil pan Mucha za přítomnosti 18 člen~. Rašek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc čte pozvání ze Sokola 
pražského. Dále referuje, že již dopsal pán~ Stuchlíkovi a 
Maěkovi, dosud ale nižádné odpovědi neobdržel. Pan Malýpetr 
čte zprávu pokladniční a knihovní, v této oznamuje, že pan 
Princ daroval 2 sešity Besed poetických. Po prvním vyvěšena 
budou jména neplatících členů na černou tabuli. Vše je 
schváleno. Volné návrhy. Pan Šusser upózorňuje pana Muchu, 
kdy že nám rozdá papíry a míru na kreslení našich podobizen. 
Udává se míra a sice 13+18 cm. Každému úplně dán na v~li ma
teriál, dále pak bu~ hlavu nebo poprsí. Odevzdání pak kreseb 
ku konci března. Pan Vele činí návrh, by též bylo dopsáno 
pán~ nepřítomným a dále pakli možno těm, kteří spolek ná 3 
zakládali. Přijímá se. 
Pan Němejc se táže, jak se to má se společnou zábavou. O tom 
blíže referuje pan Mucha a ku konci činí návrh na stanovení 
4 členů do komité, /f. llv/ které má za účel okrášlení sá
lu. Zvoleni tudíž páni Mucha, Malýpetr v částce finanční, 
Princ a Němejc. Schváleno. Pan Reisner vyzívá /!/ členstvo, 
by každý přispěl 50 denárů na uhražení výloh k zábavě naší. 
Dále se vyzívají /! / páni členi, kdo má doma co k dekoraci, 
by to laskavě spol ku zapůjčil. Dle návrhu pana Velce má pan 
Kvasnička modelovati nějaké bůžky slovanské k okrášlení 
místností. Schůze členská odbývá se pak ve čtvrtek. Tímto 
schůze skončena. 

Mucha, t. č . předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

(Zábava :1aěe odbývala se za skvě lého účastenství četných ho
stů, r, čemž bližší zpráva nachází se ve Špachtli. ) 8 1 

Členská schůze dne ) . února 1887. 

Schuzi zahájil pan tlucha ze přítomnosti 19 členl! . Rašek čte 
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zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc čte pozvání k zábav~ 
spolku Slovan, /f. 12/ dále pak dopis zaslaný od slavnost
ního komité Sokole prožského. Pan Malýpetr čte zprávu po
kladniční. Vše schváleno. Volné návrhy. Pan N~mejc se táže, 
jak se má zachovati v~či pán~ Maškovi a Stuchlíkovi, jeli
kož dosud žádné zprávy od ni ch neobdržel. Navrženo, by jim 
bylo ještě jednou a to d~tklivě dopsáno. Pan Mucha referuje 
o společné zábavě naší. Ustanoven již den 19 . února. Zábava 
spolku našeho odbývána dne 5. února /1/ za skvělého účasten
ství četných host~, o čemž bližší zpráva nachází se ve 
Špachtli ze dne ••. února /1/ 91. Tímto ech~ze skončena. 
Alf. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

~lenská sch~ze dne 12. únore 1887. 

Sch~i zahájil pan Uucha za přítomnosti 17 člen~. Rašek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc čte pozvání od Polského 
kola k taneční zábavě a dále oznamuje, že pan Stuchlík 
/f. 12v/ knihu od Bastien Lepage již spolku zaslal. Pan Ma
lýpetr čte zprávu pokladniční, ve kteréžto čte jména člen~, 
kteří dluhuji příspěvky nejméně J měsíce; dle našeho rozhod
nuti jména ta vyvěšena býti mají na černém prkně spolkovém. 
Pan Princ se přimlouvá, aby ~echie lO/ malovaná panem N~ej
cem pro spolek zakoupena b,yla. V pondělí nechá vázat Paletu 
pan Ualýpetr a Šusser. Vše je schváleno. Volné návrhy. Pan 
Princ činí návrh, by některý z pánů mimo výbor vepsali do 
Špachtle p~n~h naši minulé zábavy, při tom pan Mucha vyzý
vá, by pP~1 účinkovali vtipy do Špachtle. Pan Vele uvoluje 
se, že zábavu naší popíše . Výstava prací odbývá se za 14 dní 
tj. 2ó. února. Společná zábava všech českých spolků v Mni
chově stávajících odbývala se za živého účastenství dne 19. 
února. Příští schůze odbývati se má dne 21. února. Tímto 
schůze konči. 

Alf. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 
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/t. 13/ ~lenská schůze dne 26. února 1887 . 

Schůzi zahájil pan Mucha za přítomnosti 16 členů. Rašek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Malýpetr podává zprávu poklad
niční. Dne 14. února vyzvednuto ze zdejší městské spořitelny 
)1 marků a 16 denárů. Pan Mucha uplatil na dluhující část 15 
marků. Pan Mucha se táže, kdy že podobizny naše přinésti se 
mají. Pan Vele činí ukončující návrh, by do pátku vše ode
vzdáno bylo do bytu pana Muchy, kterýžto pak další obstará. 
Vše je schváleno. Volné návrhy. Pan Royt se táže, zdali spo
lek s tím souhlasí, že odlití figury Škréty státi bude 15 
marků. Pan Princ se přimlouvá, by Škréta odlít se dal, jeli
kož zábavnímu výboru zbylo přebytečně 5 marků, ostatní může 
se nahraditi ze spolkové pokladny. Přijato s všeobecným sou
hlasem. Při poslední velké zábavě získáno čistého užitku 20 
marků, obnos ten zašle se ďstředni matici. Rašek čte popis 
společné zábavy ze dne 5. ~ora. Tímto schůze skončena. 
Alf. Mucha, t.č . předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

/f. lJv/ Členská sch~ze dne 5. · března 1887. 

Schůzi zahájil pan Mucha za přítomnosti 20 členů. Rašek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc čte pozvání od české be
sedy Slovan k zúčastnění se zábavy jejich, dále pak oznamu
je, že spolek náš zaslal slavnostnímu komitétu Sokola praž
ského 12 prací. Pcn Malýpetr čte zprávu pokladniční. Paleta 
nachází se Již ve vazbě. Pan Mucha vybízí opětně členstvo k 
pilnějěí~u přispívání do PaletJ. Volné návrhy. Pan Yalýpetr 
refe~~e o myšlence stanovení ll/ spolku vieelovanského. 
Podn~t dán bulharským spolkem §ipka. K účelu tomuto zvoliti 
má každý spolek 2 delegáty, kteříž o bližším se dohovoří. Za 
spolek náš zvoleni pan Ualýpetr a Doubek. Pan Němejc dopíše 
nepřítomným pánům Členům, by zaslali co možná nejdříve SYé 
podobizny. Na podobizny pak naše dána lhůta do pondělka. Tím 
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schůze sE-onč ena. 

Alf. Mucha, t .č . předeeda . Karel Raš ek co zapisovatel. 

/ ! . 14/ Mimořádná č lenská s chůze ze dne 9 . března 1887 . 

Schůzi zahájil pan Mucha za přítomnosti 17 členů. Pan Malý• 
petr co delegát ku zřízení nového vš eslovanského s polku Sle• 
via sděluje nám principy proj ektovaného s polku. Ne to pan 
Princ odůvodňuje výhody i nepraktické stránky oně ch principů 
a navrhuje, by místo výš e jmenovaného spolku uspořádány by
li /!/měsíční všeslovanské schůze, v nichž by se rozličnými 
rozpravami a přednáškami pěetov&la vzá jemnost všeslovanská 
nejen na poli uměleckém, také i literární m a politickém. Po 
delší debatě přimlouvá se pan Mucha k důvodUm těmto, e čímž 
veškeré členstvo jednohlasně souhlasí. Ustanoveno bylo, by 
noví dva delegáti pan Princ a Melýpetr v příští schůzi dele
gátů o návrhu naš em referov ali. Tímto schůze skonč ena. 
A. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

/f. 14v/ Členská schůze dne 12. března 1887. 

Schůzi zaháj i l pan Mucha za přítomnosti 18 členů. Rašek čte 
zprávu zapisovatelskou. Pan Němejc oznamuje, že pan Royt so
chu Škréty spolku našemu již odevzdal. Povstáním a hlučným 
přípitkem vzdán jemu dík. Dále oznamuje pan Němejc, že do
tyčným pánům ~o Prahy stran podobizen již dopsal. Pan Malý
pat /1/ 121 čte zprávu pokladniční. Vše je schváleno. Volné 
návrhy. Pan Princ oznamuje, že schůze delegátů všeslovanské• 
ho srolku se ješt ě neodbývala . Pan Němejc se přimlouvá, by 
některé práce z Pelety do žurnálu Zlat é Prahy zaslány byli, 
/!/ jelikož je třeba, by jmění spolkové trochu zkvetl o. Na 
to pan Malýpetr činí návrh, by panu Němejcovi bylo uloženo 
do Zlaté Prahy dopsati a další obstarati . Dále míní pan Ně-
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mejc, v pádu, kdyby se fotografie Škréty k reprodukci neho
dila, že by mohl býti z pánů někdo tak laskav a dle originá
lu kresbu zhotovit i, kterážto by se též do Zlaté Prahy za
slati mohla. Ku konci pan Mucha vybízí ony pány, kteří ještě 
své podobizny nepřinesli, by tak /f. 15/ najisto do čtvrt
ka učinili. 
Tím schůze skončila . 

A. Mucha, t.č. předseda. Karel Rašek co zapisovatel. 

Členská schůze 21. března 1887. 

Schůzi zabájil pan Mucha za přítomnosti 13 členů. Nejprve 
přikročeno k volbě zapisovatele na místo pana Raška, jenž 
byl odjel. Navrhnut a zvolen pan Vele, j~likož však funkci 
nepřijal, zvolen Vlček. Pan Němejc oznamuje, že do redakce 
Zlaté Prahy dosud nepsal, však slíbil, že co nejdříve tak 
učiní. Pan předseda vytýká, že Paleta již dlouho nevyšla, a 
vybízí k hojným příspěvkům, sic úplně prý zanikne. Volné ná
vrhy . Interpeluje se, by stará Paleta do soboty svázána by
la. Pan Mucha se táže, jak to dopadlo s tím /f. 15v/ pro
jektovaným spolkem Slavia, načež pan Malýpetr odpovídá, že 
jednáni v tom odročeno až po svátcích. Pan Vele se ptá, má
li spolek dosti peněz, by se mohl zaslati příspěvek do Umě
lecké besedy . Pan Slaví ček hlásí za Člena spolkÚ a výborem 
jednohlasně přijat byl. /!/ Tím schůze skončena . 

Alf. Mucha, t .č . př~ds eda. Vlček August co zapisovatel. 

Členek~ schůze 26. března 1887. 

Přítomno bylc 18 čl enů. Pan Němejc oznamuje, že do redakce 
Zlaté Prahy již dopsal. Volné návrhy . Pan ~alýpetr ptá se , 
má-li předplaceno býti na Světozor o Zlatou Prahu. Pan Ně
mejc navrhuje, by se jal:o ka~doročně pořádala svatojánská 
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slavnost 16. květne. Všichni s principem souhlasí, ale o 
zp~eobu a programu ujedná se později. /f. 16/ Na dotaz pa
na Reisnera po portreitech odpovídá pan Mucha, že tableau se 
ještě pořádat nem~že, jelikož 6 podobizen s9hází. K tomu 
připojuje pan jednatel, že nepřítomní páni čl~ni na vyzvání 
jeho, by portraity zaslali, posud nebyli odpověděli a pan 
Mašek obě psaní pomíjí mlčením. Pan Vele činí návrh, by se 
ku konci července pořádala výstava repreesentující náš spo
lek před širším obecenstvem. Pan předseda oznamuje pozvání 
pana Novotného do spolku Táboritů ne koncert českého hudeb
níka pane Chyby. Čas a vstupné určí se později. Předseda 
rozpouští schůzi a nastává volná zábava. 
Alf. Mucha, t.č. předseda. Vlček August, zapisovatel. 

Členská schůze 2. dubne'l887, 

jíž přítomno bylo 16 členů. Pan Němejc čte psaní z redakce 
Zlaté Prahy; jelikož jest odpověd příznivá, ujednáno, by tam 
ony kresby v pondělí zaslal. /f. 16v/ Pan Malýpetr oznamu
je, že Paleta jest již vázaná, a přečte zprávu pokladniční 
praví, že již předplatil ne Sv ětozor a Zlatou Prahu. Volné 
návrhy. Pan předseda navrhuje, by se ne "Dul tu" zakoupily 
nové dekorace, a pan Beneš, aby objednány nové knihy, poně
vadž se silně čte. Co se týče svatojánské slavnosti upozor
ňuje pan pokladník, že stálé zábavní komité má se o tom ura
diti, načež pan Markov činí návrh, by se to provedlo jako 
předešlého roku ve spolkové místnosti. Pan Mucha vzdává se 
redektorství Pelety, protože se kresby nescházejí, a navrhu
je, by sP zvolil někdo jiný. Po del ší debettě zvolen pan 
Schuss~r za redaktore Palety a přijal funkci tuto. Na návrh 
pana &arkove určuje pan předseda, by scházející podobizny do 
soboty přineseny byly, jinak se tebleeu vůbec neuspořádá. 
Došly nás pozvánky ne koncert pane K. Chyby. Schůze skončena 
a nastává volná zábava. 
Em. Dítě, t.č. místopředseda. Au~st Vlček, zapisovatel. 
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/t . 17/ Členská schůze 9. dubna 1887 . 

Schůzi zahájil pan místopředseda za přítomnosti 16 členů. 
Pan Němej c čt e psaní od Slavnostního (komitétu) výboru sjez
du sokolského týkající se přijmutí kreseb do Památníku so
kolského. Pan pokladník oznamuje, že vazba Palety stála 18 
mark. Pan Schuaeer vybízí k hojnému přispívání do Palety. 
Tím schůze skončena . 

E. Dítě, místopředseda . August Vlček, zapisovatel. 

Čl enská schůze 16. dubna 1887 

zahájena panem místopředsedou za přítomnosti 15 členů. Vé~a

ná Paleta přinesena do místnosti spolkové . Pan Němejc navr
huje, by 7 marků za věnec ku pohřbu otce pana Chyby, hudeb
níka, spolek sám zaplatil a potom mezi členy na to subskri
bováno bylo, což se přijímá. Pan Schusser vzdal se redaktor
•tví Palety /f. 17v/ a zvolen byl pan Doubek. Navrhlo se 
všeobecně, by pr o knihovnu zakoupeno by lo Mei n VermŠchtniss 
von Anselm Feuerbach a panu knihovníku uloženo obstarání té
to knihy. Tím schůz e skončena . 

Em. Dítě, t.č. místopředseda. August Vlček, zapisovatel . 

Členská schůze dne )O. dubna 1887 

zahájena pane~ místopředsedou za přítomnosti 19 členů. Pan 
Hanuš Vol~ přihlásil se za č lena a přijat byl. Došlo nás po
zvání \ výstevě v Kolíně. Tovaryšstvo polské zve nás na ve
čírek dne 7. května v kavárně Minerva. Ujednáno bylo, že za 
14 dni vyjde slavnostní Peleta svatojánské/!/ a členové se 
k hojnému přispívání vyzývají. Do zábavního komitétu pro 
uspořádáni svatojánské s lavnosti zvoleni pánov é Princ, Reis
ner, Vele a Volf a přij ali funkci t uto. Volná zábava. 
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Mucha. August Vlček, zapisovatel . 

/t. 18/ Členská schůze dne 7. května 1887, 

zahájená panem předsedou za přítomnosti 16 členů. Pan Němejc 
čte pozváni na zábavu spolku Slovan dne 15 t.m. Pan Malý• 
petr vyzývá k subskribováni, by uhražen byl výdaj za ~ěnec 
otce pana Chyby, jenž ze spolkové pokladny zaplacen byl. Pan 
předseda vyzývá k zaplaceni příspěvků. Volné návrhy. Pan Ku
cha doléhá, by se ujednalo o způsobu pořádáni svatojánské 
slavnosti. Pa.n Schusser protestuje, by se něco na to vydalo 
z pokladny, s čímž mnozí páni členové souhlasí, an tato se 
nalézá v neutěšeném stavu. Pan Markov podal návrh, by se po
řádala slavnost v jiné místnosti, však pan Doubek jest proti 
tomu a odhlasováno, bychom zůstali ve svém lokále (a objed
nali lepší pivo.) lJ/. Pak rozpředla se živá debatta, mají
li se pozvati hosté, odhlasováno však, by se nezvali (an se 
neočekává skvělý program). Pan předseda svolává schůzi na 
pondělí večer 8. t.m., kdež se o programu ujedná; potom 
/t. 18v/ vyzývá snažně, by svatojánská Paleta jistě vyšla. 
Podán byl návrh, by portréty členů v případě neuspořádáni 
tabla dány do Palety. Tím schůze skončila. 
Mucha, t.č. předseda. August Vlček, t . č. zapisovatel. 

Členská schůze 14 . května 1887, 

zahájená panem předsedou za přítomnosti 20 členů. Volné ná
vrhy. ran Mucha navrhuje, by se dali páni členové fotografo
vati panem Brunnerem. O místě rozpředla se živá debatta, až 
ustanoveno, že na výletě v Nymphenburku l4/ fotografovati se 
dáme. Po ukončeni schůze nastala slavnost svatojánská za 
četného účastenství pánů členů a pánů ze spolku Slovan. Pro• 
gram by /!/dosti hojný a zajímavý. 
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Mucha, t.č. předseda. August Vl.ček, zapisovatel. 

/f. 19/ Členská schůze 21. května 1887, 

zahájená panem předsedou za přítomnosti 19 členů. Pan jedna
tel oznamuje, že psal do slavnostního výboru Památníku so
kolského. Volné návrhy. Páně Vele~ návrh, by odbírány byly 
Vzory vyšíváni lidu slovanského na Moravě od Berty Sojkové Y 

Olomouci, přijmut byl většinou hlasů. Pan Mucha vÝzývá k za
placeni příspěvků do Umělecké besedy. Vzdor namítáni páně 
pokladníkovu, že jest málo peněz pohotově a ještě jiné výt a
je čekají, usnešeno převahou hlasů, by se Škréta stal opět 
členem Umělecké besedy. K vůli úspoře navrhuje pan Schusser, 
bychom si dali posýleti /1/ Světozor a Zlatou Prahu kněhku
pectvim, an to bude mnohem lacinější, což přijmuto bylo a 
provedení svěřeno panu Schusserovi samému. Potom většinou 
hlasů usnešeno bylo, by se Světozor a Zlatá Praha i přes 

prázdniny odbíraly a některý zde zůstavší člen u sebe je 
přes ten čas schoval. Tím byla schůze skončena a nastala 
volná zábava. 
Mucha, t.č. předseda. August Vlček, zapisovatel. 

/f. 19v/ Členská schůze 28. května 1887, 

zahájená panem předsedou ze přítomnosti 19 členů. Pan Malý
petr četl zprávu knihovní a pokladniční. Volné návrhy. Pan 
Němejc pti se, kdo chce si objednati Památní list, načež se 
dotyčn~ páni členové přihlásili a mimo toho /1/ jeden exem
plár pro spolek zakoupen bude. Pan Novák přihlašuje se za 
přispívajícího člena a výborem jednohlasně přijat byl. Pan 
baron Jirotka daroval spolku podstavec pro sochu Škréta, za 
čež mu vzdán dík povstáním. Tím schůze skončena. 
Mucha, t.č. předseda. Vlček August, zapisovatel. 
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Členská seh~ze 4 . června 1887, 

zaháj ená panem předsedou za přítomnosti 18 č lenů. Nejprv 
předčítána zpráva jednatelská a pokladniční, jež schváleny 
byly. Volné návrhy. Pan Malýpetr (ptá se, bude-li) lS/ navr
huje, aby byla uspořádá- /f. 20/ na slavnost na rozlouče
nou v našem spolku , většina s tím souhlasila a určena 28. t. 
m. pořádána býti. Komité ponecháno předešlé. Panu Malýpetro
vi uloženo obstarat vzorky morav ského vyšívání vydávané v 
Brně . Pan Vele dotazuje se, bude-li na konci valná hromada, 
i položena za 14 dní na den 18 . č ervna. Pan pokladník navr
huje, by vyšla 28 . června slavnostní Paleta a Špachtle, 
j ichž obsah by měl jakýsi vztah na rozloučení . Potom zmiňuje 
se, bude-li výstava pořádána; odhlasováno, aby nebyla . Pan 
Vele se ptá, byl-li pan Vochoč přijmut za člena, nače ž pan 
Malýpetr odpovídá, že byl a protokol tenkráte psán nebyl, 
jelikož ještě zapisovatel zvolen nebyl, tudíž vyšetření toho 
odročeno k příští výborové schůzi. Tím schůze skončena. 
Mucha. August Vlček, t.č . zapisovatel. 

Výborov i scnůze 28. června 18E7. 

V protokolu ze dne 12. března t.r. vynecháno bylo usnešení 
výborové , jimžto pan Vochoč opět ze člena přijet byl, což se 
tímto doplňuje. 
Mucha. Aug . Vlček, zapisovatel . 

/f. 2r.v/ Členská schůze 18. červ na 1887 

zahájena panem předsedou ze přítomnosti 21 členů . Pan Malý 
petr uvolu je se psáti o vzorky moravského vyšívání, přílohu 
to Zlaté Prahy. Volná návrhy. Pan Doubek dotazuje se, došel
li již nás Památní l i st, načež pan Xěmejc ~raví, že nedojde-



282 

li co nejdříve, bude se opět psáti. Pan Vochoč navrhuje, by 
se koupil Pigaro-Salon. Nepřijato a odloženo na příští rok, 
až bude víc peněz v pokladně. Pan Vele činí návrh, by se ve 
schůzích pokračovalo a funkcionáři i nadále potrvali, k če
muž pan předseda podotýká, že jich jest třeba, by příští 
valnou schůzi svolali. Tento návrh přijat všemi hlesy. Pan 
pokladník vyhrazuje si, by na slavnost rozloučeni z pokladny 
nic se nebralo. 

Aug. Vlček, t.č. zapisovatel. 

Valná hromada ze dne 18. června 1887, 

zahájená panem předsedou za přítomnosti všech č lenů výboru, 
celkem 22 člen~. Pan Němejc četl zprávu jednatelskou, již 
doplniti bylo mu uloženo, potom četl zapisovatel proto-
/f. 21/ kol z předešlé valné hromady. Zprávy pokladniční a 
knihovní čtené panem Malýpetrem byly schváleny a zároveň vy
věšen seznam příspěvky dluhujících členů. Volné návrhy. Pan 
Mucha, by se nechalo jmění spolkové u pana pokladníka přes 
prázdniny. Pan Beneš činí návrh, by se věci spolkové jako 
obrazy , dekorace atd. nechaly v místnosti spolkové, jelikož 
nám za ně hostinský ručiti bude. Sochu Škrétovu vezme někte
rý pan člen do bytu k uschováni. Pan Novák podotýká, by se 
připomnělo spolku Slovan o ty moravské losy, pan Mucha pra
ví, že jest t o věc privátní, aby se tudíž každý sám o to 
staral. Pan Malýpetr připomíná onen sjezd s pány kolegy, již 
pojedou do PRřiže. Bude se odbývati v Praze a zapisovateli 
uloženo ~~psati adresey pánů členů. Tím se valná hromada 
ekonči:a. 

August Vlček, t.č. zapisovatel. 

/t. 2lv/ Členská schůze 25. červne 1887, 
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zahájená panem místopředsedou za přítomnosti 12 člen6. Pan 
jednatel oznamuje, že došel legitimačni lístek Umilecká be
eedf, dále, že se dopsalo do administrace Světozoru, by nám 
další čísle neposýlali /1/, jelikož nám jej kněhkupect.í 
saeýlá /1/ . Památní list sokolský (Za praporem sokolským) 
již nás došel a exemplář ~řaděn do knihovny s polkové . Tfm 
eChdEe skončena . 

August Vlček, t.č. zapisovatel. 

~lenská schdze 2. července 1887. 

Jednatelská i zapiso~atelská zpráva nepodána, nebylit oba 
funkcionáři přítomni. Ovšem, že i čtení posledních protokold 
odpadlo. Hávrh páně Velcdv na svolání poslední závěrečné 
schdze během příštího týdne byl přijat. 

August Vlček, t.č . zapisovatel. 

/f. 22/ Valná hromada 22. října 1887. 

Schdzi zahájil pan Malý Petr za přítomnosti 13 člend. Zprávy 
z minulého správního roku se schvalují. Přikročeno pak k 
~olbě výboru pro správní rok 1887-8. Volba děje se lístky. 
Z~oleni následující pánové. Malý Petr předseda. Doubek mí
stopředseda. Kopfstein jednatel, zapisovatel. Volf I. ná
hradník. Doubek redaktor Palety. Princ redaktor !paehtle. 
Volná návrhy. Havrhuje se všeobecně, aby páni členo~é správ
něj i platiJ.;, /I I př:íspěvlcy, aby se mohli /I/ časopisy před
platiti . Pan Vele navrhuje, by ae dopsalo slavné Umělecké 
besed~, aby tato poelala pr .. ii za rok 1886-7 . Tentýž, aby 
ee dopsalo panu ~rantiškovy /1/ Ženíškovy /1/, /f •. 22v/ 
redaktoru časopisu Za praporem sokolským, o vrácení pří
epivkd člend spolku !kr6ta. Pan Princ daruje spolku bednu . 
Hově svolený pan předeeds 1 zvolení výboři uvolili se zapla-
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titi ku všeobecnému dobru jakousi částku piva. Přijato sou
hlasně. Tím se sch~ze ukončuje. 

Jindřich Kopfstein, t,č, zapisovatel. 

/t. 23/ Schůze dne 29. října 1887. 

Zahájena panem předsedou za přítomnosti 12 člen~ a 2 host!. 
Volné návrhy. Pan Vele dává návrh, aby se zahájení zimní 
sa1son1 oslavilo přátelským večerem. Přijmuto jednohlasně. 
Pan Doubek žádá, by se příspěvky do Palety sešly nejdéle do 
pátku, a pan Vele se přimlouvá o řádné věci. Pan Princ se 
uvoluje do soboty ~pechtli vydat. Jedná se nyní o zábavDď 
program, Rt\zné návrhy čině01 až usnešeno, aby se zvolilo 
3 člené /1/ comité, jemuž připadá starost postarati se o 
vhodný program. K návrhu pane Beneše zvoleni do zábavn!ho 
comité pt. páni Princ , Vele, Sobotka. Zároveň přislíbili ná
sledující pánové snajisto svoje spoluúčinkování: Beneš, 
Princ, Novák, Wolf, Sobotka, Doubek. /t . 23v/ Učiněno tak
též usnešení, aby výbor pozval jednotlivé osoby, které čle
n~ spolku známy jsou, do zábavy sobotní. Tím rokování o zá
bavě skončeno. Sobotka navrhuje , aby se o činosti /1/ spol
kové dala do českých list~ zpráva, pan Vele se nabízí, že 
takovou sepíše. Přijímá se s díkem. Pan předseda však navr
huje, aby tato dříve ve scht\zi spolkové čtena byla, než uve
řejněna bude. 
Činěny taktéž návrhy, aby scht\ze odbývány byly o 7 l/2 hodi
ně místo o 8. hodině. Přijmuto však, by schůze odbýYány byly 
vždy o 7 J ,' l hodině. Návrh pana Kopfsteina, aby se místo pi
va kou~~ly knihy, se nepřijímá, přijmut sprostředkující /1/ 
návrh pana Prince, aby se pivo koupilo, at však ho platí 
ten, kdo chce a ta částka tak stržená necht se obrátí 
/t. 24/ na zakoupení knihy. Pan Kopfstein navrhuje, aby se 
příspěvky dlužné zaplatily do určitého dne, přijímá se návrh 
pana Velce, aby se příspěvky zaplatily určitě do 1. prosin-
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ee, jinak že s dlužníkem naloženo bude dle stanov. Taktéž 
zvolen po návrhuje /!/ pana Velce za správce domu pan Sobot
ka, jemuž ihned uloženo pečlivější vyzdobení spolkových 
místností . Činěny návrhy o správněj ší placení knihovních po
kut, dále usnešeno, aby před zábavou odbývána byla sch~e. 
v níž pak aby se přečetl protokol valné hromady ze dne 22. 
října 1887. Pan Velflík přijat za člena přispívajícího, tak
Už pan Nová.k. 

Jindřich Kopfstein, t.č. zapisovatel . 

/f. 24v/ Členská schůze dne 5. listopadu 1887. 

Sch~e zahájena předsedou za přítomnosti 16 členů a 2 hostí. 
Žalováno na vydávání Palety, tím schůze skončena. Zahájena 
volná zábava. Přednášeny zpěvy. Vyloženy Palety. Čilá zábava 
trvala až do rána. 
Kopfstein, jednatel. 

/f. 25/ Členská schůze zahájena dne 12. ll. 1887. 

Přítomno ll členů. Pan Vele předčítá svou zprávu do českých 
listů. Usnešeno, aby ještě jednou byla sepsána . Žalováno ne 
malé účastenství . Tím schůze skončena. 
Kopfstein, jednatel. 

/f . 25v/ ~lenská schůze dne 19. listopadu 1887. 

Schůze zahájena po dlouhém čekání předsedou za přítomnosti 
ll členů. Usnešeno, aby za příčinou věnečku Slovana odbývána 
schůze teprve až ). prosince. Tím schůze skončena . 
Kopfstein Malýpetr. 
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/f. 26/ Mimořádná velná hromada dne 1). ledna 1888. 

Zahájená za přítomnosti ••• člen~ 161. 
Protokol . 
Předseda a místopředseda se funkce vzdávají. Pan Malýpetr 
navrhuje změnu stanov f 5d, aby přispívající členové, pokud 
jsou členy mnichovských vysokých škol, měli všecka práva 
člen~~inných vyjma passivního práva volebního do výboru. 
Pak aby do § 12 byl vsunut odstavec vypočítávající výbor: 
předseda, místopředseda, pokladník, jednatel. Návrh první i 
druhý přijmut jednohlasně. Zapisovatel ·a jednatel jest táž 
funkce. Navrhuje tý ž , aby schdze se odbývala jednou za mě
síc, což se přijímá. Též návrh, aby Paleta vycházela 4 krát 
za rok, byl přijmut. Nové příspěvky mají být vybírány pří
sně, staré se počkají. (Přijímá se) Voli se celý výbor. 
llavrhuje se volba starého výboru 17/ /f. 26v/ Zvoleni za 
předsedu Malýpetr, za místopředsedu Doubek, za pokladníka 
Malýpetr. Za jednatele navrhnut a zvolen Vlček. Rozpřádá se 
debatta o vyloučeni pana Wolfa; Kopfateina a Velce. Pan Tlolf 
vyloučen všemi hlasy až na 2. Pánové Kopfstein a Vele, zato, 
že nedostavili se do schůze l B/, mají rovnost hlasů a pone
chává se jich vyloučení do příští sch~ze, pakli se neomluví. 
Jednatel dopíše všem třem pánUm. Tím jest valná hromada 
ukončena l9/ 

August Vlček, t.č. jednatel. 
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Jmenn'Í rej s tří !~ 20/ 

B e n e š Karel 
20. XI. 1886, ll. XII. 1886, 20. XII. 1886, 2. IV. 1887, 
18. VI. 1887, 29. X. 1887. 

B r u n e r Rudolf 
20. XII. 1886 , 14. V. 1887 . 

D í t ě Emanuel 
27. XI. 1886 (místopředseda), 2. XII. 1886 (výbor), 
11. XII. 1886 (výbor), 8. I. 1887 (místopředseda), 
15. I. 1887,9 . IV. 1887, 16 . IV. 1887 , ) O. IV. 1887, 
25. VI. 1887. 

D o u b e k František Bohumil 
20. XI. 1886 (výbor), 24. XI. 1886 (výbor), 2. XII. 
1886 (výbor), 11. XII. 1886 (výbor), 8. I. 1887, 5. III. 
1887, 16. IV. 1887 (redaktor Palety), 7. V. 1887, 
18. VI. 1887, 22. X. 1867 (místopředseda a redaktor Pa
lety), 29. X. 1887, 13 .t I. 1888 (vzdává se funkce a 

znovu zvolen). 
H o f r i c h t e r Václav 

20. XI. 1886 (revizor). 
H o 1 á r e k Emil 

20. XI. 1886. 
K o p f s t e i n Jindřich 

22. X. 1887 (jednatel a zapisovatel), 22. X. 1887 až 
19. XI. 18e7 (zapisoval), 29. X. 1887, 13. I. 1888 
(jednání o vyloučeni). 

K u b í č e k Yáclav 
20. X!. 1886 (náhradník výboru), 24. XI. 1886 (výbor) . 

K v a P n 1 č k a Josef 
1,. AII. 1886 (přijat za člena), 29. I. 1887. 

M· a 1 ý p e t r Josef 
20. XI. 1886 (pokladník), 24. XI. 1886 (výbor), 27. II. 
1866 , 2. XII. 1886 (výbor ) , 4. XII. 1886 (pokladník), 
ll. XII. 1886 (výbor), 22. I. 1887, 29. I. 1887, 

... 
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/)(alýpetr/ 
3. II. 1887, 12. II. 1887, 26. II. 1887, 5. III. 1887, 
9. III. 1887, 12. III. 1887, 21. III. 1887, 26. III. 
1887, 2. IV. 1887, 7. V. 1887, 28. V. 1887, 4. VI. 1887, 
lB. VI. 1887, 22. X. 1887 (předseda), 29. X. 1887, 
5. XI. 1887 , 19. XI. 1887, 13. I. 1888 (vzdává se fUnk
ce a znovu zvolen i pokladníkem) . 

M a r k o v Drahomír 
24. XI. 1886 (zábavní výbor), 22. I. 1887 (zábavní vý
bor), 2. IV. 1887, 7. V. 1887.· 

M a r o 1 d Luděk 

27. XI. 1886. 
M a š e k Karel Vítězslav 

20. XII. 1886, 22. I. 1887, 29. I. 1887, 3. II. 1887 , 
26. III. 1887. 

M u c h a Alfons Maria 
20 . XI. 1886 (předseda a redaktor Palety a Špachtle), 
24. XI. 1886 , 27. XI. 1886, 2. XII. 1886, 4. XII. 1886, 
ll. XII. 1886, 22. I. 1887 (zábavní výbor), 29. I.l887, 
3. II. 1887, 12. II. 1887, 26. II. 1887, 5. III. 1887, 
9. III. 1887, 12. III. 1887, 21. III. 1887, 26. III. 
1887, 2. IV. 1887 (vzdává se redakce Palety), 7. V. 
1887, 14. V. 1887, 21. V. 1887,28. V. 1887,4. VI. 
1887, lB. VI. 1887. 

N ě m e j c Aughstin 
20. XI. 1886 (místopředseda), 27. XI. 1886 (jednatel), 
B. I. 1887 (j ednatel), 22. I. 1887 (zábavní výbor), 
29. I. 1887 , J, II. 1887, 12. II. 1887, 5. III. 1887, 
12. ~:r. 1887, 21. III. 1887, 26. III. 1887, 2. IV. 
1P.d7, 9. IV. 1867, 16. IV. 1887 , 7. V. 1887 , 28. V. 
1887, 18. VI. 1887. 

N o v á k František Miroslav 
28. V. 1887 (přijat ze přispívajícího č lena), 18. VI. 
1887, 29. x. 1887. 

P r 1 n c Emil 



/Princ/ 
24. XI. 1886 (zábavní výbor), 20. XII. 1886, 8. I. 1887, 
22. I. 1887 (zábavní výbor), 29. I. 1887, 12. II. 1887, 
26. II. 1887, 9. III. 1887, 12. III. 1887, JO. IV. 1887 
(zábavní výbor), 22. X. 1887 (zvolen redakt~rem Špach
tle), 29. X. 1887 (zábavní výbor) . 

R a š e k Karel 
20. XI. 1886 (zapisovatel), 20. XI. 1886 - 12. III. 
1887 (zapisoval), 24. XI. 1886 (zábavní výbor), 27. XI. 
1886, 2. XII. 1886, ll. XII. 1886, 22 . I. 1887 (vzdal 
ee funkce v zábavním výboru), 29. I. 1887, J. II. 1887, 
12. II. 1887, 26. II. lle7 , 5. III. 1687, 12. III. 
1887, 21. III. 1887. 

R e 1 s n e r Karel 
20. XII. 1886, 8. I. 1887, 22. I. 1887 (zába~ní ~ýbor), 

29. I. 1887, 26. III. 18S7, JO. IV. 1887 (zábavní vý
bor). 

R o y t Jakub 
27. XI. 1886, 8. I. 1887, 26. II. 1887, 12. III. 1887. 

S 1 a v í č e k Antonín 
21. III. 1887 (přijat za člena). 

S o b o t k a Julius 
29. X. 1887 (zvolen za správce domu). 

S t u c h 1 í k Kamil 
4. XII. 1886, 22. I. 1887, 29. I. 1887, J. II. 1887, 
12. II. 1887. 

S c h u 8 8 e r Josef 
27. XI. 1886, 4. XII. 1886, 11. XII. 1886, 22. I. 1887, 
29. I. 1887, 12. II. 1887, 2. IV. 1887 (zvolen redskto~ 
re~ Palety), 9. IV. 1887, 16. IV. 1887 (vzdal ee redak
~orství Palety), 7. v. 1887, 21. V. 1667. 

U p r k a Joža 
24. XI. 1886 (oznámil vystoupeni). 

V á c h a Rudolf 
20, XII. 1886. 

• 
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V e 1 c Ferdinand 
20. ll. 1886 (jednatel a knihovník), 24. XI. 1886 
(vzdává se funkcí), 11. XII. 1886, 22. I. 1887, 29. I. 
1887, 12. II. 1887, 26. II. 1887, 21. III, 1887 (nepři
jal zvoleni za zapisovatele), 26, III. 1887, JO. IV. 
1887 (zábavní výbor), 21. v. 1887, 4. VI. 1887, 18. VI. 
1887, 2. VII. 1887, 29. X. 1887 (zábavní výbor), 
12. XI. 1887, 13. I. 1888 (jednáno o vyloučeni). 

V e 1 f 1 í k Josef Václav 
29. X. 1887 (přijat za přispívajícího člena). 

V 1 1 i m e k Jan 
27. XI. 1886. 

V 1 č e k August 
21. III. 1887 (zvolen zapisovatelem), 21. III. 1887 a! 
2. VII. 1887 (zapisoval), 13. I. 1888 (zvolen jednate
lem, zapisoval). 

V o c h o č Jan 
20. XII. 1886 (vyloučen), 12. III. 1887 (opět přijat), 

4. VI. 1887, 18, VI, 1887. 
W o 1 f Hanuš 

JO. IV. 1887 (přijat za člena, zábavní výbor), 22. X. 
1887 (1. náhradník výboru), 29. X. 1887, 1J. I. 1588 
(vyloučen). 

Z a m r a z i 1 Emanuel 
20. XI. 1886 (revizor), 4. XII. 1886, 20. XII. 1886, 
8. I. 1887. 
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Poznámky 

1/ První presenční kniha začíná Členskou sch~zí 16. května 
1885, také zachované stanovy jsou z r. 1885. Kniha pro
tokol~ i presenční kniha končí 13. I. 1888, když již 
předtím činnost spolku upadala, což bylo zp~aobeno 
pravděpodobně ukončením studií a odchodem člen~ z Mni
chova. 

2/ Stanovy spolku Škréta v Mnichově. Praha 1885, s. 3, § 3. 
Jl a) Presenční listy, kniha první spolku Škréta v Mni

chově 16. V. 1885 - lJ. I. 1888. Na deskách vymalován 
znak s českým lvem. Knihu používal v letech 1891-1899 
SVU Mánes. 
b) "Redakční kniha" pěti svazk~ časopisu Paleta 1885 
až 1887, která pro lete 1888-1895 pokračuje jako "re
dakční kniha" časopisu Špachtle, který vydával SVU Má
nes. 
c) Stanovy spolku Škréta v Mnichově. Praha 1885, ll •· 
Nákladem spolku vytiskl J . R. Vilímek. 
d) Legitimační lístek (nevyplněný). Vytiskl J. R. Vi
límek v Praze. Dvojlist, na jehož první straně je kres
ba znázorňující malíře Škrétu. 

4/ Zásady pro přepis novodobých historických text~ vznik
lých po roce 1848. Pravidla pro vydávání novodobých 
historických pramenů. Studie ČSAV č. 12, Praha 1978, 
s. 58n. Transkripce zachováv á maximálně podobu vydáva
ného textu, aby tak vynikl svéráz jazyka a rozdíl mezi 
jednotlivými zapisovateli. Ponechány jsou např. staré 
tvar~· jako starost, usnešeno atd . Podoba psaní vlast
n~ch jmen není pro celý pramen sjednocena, vlastní jmé
lla jsou transliterována. Interpunkce je upravena podle 
dnešního úzu. 

5/ Číslice je přepisována, nezřetelná . 
6/ Pdvodně zněla věta: Jelikož nebyli žádný návrhy činěny, 

tímto schůze skončena. 



7/ Reisner. 
8/ Škrtnuto. 
9/ Denní datum nedoplněno. 
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10/ Oprava, p~vodně psáno Slavie. 
ll/ Stanovení - psáno 2 x. 
12/ Malýpetr. 
13/ Text v závorkách je přeškrtán. 
14/ V závorce předložka do. 
15/ Text v závorkách škrtnut. 
16/ Počet neuveden. 
17/ Dole na s. 26 připsáno jinou rukou: Dopracovali jste 

tol 

lB/ Tato vedlejší věta vepsána jinou rukou shodnou s rukou 
viz v pozn. 17/. 

19/ Připsáno rukou pozn. 17/: Odppvědi oněch pán~ ctěný vý
bor zničil, aby se nekompromitoval. Vele. 

20/ Pravopis jmen uvádím podle: P. Toman, Nový slovník čes
koslovenských výtvarných uměle~. I, II, ). vyd., Praha 
1949. U uměle~ tam neuvedených jsem se řídila podle 
pravopisu spolkové presenční knihy schůzí. U jmen uvá
děné časové údaje značí data schůzí zaznamenaných v 
knize protokol~. 
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Halena Š e v č í k o v á - K o r b e 1 o v á 

Der Kiinstlerverein "Škréta'' in lhnchen 

Zu.eammenfassung 

Der Beitrag bringt neben einer kurzen Xin1eitung die 
vollstandige Edition des Protokollbuches der Vereinsver
samm1ungen des Kiinst1ervereins "Škréta" au.e den Jabren 
1886-1888. Das Buch 1st Bestandteil des schrift11chen 
Nach1asses des Vereins "Škréta", welcher bei der Einrich
tung des Archivfonds des "Vereins der bildenden Kiinst1er 
Mánes", ange1egt im Archiv der Hauptstadt Prag, ge.funden 
wurde. 

Der Verein "Škréta" arbeitete in den Jabren 1885-1888 
in r.a.iinchen (Bayern) und vereinte Maler und Bildhauer tsche
chischer Nationa1itat, die in der genannten Zeit an der 
Miinchner Akademie studierten. Er gab die Zeitschri.ft 
"Pa1ette" herau.e, veranstaltete Versammlungen und gesell
schaftliche Unterhaltungsabende, bemUhte sich, seinen Mit
g1iedern neue Buchar und tschechische illustrierte Zeit
schriften zu besorgen. Sein erster Vorsitzender war der 
bekannte Maler der tschechischen und franzosischen Sezes
sion, Alfons Mucha. 

Das publizierte Protokollbuch hat 81 Folien, die je

dech nur zu einem Drittel beschrieben sind. Die Eintra
gungen von den Mitglieder-, Jahres- und Ausschu~ersamm-
1ungen des Vereins umfassen den Zeitraum vom 20. November 
1886 bi::o zum 13. Januar 1888. 
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JiM P • I • k 

JOSI.BDJ! UPI!OLA Z DIJIH RI'HERSBERGOVSK1CH SBfREK 

<•.a posdBtaloetD!m spisem Jindřiěky Sla~ínaké 
s R1tteraberg6) 

:ros6etaloetní apis .l 1.)96/8 uložeey n fondu Okresní 
eow1 Sm~ do.,oluj e nám nahl~dnout do osudd rozdhl.fch 
ebírek hereětr Bárodního di'tadla Jindřišky Slavínak' s R1t
tereberg6. R1tterebergo~ská kolekce sahala svými po!átky ke 
toaoi 18. atoletí a do oná monumentální podoby, s jakou ee 
eetk'-e ~ aoudním inventáři, byla dovedena práv~ poaorubo! 
DOu .aohoetranni kulturní osobností posledního člena rodu, 
eleěnou Jindřiikou. 

Kila •• sebou život nikoliv jednoduchý. l/ Byla dcerou 
Lu4~íka z R1ttersbergd, literáta, ale i malíře a skladatele, 
tter.t ee ~ době B't~ho haliček,ho pobytu oženil a Polkou Sla
winakou. Bohlmakf otec rodinu však záhy opustil. O nikolik 
let posdiji předala umírající paní Slawinská z Rttteraberg6 
aalou dcerku profesoru Zappovi, který projížděl Lvovem na 
oeatl do aech ae S'tOjÍ takt~Ž polskou manželkou, paní Wiel
aioweokou. Zappovi odvezli děv!átko k otci, jehož takřka ne
snalo, a k tetě - alečně Henriettě z Ritterebergd,- která •• 
~ Prase ibila jako vychovatelka a učitelka dÍvek předních 
aeekteh rodin. z ierá pfísnosti tetina bytu odvezl Jindf1iku 
otec jdU k pokusu prosadit se v Uhrách jako nájeace statku. 
I ade ~lak naprosto zkracho'tal a dítě muselo být ponecháno 
aa aíatl jdko zástava 'Yiřiteldm. Přáteldm rodin;y se od• 
brl7 pedafilo ~r,tit děvčátko do Prahy, kde ve ""Vězeňské" 
•~-'''- tetina bytu plnáho starožitností prožilo zbytek 
Deredoetného dltat..í. Jen občas byl stereotyp ži'Yota po te
tiDI boku apeetřen vycházkami a otcem do pražského okolí. 
Otec dek aanecllouho tragicky zahynul na "Yjíždce a dí"tce 
s6atala a rod1~ jediná bytost - teta Henrietta. Tato B"té-
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rázná, ale v mnoha ohledech laskavá dáma s literárními záj~ 
patřila k přátelskému okruhu rodin Palackých, Riegrd, eela
kOYských, zvláště blízko měla však k Mánes~ 21. 

V tomto prostředí si Jindřiška nalezla cestu k divadlu . 
Po úspěšném hostování v Zemském divadle a krátké plzeňské 
epizodě stala se stálou členkou Zemského a posléze Bárodniho 
divadla. Nepatřila mezi přední hvězdy. Snad to zavinila ne
přízeň režisér~, kteří si ji "zařadili" do záložní garnitury 
a a velkými rolemi na ni nepamatovali, snad to byl odraz je
jí svěřepé samostatnosti, která ji bránila požádat Riegra o 
protekci. Možné je i to, že její osobnost prostě neodpovída
la divadelním představám sedmdesátých a osmdesátých let. 
Svoji nejslavnější roli sehrála Slavínská až na konci diva
delní kariéry roku 1889 v realistickéa kuse Proletáři od a. 
Osiky. Ani tento úspěch nezměnil však názor vedení Bárodního 
divadla a to ji po dovršeni 25 let pdaobení propustilo roku 
1892 - bez závěrečné benefice - do penze. 

Herečka neprotestovala. Osobnost hrdá na ilechtickf pd
vod a příměs polské krve nebyla ochotna smlouvat a dtrekcí. 
Ztratila sice milované jeviště, zájem o divadelní i všechno 
ostatní kulturní dění ji viak neopustil. Neporušena zdstáva
la i přátelství s předními hvězdami národní scénya Otýlií 
Sklenářovou, Adélou Wolfovou a zejména mladičkou Hanou Kube
šovou, později Kvapilovou, které byla přítelkyní vpravdě ma
teřskou až do její předčasné smrti roku 1907. Dobře ai rozu
měla i s Haniným manželem Jaroslavem Kvapilem, dramaturgem a 
spisovatelem. Z kruhu přítelkyň tragicky vypadla pouze Julie 
Šamberková 3/. 

Penzi~nováni nepřerušilo ani Jindřiščinu činnost sběra
telskov. Již dříve vydávala nemalou část svých přijmd na 
rozmn~žení zděděné kolekce obrazd, kreseb, porcelánu i dal
ších předmětd uměleckého řemesla. Rodinnou sbírku obohacenou 
též mnoha dary rozšiřovala nákupy; podle svědeckých výpovědi 
pamětníkd někdy snad předraženými, někdy nekvalitními . Jisté 
však je, že vedle banalit ukazovala sbírka cenný prdřez pod-
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statnou části české tvorby 19. století. 
Intenzívní zájem projevovala Slavínská i o literaturu. 

V pozůstalostním spise nalezneme odraz takovéhoto zaujetí ~ 
podobě dopisu překladatele Augusta Spáčila, jenž žádá o na
vrácení moderní polské literatury, kterou nebožce zapůjčil. 
Ačkoliv je doloženo, že se u Slavínské pojila láska k Polsku 
(do jisté míry se pokládala i za Polku a část lidí ji tak 1 
akceptovala) s rozhodným odporem k carekimu Rusku - ~ Če
chách oněch let postoj nikoliv bižni - zájmu o ruakou lite
raturu to nebránilo. Dos~idčuje to (opit v aoudnim spise) 
žádost o vrácení Tolstého Anny Kareniny kniho~ni Výrobního 
spolku 41. 

Slavínská - až do konce ných dn:í plni lij:!c:! umilet'.ký
mi i společenskými událostmi a ~ystupujicí dokonce jako ~ří
ležitostný mecenáš - zahynula na pod~ečernim ~itinovim kor
ze výstavy ve Stromovce roku 1908 pod kopyty eplaieeych koní 
ze spřežení ~dovy po ministru Kaizlovi. Sla~:!nská ~i neala 
na výstaviště kytici jako ~ýraz aympati:! ••• 5/ 

Pohřeb Jindřišky Slavínské z Ritterabergd (organizoval 
jej Jaroslav Kvapil) ae stal událost:! celoapolečenského tor
mátu, slavností srovnatelnou s pohřby ptedn:!ch osobností ná
roda. Obsáhlá reportáž Hárodn:!ch listů nia intormuje, že ra
kev vystavenou v kostele ev. !těpána na Bovém Městě ~ynesli 
po slavnostních obřadech krojovaní pol~t:! účastníci slavi
stického sjezdu v Praze do honosného pohřebního vozu zapůj
čenéhó městem Prahou. Pohřební prdvod se pak ubíral ulicemi 
lemovanými diváky k Národnímu muzeu, jehož rampa byla zapl
něna dav~ a dále na Olšany, kde byla herečka uložena do hro
bu k tetě nenriettě 61. 

P~té započalo projednávání pozůstalosti. Jako soudní 
komisař převzal případ smíchovský notář Schiter. Spolu s ním 
vystupuji ve spisech Jindřiščini přátelé - především Růžena 

Pokorná z Purkyňů. Ta zde jaksi přátelsky zastupuje pozůsta
lé - Jindřiškou ro4 Rittersbergů vymřel . Byla zinventarizo
vána pozůstalost ve smíchovském bytě ve 4. patře domu čp. 
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476 na Ferdinandově nábřeží a evidovány hodnoty nalézající 
ee mimo: obrazy vystavené v Rudolfinu i zastavené ve smí
chovské spořitelně a ve Lvově u manželky aetníke "hejtman
ky" M. Tlusté, inventarizace proběhla i v domě Slavínské v 
Kostelci nad Černými lesy 11. Podle testamentu bylo hlavním 
dědicem a vykonavatelem poslední v~le ustanoveno město Prah& 
Trvalo však více než šest neděl. než se městská rada k po
zůstalosti přihlásila 81. A toto - zatím drobné - prodlení 
jako by předznamenalo delší osud. Zatím měl však případ v 
rukou c. k. soud. resp. notář Sehafer a vše šlo podle běžné 
rutiny. 

24. září 1908 započala komisionální inventarizace poz~
stelosti . Trvale do J, listopadu a vedle notáře a paní z 
Purkyňů se jí zúčastnila zejména Antonie Smíšková rozená Pel
dová, kterou Slavínská testamentárně ustanovila k přehlédnu
tí své korespondence 91. Dále tu asistoval magistrátní rada 
M. Waldstein zastupující město Prahu e v roli přísežných 
znalců obraz~ a uměleckých předmětů vystupovali Břetislav 
Jelínek a dr. P. X. Herles, pracovníci městského muzea. 

lnventovány byly zejména šperky. obrazy (jejich soupis 
otiskujeme v příloze). sbírka porcelánu a miniatur. podrobně 
byla však sepsána i garderoba čítajíc! stovky položek. v 
rámci evidence nábytku zinventarizovala komise i pracovnu J. 
E. Purkyně, kterou pro případnou instalaci zakoupila Slavín
ská na jubilejní výstavě roku 1898 lO/. Slovy "knihovna ob
sahuje as 150 svazků rozličných děl poučných a beletristic
kých bez zvláštní ceny" byla vyřízena knihovna. o jejíchž 
"vzácných exE>:nplárech" se herečka zmínila v závěti. Oceněna 
byla pou1-~ ne 50 K ll/ 

C~lkový inventář z 21. ledne 1909 ukázal. že aktiva po
z~stelosti činí ll 801 K (na vru1u padala zejména sbírka ob
razů a cena domu v Kostelci), pasiva pek 5 235 K, čisté jmě

ní tedy činilo 6 566 K 12{ V tomto stavu přejelo pozůstalost 
město Praha, aby z ní vypl atilo testementární odkazy. Z nich 
ne prvém místě stálo odevzdání čistého zisku z prodeje kos-
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teleckého domu Asylu herců, zastupovanému zprvu E. Vojanem, 
posléze V. Klimentem aR. Deylem lJ/. Druhý hlavní odkaz 
představovalo předáni sbírky obrazů Moderní galerii v Praze. 

K definitivnímu předáni pozůstalosti Praze došlo teprYe 
počátkem září roku 1909, odevzdací listina byla soudem vyho
to~ena al k 11. říjnu 1909. Tou dobou již na plné obrátky 
běžely dohady o placení dědických poplatkd, městská rada 
přesouvala na Moderní galerii vyplacení obrazů ze Lvova a o 
200 K se posléze přihlásil dokonce i sbor Bárodního divadla, 
který zpíval na pohřbu ••• l4/ 

Až sem jsou nám prOvodcem po osudech rittersbergovských 
sbírek spisy &mÍchovského soudu. Jeho role však skončila 
předáním pozůstalosti Praze. Pro sledování dalšího dění je 
proto nutno sáhnout do materiálů městskýCh. Ve spisech pre
aidia rady bylo však zatím nalezeno pouze svolení k použití 
slavnostního pohřebního vozu. Více zpráv poskytly protokoly 
ze zasedání městské rady ao~šem denní tisk, paměti aktérů i 
další prameny. Zvláět je třeba zmínit memorandum Klubu za 
starou Prahu městské radě pražské ve věci rittersbergovských 
sbírek l5/. 

Jaká b,1la tedy situace sbírek na poěátku roku 1910? Le
žely na hromadách na zemi ve skladišti Strakova domu U sedmi 
čertů na Malé Straně prakticky bez dozoru, volně přístupné 
návštěvám. Obec pražská chápala odkaz pozůstalosti jako fi
nanční i hmotnou zátěž a rozhodla se zbavit se nepohodlných 
předmětů veřejnou dražbou. Toto rozhodnutí ae týkalo i vět
šiny předmětů odkázaných Moderní galerii a muzeím - tyto in
stituce toti7 projevily o věc minimální zájem. Národní mu
zeum si vybralo k převzetí Purkyňovu pracovnu a Jindřiščin 
starý ompirový klavír. 

~oderní galerie se účastnila jednání zastupována svým 
sekretářem dr. E. Háchou. Odpovědnost za nezájem galerie ne
lze však svalovat pouze na budoucího protektorátniho presi
denta. Snad to nebyla ani otázka individuální nechuti J. 
Preislera- jak tvrdí v pamětech V. V. Štech 161. Protokol o 



299 

schůzi umě lecké komi se českého odboru kuratoria galerie z 
1. února 1909 nás informuje, že to byli pánové Stibral, 
Preisler, Schikaneder a Hácha, kdo vybrali jedenáct děl , te
dy ani ne desetinu souboru, pro galerijní sbírky 171. Jejich 
volba byla krajně zajímavá. Jestliže pozděj i vedení Klubu za 
starou Prahu soudilo, že galerie omezila sv~j výběr s ohle
dem na své "moderní" zaměření, nemělo pravdu. Galerijní ko
mise totiž např. nevybrala ani j eden z Chittussiho obraz~ a 
naopak zaměřila svoji pozornost na autor.1 starší - malíře 

zemřelé v letech 1829-18841 Berglera, Machka, Purkyně, Bubá
ka, Mánesa, Riedla a Maixnera. Přijata byla i podobizna Lud
víka z Rittersberg~ od Luise Berga. Výbir byl tedy učiněn 
snad s ohledem na dokumentaci vývoje českého umění 19. sto
letí, nikoliv na základě kvality toho kterého díla. Vedle 
obrazů se totiž ve výběru setkáme 1 s kresbami, kartony, 
štočkem pr o časopis a dokonce pouhou "litographií dle Josefa 
Mánesa". 

Odmítnuta byla další dÍla ji! zmíněných autor~ - např. 

známá "Podobizna slečny Bubeníčkovy" od Karla Purkyně či 
kresby Mánesovy - i malí~ dalšícba např. J. Kařáka, A. 
Chittussiho a A. Mánesové. Odmítnuta byla i všechna díla 18. 
století . 

Inventární soupis provedený "znalci" Jelínkem a Harla
sem autorsky neurčil většinu obraz~ . Je proto zřejmé, že řa
da kvalitních děl, o nichž víme odjinud, se v inventáři 
skrývá pod nic neříkajícími či hromadnými položkami . Od~od
nit takové podezření m~žeme např. odkazem na skutečnost, že 
v pozdější aukci byl mj. prodán "Rodinn3 výjev" od Q. Máne
sa, který v inventáři marně hledáme 181. Snad by jej bylo 
možno i dentifikovat s některým prvkem položky č . 115 "sbírka 
skizz dle udání od Maneea". Tuto sbírku skic doplněnou o je
den daguerrotyp a dva oleje Křivoklátu a Karlštejna ocenili 
znalci z městského muzea na 20 K. Ve zlomku litografovaného 
aukčního katalogu, jak jej přetiskl ve svých pamětech R. Ry
šavý, nalezneme pak dva originály Q. Mánesa, vyvolávané na 
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dražbě po 100 K (a snad ani neprodaná) 19/. Ty tak' v inven
táři chybějí a v,yšší cena ukazuje spíše na oleje nd na 
kresby. 

Na přezkoumáni svého stanoviska měla Moderní galerie 
rok. Jako jediný pokrok je však možno zaznamenat, že byl 
přijat na milost ještě jeden kYaš od Joaefa Káneaa - snad z 
iniciativy J. Preislera 201. 

29. ledna 1910 zasedal český odbor kuratoria Moderní 
galerie ve věci rittersbergovskýoh abirek znovu a pod před
sednictvím K. Kramáře pánov~ Stibral, Bering, Kotěra, Preis
ler, Sucharda a Schikaneder aChv4lili starší výběr (na poz~
stalostních poplatcích měla galerie saplatit 81 K) a usnesli 
se vyplatit a převzít i obrazJ saataven' ve Lvově a v Občan
ské záložně na Smí chod 211. Ve Lvově z'O..eUvalo několik ob
razil Chittussiho, Káneaa a jedna neurčeni krajina. 

Ani rozhodnutí kuratoria s konce ledna nebylo však de
finitivnir 19. dubna čteme v protokolu saaedání pražak' 
městské rady, že 7 obras~ se Lvova pfedala za zaplaceni vý
loh Moderní galerie měetu Praze - k prodeji v dražbi 22/ 
Aukční katalog pak uviděl 7 děl Chittuaeiho celkem. 

Lepší postoj k odkazu nezaujalo aň1 měetsk' museum. Z 
memoranda Klubu za starou Prahu se dozvídime, že "byrokrati
cký poukaz k instrukcím zamezil přijetí daru celé řady umě
leckých předmět~, obrazil, rytin, korespondence atd." ftedi
telství muzea - tedy B. Jelínek - muselo být "takořka při
nuceno" obecním starším a zároveň předsedou Klubu dr. Jeř4b
kem, aby nechalo před dražbou převzít alespoň několik kusů. 
Výběrem b,yl pověřen mladičký V. V. štech, jehož paměti udá
lost sice zkresleně a tendenčně, přece však barvitě zachy
cují. 

~atum dražby bylo původně stanoveno na 28.-30. dubna, 
poel~ze bylo odročeno na žádost vinohradského továrníka J, 

J. ~riče, který se slečnou Kuřákovou a paní z Purkyňů pomá
hal dražbu připravit, na 19.-21. května 23/, 

Již předtím vyhověla městská rada Fričově žádosti o od-
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prodání části rittersbergovského archivu. Zamítnuty byly ~a
opak návrhy dr. Šámala, aby poz~stalost byla rozprodána bez 
dražby a zejména dubnový návrh sběratele, císařského rady 
Vejdělka, který nabídl, !e za cenu o 50% nad odhadem koupí 
výběr z poz~stalosti 241. V souvislosti s memorandem Klubu 
m~žeme snad soudit, že se tak stalo opět na zákrok obecního 
staršího dr. Jeřábka. 

O pr~běhu dražby nám soustavnější zpráva chybí. Z oti
štěné části aukčního katalogu je sfejmé, že pro účel dražby, 
která se odehrávala v domě U sedZi ěert~ na Maltézském náma
atí, byl soudní inventář přepracován do podrobnější a kvali~ 
nější podoby. ~ást položek ae sice číslem i formulací kryje, 
tam, kde p~vodni inventář &'Vidoval pouhé barvotisky (např. 
portrét Adama Kickiewicze), byly posunuty rozpisy sumárních 
zápis~ nebo sem byly zapaánJ obrazy převsaté ze Lvova - týká 
se to zejména č. 100 a výše. Celtea se dražilo 172 ěísel, 
zatímco inventář •znalcd" měl jen 118 (resp. 121) položek a 
z těch si ještě 13 kusd převzala galerie a měateké muzeum. 

Kolekce byla patrně z čáeti i přecenlna. Vypl.Tfá to 
opět ze srovnání ukázky aukčního katalogu a inventáře. Vyvo
lávací ceny byly patrně vesměs vyšší než v pdvodním odhadu. 
Snad výjimkou je Machkova "Podobizna šlechtičny z Rittera
bergd" - patrně portrét tety Henrietty z mládí. Vyvolávací 
cena obrazu byla v katalogu - souhlasně s dobovým nezájmem o 
tohoto umělce - ze 40 K snížena na polovinu a podobizna vy
dražena pouze za 30 K. Rozhodnutí městské rady neprodávat 
pod odhadní cenou nevztaho"Yelo se tedy patrně ne inventář, 
ale ne ceny v aukčním katalogu 25/. 

Je ~ejímavé, že výrazného zvýšeni došla umělecky méně 
kvalitní díla Dítětova a Kubešova. Sumy udávané V. V. šte
cbem je bohužel nutno brát s rezervou, všichni pamětníci (i 
Ryšavý a Kvapil) se však shodují ne tom, že ceny docílené 
dražbou byly vcelku nevelké. Slova memoranda Klubu ze starou 
Prahu o desetinásobném převýšeni ceny kus~, které chtěl p~
vodně pod rukou koupit Vejdělek, vztahují se snad na některé 
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drobné kresby Josefa Mánesa, které vydražil S. Kominík . O 
obrazech, které se neprodaly, rozhodla na popud dr. Jeřábka 
m~stská rada , že nebudou již nabízeny a ozdobí n~které míst
nosti radnice 261. 

Definitivní tečku za událostí znamenalo již často zmi
ňované memorandum Klubu za starou Prahu, které za předsed
nictvo Klubu podepsali vedle dr. Jeřábka univerzitní profe
sor J . Goll a ředitel univerzitní knihovny J. Emler. Otiště
ní memoranda ve věstníku Klubu doprovodil ostrý:mi poznámkami 
na adresu m~sta i galerie redaktor P. Janák 277. 

Vratme se však eyn:í k inventáři sbírky a vinujme na je
ho základ~ pár poznámek její genezi a aloženía 

Základem sbírky se staly ritterwbergoveké portréty od 
konce 18. století, dotýkající se jeět~ vojáck4 rodiny Vogel
sangd. Sem patří obraz •Henrietty Vogelaangové z Rittersber
g\l v kroj i Charlotty Corda;rod", o nimž •• zmiňují vzpomínky 
Purkyňové (snad ě. 40 od Machka?), a portrét generála Vogel
sanga (ě . 38) 27•1. Do rodinnl galerie patřily též portréty 
Ludví ka z Rittersbergd od Machka (č. 39) a od Berga (ě. 96). 
Ba základě odmítnut é žádosti HJnka Rdžičky, stat~e ze 
štýrského Hohenburgu, o vydání obrazd, které mu údajně věno~ 
vala Henrietta z Rittersbergd a které měl deponovány v Jind
řiš čině sbírce, víme, že tu by l · 1 "ein kleinee Brustbild der 
Fraulein Henriette de Rittereberg aus ihrer Jugend" 281. 
Snad by bylo možno uvažovat o zařazení dalších Machkových 
portrétd do rodinné galerie (postrádáme zejména obraz Jana 
Rittera z Rittersbargd- Jindřiščina děda), inventář nás 
však k tomu ~eopravňuje. K rodinné galerii, opatrované kdysi 
tetou Her~iettou, váže se pak soubor 27 kresebných podobi
zen, lc·teré vytvořil sám Ludvík z Ri ttersbergů ( č. 110). 

Jak shodně uvádějí vzpomínky současníků, dostaly ob~ 
Rittersbergovny řadu obrazových dárků od rodiny Mánesů, kte
rá přilnula k Henriettě, Jindřišce pak věnoval jako svému 
oblíbenému modelu některé práce i Josef Mánes zvlášt. Jest
liže od Palackého a Riegra dostaly obě slečny spíše dary 
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knižní, k pracem J osefa a Idy Mařákových a s nad i k dalším 
vede cesta nejspíše přes výtvarné kontakty mladé Růženy z 
Purkyňů. I od její rodiny dostala se do sbírek ve smíchov
ském bytě řada artefaktů - zvláště dary Emanuela Purkyně 29( 

Sedm kvašů , jej ichž autorem by l G. Kubeš , přešlo do 
sbírek zřejmě darem jeho dcery, herečky Národního divadla 
Hany Kvapilové, které byla Jindřiška blízkou přítelkyní JO/. 

Soubor obrazů A. Chittussiho byl pro sbírku získán nej
spíěe při prodejní výstavě po malířově smrti roku 1892. 
Identifikovat jednotlivá díla na základě inventáře ani auk
čního katalogu však nelze 3l/. Pouze ve Věstníku Klubu za 
starou Prahu byla reprodukována jeho -Krajina", kterou v 
aukci zakoupil profesor dr. Krěmář 321. Z nejmladší gener ace 
reprezentované ve sbírcea Dítě, Oliva, Petere atd. byl ve 
větším počtu zastoupen jen prvý jmenovaný. Sbírku grafik a 
kreseb zinventovali Jelínek s Rarlasem více než zběžně (vý
jimku představují časté kusy mánesovské). I zde vidíme prO
řez od 16. století přes hojně zastoupeného Berglera a Mánesy 
k Mařákovi, Kendlerovi a posléze opět nejmladší generaci 
Olivy, Prouska a Krejčího . 

Nezbývá než zeptat se po důvodech takřka obecného ne
zájmu o cennou kolekci. Vždyt hlas Klubu za starou Prahu 
zněl v podstatě osamoceně . Jeho názor, že Moderní galerie 
měla převzít alespoň díla Mánesova a Chittuseiho jako celek , 
byl možná upřílišněný - mj. i zde se objevuje podcenění K. 
Purkyně a A. Machka, významný byl však pohled na pozůstalost 
jako cennou kulturní tot alitu (vč etně např . písemností ) . 
Svůj význam měl i apel morální, odsuzuj í cí podobné za cházení 
s darem. 

J~k ale od~odnit pos toj ostatních zúčastněných? Praž
skou městskou radu Grošovy éry dělila od dob Vojty Náprstka 
a Tomáše Černého nejen dvě desetiletí, ale i odlišná vlastní 
stylizace. Byla-li v osmdesátých l etech mě stská rada v mnoha 
ohledech místem řady alespoň pokusů o podporu č eské kultury 
a stimulování jejího rozvoje, vládla mezi podnikateli , re-
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prezentanty a politikáři rad asanačního předválečného období 
v tomto ohledu č irá lhostejnost. 

Nezájem ze strany městského muzea byl pak zčást i odra
zem radního názoru na věc, zčásti vyjadřoval názory B. Je
línka na muzejní sbírky v~bec: umění sem nepatřilol JJ/ Nej
větěí hádankou z~stává však postoj zástupe~ Moderní galerie, 
zvláště role malířů Preislera a Schikanedr~při výběru a 
r ozhodováni. Finanční moment můžeme snad klidně eliminovat , 
resp. omezit na obrazy vyplácené ze zástavy. Samy dědické 

poplatky byly zanedbatelné. Zůstáv á tedy otázka rozsahu a 
směrování výběru. A vskutku tě žko pochopíme , proč nebyly 
přijaty alespoň Mánesovy kresby nebo proč nebyl převzat i 
druhý Purkyňův obraz, který poté štastně vydražil Miloš Ji
ránek. 

Kdyby snad byla Moderní gelerie odmítla odkaz jako ca
lek, bylo by to nesmyslné, ale vysvětlitelné vá!nivým pří
klonem k modernímu umění, oslněním Kunchem nebo Francií, po
případě nutností vyrovnat se s nástupem generace Osmy. Jak 
ale vysvětlit onen podivný p~ez sbírkou, který slučuje ně
kolik kvalitních, byt dobově neeeněných děl od Machka a Pur
kyně s několika Mánesy na jedné straně a např. školní prací 
Bergl erova okruhu na straně druhé? 

Bude asi nutno odložit hledání odpovědi na takovéto 
otázky až do doby, kdy budeme znát vnitřní dějiny Moderní 
galerie, cesty růstu jejích fondů a zejména směrování nákupů 
pro její sbírky )Jal. 

Je zajímavé, jak se vědomí iracionálnosti přístupu za
interesovaný~h institucí odrazilo ve vzpomínkách pamětníků. 
Postihne~~ snahu zdůvodnit kulturní selhání zástupců veřej
nosti ~rávní defektností odkazu, tj. absencí řádného testa
mentu nebo jeho nedokonalostí 34/ . Tímto způsobem vzpomínali 
přitom lidé do věci zasvěcení, kteří se jednání činně zú
častnili a reagovali na věcné důsledky právní relevance po
slední vůle zemřelé herečky. S odstupem let však převážila 
snaha situaci nějak vysvětlit a do jisté míry i sejmout z 
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alctérll odium nekul turnosti 35/. 

Poznámky 

1/ Základní informaci o Slavínské srv. OSB 23, 1905, s.350 
a R. Pokorná-Purkyňová, livot tří generací. Vzpomínky 
na velké Purkyně, Praha 1944, s. 188-202. Pro charakte
ristiku Jindřiščina otce Ludvíka je zajímavý portrét z 
pera J. Nerudy, Ludvík Ri tter s Rittersbergu, Humoris
tické listy 19. 8. 1887, přetištěno ins Podobizny III., 
Praha 1957, a . 228-230. 

2/ Pro dokresleni osobnosti tety Henrietty je vedle vzpo
mínek Purkyňové zajímavá poz~taloat Jindřišky Slavín
ské z Ritterabergd ulolená v PBP na Strahově, která ob
sahuje i materiály vztahující se k Henriettě (zemřela 
15. 8. 1880). Zajímavá je jednak její německá korespon
dence s přírodovědcem Ladislavem Čelakovským, který byl 
po smrti adho otce vychováván v rodině Purkyňll (kartón 
G/G/24) a zejména Henriettin překlad B. Běmcové Volks
mirchen und Sagen, který podle Jindřiščiny poznámky ne
nalezl však nakladatele (kartón G/G/12). 

3/ Srv. L. Bovák, Stará garda Národniho divadla , Praha s. 
d., s. 169; J. Kvapil, O čem vím, Praha 1932, s. 310 až 
312, 92 . Díky laskavému přispění dr. Noskové ze sďA 
Praha je možno blíže pohlédnout na finančni stránku 
Jindřiščina hereckého pllsobení . Protokol pensijniho 
ústavu ~ro členy ND uvádí, !e na schllzi výboru 5. 12. 
1892 ·byla jí na základě její žádosti ze 17 ~ 3. 1892 při
Z:1áns penze l 000 zl ročně . To byl nemalý obnos, podle 
sdělení dr. Noskové penze z nejvyšších v oné době , snad 
nepříliš odlišná od Jindřiščiny divadelní gáže . Slaví n
ská asi neuměla s penězi příliš hospodařit (vzpomeňme 
na finanční potíže jejího otce) a zejména, jak zmiňuje 
Pokorná-Purkyňová (s, 197) 1 ''Velká byla její sběratel-
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ská vášeň a často ji přivedla do dluhů. Nedovedla odo
lati a také se často mýlila a byla šizena při výb~ru". 

4/ Srv. spis A 1.)96/8, kde A. Spáčil píše 15. 7. 1908 z 
Lubna ve Štýrsku: Správě pozůstalosti po sl. Jindřišce 
Slavínské. V Praze seznámil jsem se se sl. Slavínskou, 
které jako nadšené Polce jsem občas půjčoval ukázky mo
derní polské literatury. Posledně pdjčené, mně patřící 
knihy, které, pokud vím, se nalézalJ na stojanu mezi 
knihami v pokoji slečnině, jaoua ~mieré, studyum psy
cbologiczne od Ign. Dabrowskiego. Dramat Kali~, diva
delní hra. Cien, drama od Wilh. 'Peldmanna, mimo to je
ště asi 3 knihy, na ně! ae jil nepamatuji. Za:íněné lcn1-
hy mají sice cenu jen 12 korun, ale budu je decky po
třebovati k překleddm a byl bych nucen koupiti je zno-
va. • •• " 

5/ Obsáhlou reportáž o události přinesly Wárodni listy 
12. 7. 1908. Za ocitování stojí osobní charakteristika 
Slavínskéa ~ uměleckých kruzích pražských byla výborně 
známe populární tato stále mladá stařena, která nevyne
chala jediné premier.y divadelní: jíž neušla jediná vý
znamná událost česká a jež měla neobyčejně jemný a vy-

· tříbený smysl estetický." 
6/ Srv . reportáž Národni politiky 15. 7. 1908. 
7/ Inventář pozdstalosti ve spise A 1.)96/8, t . 57-99. 
8/ Testament, z něhož byl výtah publikován v novinách 

14. 7. 1908, otiskujeme v příloze I. Městská rada se 
rozhodla přihlásit se k pozdstalosti s dobrodiním in
ventáře 21. 8 . 1908, čj. 17 790. 

9/ O OPudu korespondence Slavínské se - s výjimkou několi
ka jednotlivin uložených v její pozůstalosti v LA PNP 
na Strahově - nepodařilo nic aktuálního zjistit . Smíš
ková snad provedla její probírku, poté však - snad jako 
celek - koupil písemnosti z pozůstalosti sběratel Frič . 

Též V. V. Štech (V zaml ženém zrcadle, Praha 1967, s. 
225) tvrdía "Sám sebral jsem v bytě ještě krabičku s 
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dopisy Josefa Mánesa, jež psal dvěma sestrám, z nichž 
Jindřiška byla jeho mode lem pro záhlaví Květů a pro di
plom Nosticův." Není ovšem jasné, dostal-li se do bytu 
před inventarizací či vybíral-li až před aukci z hro
mad, popřípadě jedná-li se již o nepřesnou vzpomínku. 
Akt sám je totiž nepravděpodobný a na nepřesnost ukazu
je i posunuti tety Henrietty do role neexistující Jin
dřiščiny sestry. 

10/ Srv. Pokorná-Purkyňová, Život tři generací, s. 202. 
L. Novák (Stará garda, s. 169) mylně uvádí, že se jed
nalo o pracovnu malíře K. Purkyně. Srv. též Kvapil, O 
čem vim, s. )12. 

l l / Ověřit, zda Slavínská přecenila své knihY, či zda komi
se nej evila o skutečnou hodnotu jednotlivých svazků zá
jem, nelze. Knihovnu přidělila r. 1910 městská rada Ar
chivu hl . města Prahy a zde soubor zanikl při požáru 
radnice r. 1945. Publikace V. Hlavsa a kol. , Archiv 
hlavního města Prahy - ~odce po fondech a sbírkách, 
Praha 1955, s. 132 ?Všem hovoří o celku 400 cenných 
knih, autografll a starých tie·ků . Půjde tedy patrně o 
další projev zájmu a znalosti "znalců" Jelínka a Harla-
se. 

12/ Do pasiv byly zahrnuty i částky potřebné k vyplacení 
obrazů na Smíchov ě i ve Lvově. 

13/ Ke korespondenci o odkazu na Asyl srv. spis A 1.396/8, 
f. 135 a 145n. 

14/ K vyrovnáni mezi dědici srv. týž spis, f. 131-134. 
15/ Za star~u Prahu: Věstník Klubu za starou Prahu 1, 1910, 

s. 41 . Pozvánku na klubovou vycházku do domu U sedmi 
č~rtů na 23. I. 1910, kde výklad podával PhC. V. V. 
Štech, srv. tamtéž , s. 8. Memorandum otiskujeme v pří
l oze . 

16/ V. V. štech, V zaml ženém zrcadle , s . 224. 
17/ Za rešerši z protokolů uložených dnes v Archivu NG v 

Praze děkuji dr. Z. Hojdovi. Komise vybral a tato čísla 
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soudního inventářes 20, 33, 36, 37, 42, 69, 94, 96, 97, 
112 a 116. Srv. též spis A I.J96/8, f. 131, kde však 
figuruje j iž i č. 95, zřejmě galerii vybrané dodatečně. 

18/ Reprodukován ve věstníku Za starou Prahu 1, 1910, s . 42. 
19/ R. Ryšavý, Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy. Praha 

1947, s. 44-47. . 
20/ Snad tak by bylo lze reinterpretovat Štechovu vzpominku 

citovanou v pozn. 16/. 
21/ Srv. opět Archiv BG - fond MG, AA 1320/8. Schůze usnes

la mj. "· · ·nahraditi obci Pražské dle poměru ceny od
hadní obrazů podržených poměrnou část dluhu a inventa
risačnich výloh." Snad tedy zde mohla být alespoň zá
minka pro minimální přejímání z oJkazu. Vzhledem k to
mu, že pozůstalost jako celek byla aktivní, nemohlo jit 

~ o víc .než o záminku nebo o nesChopnost dohody mezi ga
lerií a městskou radou. 

22/ Zápis o schůzi rady král. hl . města Prahy konané dne 
19 . 4. 1910 uvádí pod čj . 14 864: "Schválen návrh, aby 
věci náležejici do pozůstalosti Jindřišky Slavínské z 
Rittersbergů (3 obrazy a 3 los7) zastavené v I. občan
ské záložně a I. pražské zastavárně byly vyplaceny, ••• " 
čj. 4 986a "Od moderní galerie Království českého při
jímá se k žádosti její 7 obrazů Jindřišky Slavínské, 
dříve u Milady Tlusté zastavených proti zaplacení obno
su 1 725 K. Obrazy bu!tež příležitostně prodány." 

23/ V zápise o schůzi rady z 26. 4. čteme pod čj. 5 424a 
"K žádosti J. J. F~iče, továrníka na Královských Vino
hradech a dalšich žadatelů usneseno, aby dobrovolná 
dražr.a svršků náležejících do pozůstalosti po sl. Jin
dř~šce Slavínské z Rittersbergů byla odročena na dobu 
J neděl a odhadni cena aby zvýšena byla o 30 %. Pod od
hadni cenou nebudi ž pr odáváno. Pokud se týče svršků, za 
něž nebizeno o 50 % více nad cenou odhadni, budiž tato 
cena cenou vyvolací." 

24/ Srv. zápis o schůzi r ady z 12. 4. 1910, čj. 4 669, a z 
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13. 5. čj. 6 324 . 
25/ Ze snížení ceny oproti soudnímu inventáři zároveň vy

plývá, h bylo vykonáno skutečné přecenění, ne pouhé 
paušální zvýšení ceny, o němž rozhodla městská rada. 
Tyto domninlcy by mohla upřesnit pouze konfrontace soud
ního inYentáře s aukčním katalogem, sa jehož sestavite
le snad mdžeme považovat komisi Prič, Purlcyňová, Kuřá
ková. Halézt dochovaný exemplář litografovaného katalo
gu se však bohužel nepodařilo. V pražských sbírkách 
aukčních katalogd UN a lcniboY~ BQ se nedochoval. Není 
ani v pozdatalosti Slavínské Y PIP na Strahově, kterou 
mi laskavi zpřístupnil dr. K. Svatoš. Absence katalogu 
je snad zavinina tím, le dražba nebyla svif ena žádné ze 
soukromých aukční cb síní. 

26/ "Dosud neprodané obrazy s poadatalosti sl . Slavínské 
bu~tež ve vhodných místnostech na radnici umíatin;y. 
~atstvo, nádobí a sklo bu!tež beaplatnl dány humanitním 
úatavdm, resp. mateřským ikoUJD. Ohledni knih a ostat
ních předmětd bu!tež interessenti vyzváni novinami, aby 
učinili nabídky." 

27/ Poznámky u memoranda jsou podepsány "redakce". Vjkonnim 
redaktorem byl ovšem P. Janák. 

27a/ Podle určení dr. R. Prahla jde o Berglerdv obraz nama
lovaný okolo r. 1809, kter.f ze sbírky Slavínské přešel 
do rukou rady Vejdilka, odkud jej r. 1936 zakoupila NG . 
Dnes je v HG uložen pod sign. O 5162. Jeho reprodukce 
byla publikována ve Zlaté Praze 25, 1912, s. 312, kde 
je jako autor rovněž uveden Josef Bergler. 

28/ Srv. Á 1.396/8, t. 21. 
29/ P!·acovnu J. E. Purkyni - nikoliv tedy Karla Purkyně, 

jak uvádí mylně L. Noválc (Stará garda, s. 169) - zakou
pila ovšem Slavínská na výstavě r. 1898 a nabídla Ná
rodnímu muzeu. To neprojevilo ochotu dar přijmout a 
převzal o jej až z pozdstalosti. Tak málem sdílela Pur
kyňova pracovna osud jeho skvělé knihovny, která pro 
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nezájem veřejnosti skončila též v dražbě. 
30/ Srv. P. Černý, Hana Kvapilová, Praha 1960, s. 297, kde 

se o dražbě mylně uvádí, že proběhla r. 1908. 
31/ Soupis děl z Chittussiho pozůst6losti vystavených a 

rozprodaných v Praze r. 1892 srv. J. Pešek, Z pařížské
ho atelieru Antonína Chittussiho. DP 2, 1981, s. 96-lOl 

32/ Ze starou Prahu 1, 1910, s. 42. 
33/ Srv. V. V. štech, V zamlženém zrcadle, s. 224. 
33a/ Cenný pohled na MG přinesl r. 1927 V. Kramář ve stati 

Dnešní kulturní reakce a Moderní galerie, přetištěno 
ins V. Kramář, O obrazech a galeriích, Praha 1983, s. 
396-439. O pozoruhodných poměrech v galerii svědčí tjž 
skutečnost, že když po úspěšné posmrtné výstavě B. K~
biěty nabídla j eho rodina - opět darem jako před des a
tiletí~ Slavínská - jeho obrazy Moderní galerii, byla 
její nabídka odmÍtnuta kuratoriem ve složeni Švabinský, 
Šimon, Matějček, Mádl, Obrovoký, Štech, Klouček, Hil
bert, Janák a Beneš. Předpokládejme přitom, že pro při
jetí daru byli minimálně Kubištovi přátelé A. Matějček, 
V. Beneš, případně i P. Janák • . srv. edici P. Čeřovského 
a P. Kubišty, B. Kubišta. Korespondence a úvahy. Praha 
1960, s. 29. 

34/ J. Kvapil (O čem vím, s. 312) říká: "Když nenadále zhy
nula, nešli jsme na útržku obálky koncept její poslední 
vůle; ••. sotva několik nejvzácnějších předmětů podaři
lo se nějak zachránit pro veřejnost, •.. ", zatímco L. 
Novák (Stará garda, s. 171) vzpomínás "Bohužel nebyla 
podepsaná závět právně uznána a celá pozůstalost roz
prod ť.na ve veřejné dražbě." 

35/ D~es, kdy nás od tragického rozpadu sbírky dělí již tři 
čtvrtiny století, bylo by možná zajímavým kulturním či
nem, kdyby dědic Moderní galerie, Národní galerie v 
Praze, do jejíchž fondů postupně přece jen přešla velká 
část rittersbergovské sbírky, pokusila se evokovat pů
vodní kolekci pomocí výstavy. Dnešní, v této vě ci snad 
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ji! poučenější veřejnost, by poklady opatrovaná kdysi 
siečnou Jindřiškou patrně ocenila. 

V přílohách otiskujeme tři významné dokumenty spojené 
s osudem rittersbergovských sbíreks 

1. Spis A 1.396/8 obsahuje soudní opis testamentu Slavín
ské potvrzený a zveřejněný soudem : 4. 6. 1908. Téhož 
dne přinesly výtah této poslední v~le i Národní listy. 

ll. Spis A 1 .396/8, inventář poz~stalosti, f. 64-68, 71, 
obsahující inventární soupis sbírky obraz~ a grafických 
děl. 

(Inventarizace probíhala ~ několika etapácha 
1) sepsána díla ve smíchovském bytě - č. 1-93; 
2) díla vystavená v Rudolfinu - č. 94-97; 
3) pokračování ve smíchovském bytě - č. 98-118; 
4) dodatečně doplněna díla č. 119-121 zastavená ve smí

chovské záložně; 
5) obrazy zastavené ve Lvově do inventarizace nikdy 

jmenovitě nevešly a jejich rozpis neobsahují ani 
ostatní prameny.) 

111. Mem~randum Klubu za starou Prahu, původně otištěné k 
24. 6. 1910 in; Za starou Prahu1 Věstník Klubu za sta
rou Prahu 1, 1910, s. 41. Poznámky podepsané "Redakce" 
nepřetiekujeme, spokojujeme se s vlastním memorandem. 

.. 
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Ve jménu Božím 
Poslední v~le moje 

Jl2 

Vše co mám, obrazy , sbírky, starožitnosti, vše náleží 
Praze, odborníci at roztřídí, co kam náleží. Spisy a skladby 
mého otce jsou napravo v malé almárce v komoře , co hraničí 
se spacím pokojem, at se pro Bdh někdo toho ujme. Psaní at z 
lásky Boží prohlídne jen paní Smíšková Antonka. 

Ve Vinohradské nemocnici 4. prosince 1907 
Jindřiška z Rittersbergd Slavínská m. p . 

Obraz Mánesa, o kterém dr. Kuhl ví, patří Národnímu divad _u, 
ostatní obrazy národní galerii i šperky též některému museu, 
též miniatury. Ráda bych odpočívala u mé tety v hrobě Uhl i 
řově ve Velšanech hrobka č. lB. oddělení 34. hřbitov. Bdh 
bua mé duši milostiv. Vhm milým cnúým za jejich lásku, 
zaplat B\Ul, 

~ Jindřiška Slavínská c Rittersbergd m.p . 
Knížky na pohřeb má p. Smišková. 
U p. Hejtmanky Milady Tlusté ve Lvově jsou zaetaveny obrazy 
Kanes~ a Chittussiho za 750 zl. Chalupa v eerném Kostelci 
at se prodá a zbytek at se dá Asylu hercd. 
Prosím slavnou správu zemského Musea, by našla místo na ná
bytek po Janu Purr,rňovi, by celý Interieur, jak jsem ho měla 
na národopisné výstavě vystavený, z~stal národu zachován na 
památku po slavném velikánu. Prosím, by se z mé divadelní 
garderoby vyhledalo, co by se hodilo na mešní roucha pro 
chudé kostel~. Starý perský šál a staročeské hedvábné šátky, 
brokátovf zivot z časd Marie Terezie (červený se zlatem) a 

co by ~e ještě hodil~ patří Museu Náprstkovu. 
Prosí m členy Národního divadla, kdyžby zpívali při nějakém 
pohřbu a šli kolem náhrobku, aby zapěli u mne "Salve Regina" 
a moje srdce, byt prachnivělo, ještě se zaraduje. 
Prosím, by se biblioteka pozorně prohlížela, přitom vzácné 
exempláry. Rovněž z nábytku st se vybere, co by se některému 
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Museu hodilo. 
Praha Královská, Vždy velebná, vzne~ená a majestátní. Přijmi 
milostivě tyto dárky, jež jsem po celý život opatrovala a 
střádala, co ddkaz srdce vděčného a až do hrobu Tebe zbožňu
jÍcího. 
Psáno při plném vědomi na den sv . Barbory 1907 ·ve Vinohrad
ské nemocnici. Panu primáři Semerádovi za vše dobrodiní vrou
cí dík, za vše dobrodiní, jež mně a všem ubohým nempcným 
prokazuje. 

Jindřiška z Rittersbergu Slavínská m. p. 
4. prosince 1907. Náš šlechtický diplom a copie diplomu Je
roniss~ z Libušína (rodina mé prababičky Anny z Rittersbergd 
narozené Jeronissové z Libušína) patří zemskému museu. 
Bože všemohoucí a nejmilejší Nebes Královno, chraň, opatruj 
mou drahou neětastnou Polskou Vlast a České Království, zbav 
je jha vrab~v a tyran-dv. At ve svobodě a novém rozkvětu Vám 
se mohou kořiti a chvalořečiti na věky vě~ 

Prohlášeno dne 14. července 1908. 
C.k. okresní soud na Sm!chově oddělení I. 
dne 14 července 1908 
L.S. 

II 

.Amen ll 

Peika m.p. 

1/ Olejový obraz na plátně, ženská podobizna 
2/ Pastel "Skizza" 
3/ Ole~ový obraz, krajina od Chittussi 
4/ O~ejomalba "Studie" od Dítěte 
5/ -"- Studie, dětská hlava od Dítěte 
6/ Olejomalba studie "Ženské poprsí" od Dítěte 
7/ Kresba uhlem "krajina" od Mařáka 
8/ Olejomalba na dřevě, skizza od Pipenkabena /1/ 
9/ Olejomalba na plátně "Studie hlavy" podobizna 

5,-
4,-

100,-
5,-
5,-
6,-

60,-
6,-



Jl4 

~amberkové, skizza od neznám~ho autora 
10/ Olejomalba na plátně "Adam a Eva v ráji" od 

neznámého malíře 
11-14/ Olejové obrázky na dřevě (jaro, léto, pod

zim, zima) od neznámého autora a 10 K 
15/ Olejomalba skizza "Podobizna děvčete" od 

Dítěte 

16/ Olejomalba na plátně "sedící dívka" od neznámého 
17/ Malba na plátně "DYě stkorky" 
18/ Olejomalba na plátni "Podobizna dámJ" 
19/ Olejomalba na plátně "Svatá rodina" neznámý 

mistr z konce 18. století 
20/ Olejomalba ne dřevě WV zabradi" 
21/ Olejomalba "Hlava starce" z 18. století 
22/ Olejomalba na plátně •zpovl!• snaěka 

Strelitz 1850 
2J/ Vyiívaný obraz ~odlící se dáma" 
24/ Pastel "Podobizna pána" • 18. století 
25/ Pastel "Podobizna dámJ" • 18. století 
26/ Sádrový odlitek v rámu 
27/ Olejomalba na plátně krajina 
28/ Akvarel na papíře •studie z Kokořína" od 

Amalie Maneso'té 
29/ Olejomalba ne lepence -Krajina" od pí 147 

Kařákov é skizza 
JO/ Kresba, náěrtek na papíře Josefa Mánesa "Záaek 

20,-

150,-

40,-

J,-
5,
J,-
5,-

8, -
10,-
50,-

5,-
5,-

15,-
15,-
2,-
4, -

JO,'-

JO,-

Čechi" /1/ s nalepenými květinami 50,-
Jl/ Kresba na papíře "Krajinka" s nolepenými květi-

nami od Josefa Mánesa 50,-
J2/ Olejomalba "Podobizna slečny Bubeníčkovy" od 

:<arla Purkyně eo'-
JJ/ Olejomalba na plátně "Studie dětí" od Karla 

Purkyně eo.-
J4/ Olejomalba na plátně studie "Dívčí hlava" 

od Dítěte 12, ... 
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35/ Kresba na papíře "Dáma na úmrtním loži" 
neznámý autor 

36/ Olejomalba na plátně "Podobizna dámy" od Machka 
37/ Olejomalba na plátně od Machka "Podobizna pána" 
38/ Olejomalba ne plátně "Podobizna pána 11 (generál 

Vogelseng) autor neznámý 
39/ Olejomalba na plátně "Podobizna pána" od Machka 

(Ludvík z Rittersbergd) 
40/ Olejomalba "Podobizna ilechtičny z Rittersbergd" 

od Machka 
41/ Olejomalba na plátně "Narození Páně" ze školy 

6,-
30,-
40,-

100,-

40, -

40,-

Berglerovy 30,-
42/ Olejomalba na dřevě "Vzkříšení Páně" (škola 

Bergl erov a) JO,-
43/ Olejomalba na plátně "Křest Páně" od Berglera 30,-
44/ Olejomalba na dřevě ~lečeře Páně" škola Berg-

lerova 40,-
45/ Kolorovaná litografie (podobizna generále 

Grimrne) 2,-

46/ Kresba kolorovaná od Kulny /?/ 1,-
47/ Olejomalba ne plátně "Podobizna páne" skizza 1,-

48/ Clejomelba na prkénku "Krajina" 1,-
49/ Olejomalba ne dřevě "Pobřeží mořské" autor 

neznámý 
50/ Akvarel ne papíře "Podobizna dámy" značka 

J. s . 1805 

6,-

10,-
51/ Olejomalba na dřevě "Krajina" neznámý autor 5,-
52/ Olejomalba ne dřevě "Krajina" 4,-
53/ Olej~~alba na . plátně "Krajina" značka J. Olexa 1,-
54/ 0'-ejomalba na lepence "Krajina" 2,-
55/ Vystřihovaný obrázek zasklený bez umělecké ceny 1,-
56/ Olejomalba ne plátně diletantská práce "Podo-

bizna muže" bez umělecké ceny 0,30 
57-58/ Vystřihované z papíru a nalepené rostliny 

8 1 K 2,-
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59-60/ Rytiny rumělkové "Alegorie hudby" "Maliřství" 

& 5 K 10,-
61/ Pastel na lepence otřelý "Ženská hlava" 
62/ Malba ne plátně "Krajina" 
63/ Tušová kresba od Olivy 
64/ Litografie "Podobizna pána" 
65/ Akvarel "Krajina" studie 
66/ Malba na hedvábí, květy bez umělecké ceny 
67/ Olejomalba na papíře bez umělecké ceny 
68/ Rytina dle Greusse 
69/ Litografie dle Jos. Menesa 
70/ Rytina dle Rafaelovy Madony 
71/ "Pana Maria" malba na plátně bez umělecké ceny 
72/ Olejomalba, copie Rubensova obrazu "Snímání s 

kříže" 

73/ "Krajina" guache od Kubeše 
74/ Olejomal ba na dřevě "Alpská krajina" 
75/ Kolorovaná litografie "Dobrý pastýř" 
76/ Nezarámovaná olejomalba na lepence "Studie 

slunečnice" 

77/ Olejomalba na lepence "Postava dámy" od Peterse 
78/ Barvotisk "Podobizna Adama Mickiewicze" 
79/ Olejomalba na lepence "Váza s kv ětinami" 
80/ Olejomalba na plátně copie dle Rafaela bez 

umělecké ceny 
81/ Olejomalba na papíře skizza "Rdže" 
82/ Akvarel na lepence bez umělecké ceny 
83/ Kresba ne papíře bez umělecké ceny 
84/ Malb::. ne lepence "Růže" 
85/ o:ejomal be na papíře bez umělecké ceny 
86/ Akvarel ••Podobizna dámy" bez značky 
87/ Obrázek vyšívaný, uprostřed reprodukce 

Rafaelovy Madony 
88/ Guaš od Kubeše "Krajina" 
89/ - ll -

5,-
0,70 
6,-
0,50 
5,
l,-
0,50 
1,-
1,-
1,-
1,-

2,-

4,-
10,-
0,50 

5,-
5,-
1, -
6,-

1, -
4,-
0,50 
1,-
3,-
1,-
5,-

0,50 
8, -
8,-



90/ Guaš od Kubeše "Krajina" 
91•92/ taktéž 8 1 K 
93/ Guaš od Kubeše 
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94/ "Studie ženské hlavy" olejomalba od Josefa 
Mánesa 

95/ "Studie ženské hlavy" (guache) Josefa Mánesa 
96/ "Podobizna českého spisovatele Ludvíka z Rit-

tersbergů", kresba od Louise Berka /1/ 
97/ Studie, olejomalba, skizza od Viléma Riedla 
98/ Akvarel• (guache) od Amalie Manesová 
99/ Olejomalba 18. století silně poškozená 

nezarámovaná 
100/ 340 rozličnlch grafických podobizen a 5 h 
101/ 137 "ModnÍch list~" a 12 h 
102/ -41 tapet 8 20 h 
103/ pět svazku Berglerových leptd a 20 X 
104/ 23 reprodukcí dle českých mistrd 
105/ 300 grafických listd rdznlch reprodukcí 

• so h 
106/ 88 kreseb {kreslin) a 10 h 
107/ 54 rozličnlch tiskových reprodukcí 
108/ 600 drobnlch reprodukcí 
109/ 13 rdzných tištěných podobizen a 5 h 
110/ 27 nákres~ podobizen od Rittersberga 
111/ Drobné kresby v mapě 
112/ štoček krajinový od Bubáka 
113/ 80 kusd rdzných rytin a reprodukcí a 5 h 
114/ 12 kued rozličných kreseb a studií v mapě 

{4 B~rglery, 1 Mafák, l Prousek, 1 Krejčík, 
1 Oliva atd.) 

115/ l dagerotyp, 2 podobizny kreslené "Křivoklát" 
a "Karlův Týn" v oleji, sbírka skizz dle udá
ní od Manesa 

116/ 4 kreslené kartony od Petra Maixnera 
117/ 40 rytin podobizen českých králů 

e,-
2,-
1,-

200,-
200,-

50,-
150,-

40, -

5.-
17.-
16,44 
8,20 

100,-
4,-

150,-
8,80 
2,70 
6, -
0,65 
7,-
5,-
2,-
4.-

60,-

20,-
20,-
1,-



118/ Kresba Antonína Mánesa, kresba Kendlera, 
kresba Schulze a l menší kresbičky 

119/ Olejomalba od Chittussi 
120/ Křídová kresba krajiny od Chittussi 
121/ Obraz "Krajina" od neznámého autora 

III 

10,-
80,-
70,-
50,-

Po trapných výjevech souvisejících s veřejnou dražbou 
pozůstalosti slečny J. Slavínské obrátil se Klub za starou 
Prahu tímto přípisem k městské radě1 

Slavná rado královského hlavního města Prahy! 
Způsob, jakým bylo provedeno převzetí legátu z pozůsta

losti slečny Slavínské, nutí nás ku prosbě, ab,y se budoucně 
při podobných příležitostech neopakovaly stejně trapné zje
vy, zaviněné nedostatkem patřičné piety. Od počátku, kdy le
gát převzat humanitním referátem obecním bez řádného, aspoň 
pro umělecké předměty odborníkem sepsaného inventáře, naklá
dáno s majetkem, jenž vedle archiválií k dějinám umění před
stavoval kulturu měAtanské rodiny pražské z doby celého sto
letí, nešetrně, vzhledem k poměrně značné umělecké ceně mno
hých předmětů bezohledně. Pozůstalost pokládána za jakési 
břímě a jen stěží se podařilo odvrátiti pokus o její zakou
pení en bloc soukromým sběratelem sa nepatrný obnos; byl to 
pokus, jenž počítal e neinformovaností dočasných správců ob
ci odkázané pozůstalosti. A když již částečná úhrada za ně
které výlohy, které obci vzešly, hledána dražbou, neměla ta
to dražba býti obmezena na předměty bez ceny umělecké a bez 
jiného významu? Ani úst6vy, jimž ještě před nabídkou soukro
mého sběratele přiznáno neobmezené právo k výběru, neproje
vily v té věci porozumění, jaké bylo lze očekávati. U Moder
ní galerie vadilo snad mínění, že starší umění nepatří do 
jejího programu, u Městského musea pak byrokratický poukaz 
k instrukcím zamezil přijetí daru celé řady uměleckých před-
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mětů, obrazů, rytin, korrespondenee atd., tak že jeho řidi
telství teprve zakročením člena sboru obecních starších m~ 
silo takořka býti přinuceno, aby před dražbou se odhodlalo 
k dodatečnému výběru některých kusů. Tím vším nastalo rozbi
tí vzácně uceleného obrazu kultury tří generaci pražských, 
zvláště když i zbytek po dražbě měl býti rozvlečen po obec
ních kancelářích a skladištích. 

Klub, do jehož programu náleží zachováni památek staro
pražské kultury v celém rozsahu, namůže než těžce nésti ta
kové nakládání odkazem, jejž Pražanka věnovala svému městu 
v naději, ba přesvědčen!, le právě sde nejde se více piety, 
než kdekoli jinde. Klubu po tom všem, co již nelze odčinit, 
nezbývá než vznésti na slavnou městskou radu snažnou žádost, 
aby aspoň zbytek legátu byl bez dalšího rozptylování uložen 
šetrně na vhodném místě. Aby se pak podobné zjevy neopakova
ly, dovoluje si Klub upozorniti, !e by podle noru jiných 
měst měla býti zřízena poradní umělecká komora, jíž by se 
podobné záležitosti přikazovaly. 
V Praze dne 27. června 1910 
Za domácí radu Klubu za "Starou Prahu"a 
Dr. J. Goll Dr. L. Jeřábek J. Emler 
místopředseda předseda místopředseda 
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Jiří P e š e k 

Das letzte Kapitel aus der Geschichte der Rittersberger 
Sammlungen 

Zusammenfassung 

Die Nachla6akte A I • .396/8, die im Fond des Kreis
gerichtes Smíchov deponiert 1st, gab einen Einblick in 
das Schicksal der S~.~lunben der Schauspielerin des Na
tionaltheaters Jindřiška Slavínská von Rittersberg, die 
To chter des Bohémiens, Litoraten, Malers und Kompon1sten 
Ludvík von Rittersberg. Die Slav:ínská war eine Personlicl-.
keit mit reichen kulturellen Kontakten in der Welt des 
Theaters, der Literatur und der bildenden Kunst. Sie in
vestierte praktisch ihre gesamten Pinanzmittel in ihre 
umfangreichen Sammlungen. Nach dem trsgiechen Tod der 
Schauspielerin 1908 kam es zur Inventarisierung und zur 
gerichtlichen Abhandlung des Nachlasses, welchen die Sla
vínská der Stadt Prag hinterlie6 mit dem Vorbehalt der 
moglichen Auewahl einer unbegrenzten Zahl von Kunstwerken 
und Sammlungsgegeastaaden tur die Moderna Galerie, das 
NationRlmuseum und daa Stadtmuseum. Aber keine der genann
ten Institutionen zeigte aa den Sammlungen, welche im Gan
zen ale Bild der tschechischen Kunst seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts ein Unikat war, grčiteres Interesse. Der 
Stadtrat bestimmt~ dann die gesamte geschenkte Kollektion 
fur die offpntliche Versteigerung. Besonders erschutternd 
ist die ~altung des Kuratoriums der Modernen Galerie, alao 
des O~gans, in dam auch fUhrende Kiinstler jener Zeit Mit
gli~d waren. Aber nicht einmal diese protestierten dage
gen, daO die Mehrzahl der guten Werke der Maler aus der 
Familie Mánes, von K. Purkyně, A. Machek oder A. Chitussi 
zur Versteigerung uberlassen wurde. Gegen das Auseinander
rciOen der Sammlung, die im Ganzen mit ihrem Schriftteil 
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ein bedeutendes Dokument der tactiechischen Kultur des 19. 
Jahrhunderts darstellte, trat nur der "Klub fiir das alte 
Prag" auf. Sein Memorandum, abgedwckt 1m Anzeiger des 
"Klube", unterschrieb dae PrasidiumJ Dr. Jeřábek, Universi
tataprofeseor J. Goll und J. Emler. Das Memorandum wurde 
noch mit echarfen Bemerkungen des Anzeigerredakteure, des 
Architekten P. Janák, begleitet. Dae waren jedoch praktiech 
die einzigen Stimmen, die die Aufbewahrung der wertvollen 
Sammlung im offentlichen Beaitz torderten. Der politisie
rende Stadtrat, die gleichgUltige, tast teindlich geatimmte 
Leitung der Galerie und Museen l1e6en die Sammlungen tur 
wenig Gewinn versteigern. In den Beilagen des Artikels sind 
drei Schriften abgedrucktJ das Testament von Jindřiška Sla
vínská von Rittersberg, weiterhin das Inventarverzeichnie 
der Sammlung von Bildern und graphiachen Werken, welches 
B. Jelínek und F. X. Harlas, die Mitarbeiter des Stadtmu
seums, fiir das Gericht ausarbeiteten und schlieGlich das Me
morandum des "Klube tur das alte Prag" vom 24. 6. 1910. 
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Jiří P o k o r n t 

llJDOVA V~EOBEcmfuo PEilZIJNťHO tfSTAVU 

"Hesia nám toti! nejednou ote~řeni řekl, !e projektem 
Vieobecn~o penzijního ústavu aloulíae protisociálnímu 
bur!oasnímu pojil~o~actmu -.ratáau.• 

•lítali j8111e mu, ie úl .palác VPď je rnoluě:aí archi
tekturou a ie staěí jmca saaln.it Dipia VPď jinou 
&kratkou budoucí aocialiatick4 adaiD!atrati~ní 1Ďstitu
ce. ••b7lo to jisti fi1oaotick7 po ~leOh etránkách 
aprá~n,, ale sato kupodivu nijak re~'· • 

K. Bonsít 

Poěátky projektu 

Bedoatatet ófe4ních proetor a pfe4pok1ad 4aliího DUtn'
ho rosiíření agen4J ~•dl eprávu Vieobecniho pensijního úeta
vu (VJlf) l/ k tOIIlU, ab7 unionla o ata~bi ~~ a4miniatra
t1~iú budo~7. Pro tento ~e1 bJla po dlouhá hledání zakou
pena sa dce ne! 15 000 000 Jtě parcela na rosbraní Bodho 
llěeta a !ižkou, ~ IIÍateOh, kde stála iiikonki p]Jnárna 21. 

VPď se .usel tat4 etarat o projekt ata~b7. Dalo ae 
předpok1ádat, le iDYeator, který ~4ho ěasu zamletná~al Jana 
Jtotěru, bude i ~ t4to dobi přiatupo~at k t4to otázce a nále
litou odpo~idnoatí. 23. května 1929 předlolil prezident VPtf 
dr. Rudolf Botowetz k rozhodnutí ~ Mdíe:!m orgánu ústnu, 
eprá~ní k~miai, zda VPď ~7Píie ~eřejnou aoutěl nebo ne~eřej
nt kon\ure ěi ae obrátí pouze na jednoho architekta. "Poata
~ení úata~u b7 o~l .. odpo~ídal konkurs ~eřejný, a~iak je 
snáou věc:!, !e veřejný konkurs •• nik47 a nikde neo~ěděil,• 
t~rdil Hotowetz. V hlaso~ání získala myilenka ~eřejn,ho kon
kursu 5 blaad a stejný poěet byl odevzdán pro neveřejnou 
soutl!. Hotowetz ae rozhodl pro poslední e~entualitu 31• Po-
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dle zprávy stavební komise, v jejím! čele atál dr. Bedfich 
Ondřich, ano být vynúo "iest až osm architektd, kteří 
převeaaou vypracováú ideových úěrtd za předem al.uvellif ho!"' 
noru, jíal sUvá se ústa., vlastníkem projektu a prá-w• pou
lit! k~er4hokoliv s nich bu! v celku nebo s ě'-t1 k vypraco
-wáDí definitivního projektu. Záeadni bylo stanoveno, le aají 
být vyzv án1 dva ar chi tekU 1110derní ch nird, dn atfedního 
aairu, jeden se etariích architektd a jeden, případně dva 
archi~ekti niaeck4 DárodDoati• 4/. 

Zbruba v tito fás1 •• o cell akci dosvi4il ... ietnanec 
m Josef !ujda, ktert •ll ullli blísko k tehdeji! pralak4 
uallecké .vantsardi. llavltívil hditele OD4fieba a poládal 
ho, aby byli k aoutili přis'Wáni také sáatupo1 nejmladlí ge
nerace. ~eň o koDkunu 1Dt01'110Yal n4 'fátele, aladé ar
chitekty Josefa Havl!ěka a Karla Bonsíka 5 , kteM Y t4 4obi 
pracovali ve apoleěn4m atel1~. Bnlíěek a Bonsík .. podali 
vPf! lidoet o pfminí k aootil1, tonoipovanou 4dale4ni jako 
Wyjznání aladlho arobitekta fuDkc1om.l1et7•· A akateěně, po 
intoraatbn:C echu ca • inl. lle4'fi4•, apruo .. budo., a jil 
saíDirrla dr. Ondfich• byli oba architekti "7náni, aby i 
oni pfedlolil1 n6J návrh. 

Ul bihea n4 pfedchosí 61mlo1U Bnlíěek a Bonsík po- . 
mali, le naha o komproaien:C hlen!, kteri by •• podrobova
lo konserowat1-wn!a pf~ o architektonické tvorbi, by v 
ládDém připadl nemohla pfin4et ládoucí -wtaledet. Je to scela 
pochopiteln'a kdyby navrhovali tot41, co ostatní architekti, 
MIIOhli by •• proti jejich etar5ía savedell;fa til'IÚa prosadit. 
JedDoznaěDI se tedy rozhodli, le budou usilovat o feien:C na
prosto aet~•diěn:C, 1 sa cenu toho, le nedodrl! pfedpi8f ata
vebn:Cbo fádu. Vedeni pfedatavou co nejvy5ě! fUnkčnosti jako 
nejs4kladnlj5!ho mifítka stavby, •• kterýa nemd!e být jej! 
estetická hodnota v rozporu, a také pod vlivem projektd Le 
Oorbuaaierových navrhli budovu vystavěnou na pddorysu ve 
tvaru lcř!h. Tento p6dorys, chápaný v té době jU jako etan
dartní, zajiltoval pro věechny kanceláře co nejvyěií molnoet 

, 
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využití přímáho denního svitla a co nejkratší spojení mezi 
~ednotlivými místnostmi. Stavba rovniž udivovala svou výš
kou, v žádn'm případě ovšem nešlo o mrakodrap . Hicméně 8 
podlaží severního a západního křídla a 13 etáží východního a 
jižního křídla bylo na tehdejší dobu opravdu hodně . Z toho 
tedy také vyplývá, že ~lenění stavby bylo gradováno od Kar
lo'Yy ulice (dnešní Kalininovy) IJIDbem k VinohradW!l, V Uto 
podobě vznikal projekt " léti 1929 . V poronwn s ostatními 
pracemi, které se "Yesmla držely norem stavebního úřadu a 
koncipovaly stavbu na běžnám ětyfúhelníkovém pddor,ysu, sli
boval projekt J. Ravlí~ka a K. Honzíka nejen esteti cký úči
nek nesrovnatelné k'Yality, ale také nejvhodnJjší řeiení co 
do racionálního uspořádání a tiDaněních nákladd. Havlíěkdv 
a Bonzí~ projekt se stal předalt .. posornosti uaileckých 
kruhd i širší veřejnosti. Psalo se o nia v novinách a auto
ři, ab,y uspokojili sájea o své dílo, dokonce doplnili a 
přepracovali nou prdvodn:! spráu a vydali ji tiskem. Tato 
dvaatřicetitttrúková knílka pat byla ekuteěni právem označe
na ca encyklopedii moderní architektury 61. 

Boj o projekt 

V tomto stádiu záviselo mnoho na postoji vedoucích či
niteld VPď k projektu mladtch architettd a konečně 1 k nim 
samým. Dr: Ondřich jim byl skutečně velice nakloněn, jak na. 
to ostatně také vzpomíná K. Honzík. Větší ddležitost měl ov
§em názor prezidenta vPď. A i on se vyslovil v prospěch pr o
jektua "Ohavná bedna ••• . je to ohavná bedna!" prohlásil, "• •• 
ale je to aejúčelnější a nejekonomiětijší řešení pro náš 
ústav! Bení ddvodu, aby byla vypisována další soutěž . Ba ná
vrhu je možno pracovat dál • •• Ovšem pokud stavební úřad a 
státní regulační komise dají předběžný souhlas ••• " 7/ 

Ba toto stanovisko museli samozřejmě přistoupit i osta
tní členové správní komise, kteří se k projektu Homzíka a 
Havlíčka stavěli rezervovaněji či přímo podporovali návrhy 
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jiných architektd. Na počátku března 1930 podalo totiž 7 
projektantd ohra~ení, v němž vPď vyčítali, že ústav připus
til projekt, který neodpovídá zástavovacím podmÍnkám, že j e
jich návrhy nebyly podrobeny posouzení odborná jury, a vola
li po nové soutěži. K jejich žádosti se připojilo i několik 

architektonických spolkO e/. VPď jim dal možnost, aby podali 
nové návrhy nebo alternativy avych projektd na základě ~š

lenky volného zastavění, "ovšem v rámci honoráře za pdvodní 
projekt jim vyplaceného". Arohitekti odpověděli, ie jsou 
ochotni vypracovat alternativy •• honorář 10 000 Kč ; VPď 
zprvu neodpovědil, aetr.ávaje na avém p6vodDím stanovisku, 
po naléhavých inter.enc!ch ze všech stran povolil pouze pro
dloužení lhdty k pfedlolen! návrhd. Bové projekty vlak poda
li jen architekti Poehr a Zasche 91. (K. Honzík píše ve 
svých pamětech pouze o niYrhu Poehrově a osnaěuje jej za 
plagiát.) 

A právě zájmy těchto architektd obhajoval velmi vehe
mentně člen aprán! komise dr. W1en-Clau41. V protokolu 
schdze z 26. června 1930 lO/ čt .. e, le • ••• Wien-Claudi pro
hlašuje, že při sadání pfedprojektu se pfedpisovalo dodržen! 
platných zastavovacích podmínek •• • Pakli ae nyní přijímá 
projekt architektd Havlíčka a Honzíka, postupuJe ústav proti 
zásadě dobré vír"." To byla aai dost závalná námitka. V dal
ším se však Wien-Claudi přinejaeniím mďlil . Prohlásil totiž, 
že "jejich projekt nen! ničím tak zcela novým, nýbrž jest 
pouhou kopií staveb v cizině již provedených, jmenovitě jed
noho obchodního domu berlínského, přičeml si architekti ani 
neuvědomili rozdíl mezi obchodním domem a úřední budovou. " 
~ečník dál -:. poukazuje na to, že jmenovaní architekti jsou 
lidé z~ela mladí a neznámí, kdežto na druhé straně jsou zde 
zkušení a všeobecně uznaní architekti, jejichž projekty chce 
ústav prostě přejíti. ~ečník poukazuje v tomto směru jmeno
vitě na arch. Poehra, jehož stavby v posledních letech jsou 
skutečnou ozdobou města. Havlíčka a Honzíka vzal v ochranu 
opět Hotowetza "Jest sice pravdou, že jmenovaní jsou lidé 
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ješti mladí, avšak nelze popříti, ie jejich předvzdělání 
jest dokonal~, a nelze je tedy vylouěiti z konkurence jen z 
d6vodd nízkého stáří ••• • 

V této souvislosti bylo třeba vyřešit ještě jednu otáz
ku. VPď doporuěil Honzíkovi a Havlíěkovi, aby pro vypracová
ní definitivního projektu přibrali za spoluautora ještě ar
chitekta Adolfa Poehra - to byl nepocbybně výsledek Wien
Claudiova prohstu. VPI111il k takovéau kroku nesporně prá'9o, 
nebol ae ve a~alu přeélchodch 811luv stal - jak v:!me - vý
hradním majitelem předprojektu a ~en ne nim záleželo, koho 
vlastně pověří vypracov~ ·definitivní verze projektu ll/. 
Tomuto poladavku •• dat oba mladí architekti rúni opřeli a 
ll'oehra jednozna~Di odmítli. ••vrhli dak jako konzultant"' 
jiného niaeckc§ho architekta, jeho! norbf d nlice d.li~i, 
totiž Josefa Zaache. Jejich zproatře~ťcí nivrh byl přijat 
deai stranami 121 • 

Prakticlq aou~aani • •projedMvúia projektú ., rúci VPď 
zahájil Hotowets akci •• síakiaí podpor, pro s-.filanou · 
stavbu. S iádoatí o tDter..enci u praiak4bo aastatritu se ob
dtil na výs~ CSinihle CSeakoalo'18nak4ho boapodiřakébo a 
finaněníbo něta. v wru 1930 síakal VPI1 slib podpor, od 
předsbviteld l!eakoaora'98ké Eolben-Danik~ !kodOYých sivodd, 
Zemaké banky, llypoteění banky, !i.,nobanlq aj. Velice charak
teristická byla např. odpovl! presidia Kiataké apořitel~ 
pražské, která oznaCSila • ••• otúku stavby Vašeho paláce 
/ze/ ••• věc nutDou nejaJlOil pro Vis ada1nistrat1'9ni, · ale pro 
hla'fní miato Prahu '9ýst8'9ni, 1 s d6Yodu zaměstnanosti lidí, 
právi ., tc§to kritické době 'Yelmi vítanou • l3/. Skoro záro
nň podal vl'ď na dkladě rozhodnutí scbdze stavebního 'fýboru 
z 18. ~rosinoe 1929 iidost k aiatakému stavebnímu výboru o 
intoraaění řízení, jeho! předaitea byl projekt architektd 
Honzíka a Ha'Ylíěka a cílem změna podaínek daných státní re
gulaění komisí 141. 

ďřady přistupovaly k novitorskému projektu celkem libe
rálně a v zásadě stavbu povolily, zejména ustoupily v otázce 
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oficiálně požadovaného obvodového zastavění a v otázce Týšky 
stavby. Baproti tomu kladly jako ultimativní podmínku, aby 
projektanti upustili od stupňovité kompozice 8 jižní 8 ee
verní křídlo bylo srovnáno do úrovn~ 10 nadzemních podla-
ží l5/. Havlíěek a Honzík tuto podmínku akceptovali a mJ . po 
konzultaci s Le Corbussierem vypracovali novt projekt , jehož 
realizací se stala budova vPď v podstatě v takov' podobě, 
jak ji známe dnes. 

Soukromí zaměstnanci proti svému pojišiovacímu ústavu 

V r. 1930 muael však VPď bojovat o projekt své budovy 
ješt~ na druhé frontě - podstoupil zápas o veřejné mínění s 
vlivným svazem eoukrom,ho dfednictva - Jednotou, všeodboro
vým sdružením ěel . eoukroJDtch dfedníkd, cl!loudoucích a zfoí
zencd v Praze, jemuž do určité míry eekundovalo také Odboro
v' ústředí, ěsl. svaz úfednick,fch a sříseneckých organizaci. 

UPěitf politický, reap. agitační podtext této akce je 
nepochybnf. Svědčí o tom několik akutečnoetí - v první řadě 
to, že ělánky proti stavbě ae objevovaly přednším v DÚ'odně 
aocialistickém tisku. Dr. Ondřich potoa dále jednou charak
terizoval někter' funkcionáře, kteří vedli ěáet zaměatnancd 
do boje proti paláci viď, jako osoby stojící blízko Straně 
práce 167. z otázky novostavby úřední budovy se brzy stalo 
líbivé volební heslo. A tak se k protest~ proti její reali
zaci připojili i ělenové odboru soukromých úředníkd při Čes
koslovenské národní demokracii. Ondřich se však obrátil na 
dr. Jaroslava Preisse, aby svým vlivem (ost8tn~ víme, že 
Preiss pr~~tředkoval mezi vPď a vedením národně demokratické 
strany již dříve) utlumil hlasité projevy nesouhlasu, lcteré 
pronikly dokonce i do Národních listd 171. Z vfvoje další 
situace lze usuzovat, že se mu v tomto am~ru celá akce poda
řila. S ostatními skupinami soukromého úřednictva musel však 
ústav svést velmi těžkou polemiku. 

Už 2. března referoval J. Sudík lB/ , ě len ústředního 
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~tboru Jednoty, na valn~ hromadě -odboru ~••k' Budijovice o 
plánech na stavbu nové budovy, zřejmě velice nepříznivě, a , 
když si českobudějovičtí členové Jednoty přečetli jeitě člá
nek Bezapamínejte na náe v Z4Jmech ddchodcd, rozhodli ee po
dat proti stavbě protest. Stručně ee o nim zmínily ďřednické 
listy, orgán Jednoty, 15. května 1930. My vlak máae ·k disfo
zici autentický záznam argwaentace, kterou odbor použil 1 1. 
Bud~e se jí věnovat podrobněji, a to tím apíie, že ae od ní 
všechn7 oatatn! protesty proti buda.ě VPď přílii neliší. 
Především se zde i viude jinde uvádí, le. jde o palác, a..o
st.jaě o palác ve smyalu budovy zbytečně nákladné a darebně 
přepychové. V protestu z 15eakých Budějovic •• odhaduJe prlV
děpodobná suma, kterou bude .uaet VPď saplatit, aai na 
BO 000 000 1tč1 sulatnanci fil'm1 Ant: Bebář • ayn s v .. i..,r
ka ul 26. arpna vidí, že palác llá stát 150 - 200 ail1Ónd 20{ 

V této sou.ieloati 3e vždy připaa!Dáao, Ia sociální resp. 
humanitární úatav by na takové •paláce• neail ani poayalit. 
Potřeba no-.:fch adainistratbn!ch prostor je bagatelisována, 
poukazuje se na to, le v doseudn!ch ~adovnách VR1 je něko
lik bytd, kteN lse jedJloduchou lip~ou adaptovat Ďa kance-. 
láře. Jutliže ae VPf! domnval, le 3eho agenda bude rodíře
na, předpokládali če.kobu4ějovičtí lifedn!ci, že v aouěaané 
době nastala určitá stabilizace v penzijní• pojištění, pro
tože pdaobnoat zákona dospěla na nejkrajnijií aes a momen
tální zvýěená agenda liřední je přechodJlého rázu. J. hlavní 
arguaent1 "••• dříve než bude řešena otázka pohodlí zaaěet
nencd V. p. 11. , má b:fU od8traněna bída dneiních ddchodcd". 

Toto prohláiení dalo zřejmě podnit k určité v:fměni ná
sord aezi ~edením VPď a představenatvem Jednoty. VPď pozval 
v červ~~ 1930 zástupce Jednoty k dr. Ondřichovi, aby byla 
vyja~ěna vzájemná stanoviska. Většina člend deputace pr:f 
byla podle pozdějšího prohlášení na schdzi správní komise 
VPď podaným výkladem uspokojena, jen tajemník Gr~gr prohlá
aii, le není přeavědčen. Také pr:f dodal, že Jednota svým po
stupem proti stavbě získá desetitieíce voličd 211. 
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Spor tedy propukl znova a • · nesrovnatelně výraznějěí 

intenzitou na podzim. 1. září publikovaly ďřednick' listy 
~lánek Jednota protestuje proti stavbě nov~ho paláce Viď, 
kter.f opět zpoc~bňoval úiSelnost nod budovy za situace; kdy 
není prostředkd na l'~•bnou p4~i, beztak ul oaezenou, kdJ 
není ani ~áste~n4 náhrady na zapoiSítáv~ nepo~iětln4 doby, 
kdr ne~aou - v rozporu s uaneseními s let 1929 a 1930 - po
ataney UISebny rakoviey, TBC a osdravov~ a kdr se - ~ako 

poslední bod - ani nestaví a-.ylJ pro nebydlící a ipatně b.Jd~ 
lící ddchodce. V kunívoe Sociální morálka naruby s dhol dne 
přip011Ínal7 ďředn1ck4 list7, le dtiina ófedníkd pracuje v 
jeiti horiích poda!nkách ne! saistDCOi 'f!ďa "••. •aiS po
třebuje sociální ústav staviti Prase nod lŮXWiní restaura
ce, nová hřiitl, pro koho potfe~e dvoran a odpo~iDkových 
aacld a koridord.. • ••chcae ~rd a so.ch a drahtch 8Jilbo
ld ••• " 221 o gra4aci situace "tJPOVí4al .A-Zet z 8. dM, kte
rt referoval, le organisace soutro.;fch úfedník6 •• unesly 
•ocnit av4 zástupce .,. li!C1, aby hluouli proti sta"tbě pa
U.ce. Bez Jejich blud nebwle .,. VPď doriate~n4 dtli%11', a 
lll'akodrap se teq nepoetaví 23/. · 

Za daného stavu věcí se aRSel celou sálelitoatí sabfvat 
i uUí #bor aprivní tollise Vl'ff. •a achdsi 10. dM 19)0 2'/ 
se ob~ed~ v pod8tati dva ná"t~J suUnci .a:!rúbo postupu 
vyzývali k jecb:WI.:!, radikUov' poladonli otiaknout rú120u 
odpově! v denním tisku. z-,ítězila aamozfejal druhá skupina. 
VPď tvrdil v .A-Zet 15. ziM 251, le budovy nesta~í a le ~e 
tiDan~nl výhodněji! star4 pronajmout a postavit novou. 
Ohledně sanatorií ujil!oval, le jil koupil pozemek a hodlá 
na něm et~~ět (tento slib tak4 splnil). Potřebám VPď ostatně 
anohell dce VJhOVuje zapdjiSit pouze státu peníze na Stavbu 
sanatorií a pak si v nich vyhradit m!sta. 

X protestu Jednoty se 24. září ~ř}Pojila dalěí organi
sace - již zaíněn4 Odborov4 ústředí 6 • Jeho podání se vlak 
- pokud je nám známo - VJhnulo vřavě denní žurnálov4 polemi
ky. Jeho jm,no se prostě v novinách vdbec neobjevuje. To 
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ovšem neznamená, že by se jeho stanovisko vyznačovalo větší 
umírněností. Rozhodně odsuzuje záměr stavět "palác", opaku
jíc všechny již dříve uvedená námitky. Přidává však jednu a 
uutno říci, že nikoli malá závažnosti. ZddrazĎuje totiž, že 
souěasná správní komise byla jmenována r. 1920 (na 4 roky -
p6vodně) a že od t' doby nebyla spokojenost s její činností 
podrobena zkou!ce řádnimi volbani. Po předchozím projednání 
se cleny správní komise odpověděl dr. Hotowetz asi · takto27( 
volby do správní komise byly vždy nejvroucnějš!m přáním 
všech jejích ělend, jil r. 1922 podala správní komise VPď 
návrh na uspořádání voleb a činí tak pfi vhodných příleži
tostech ai dodnes. Není její vinou, ie se tento akt odklá
dá. Dále Hotoweh ddrasně vJYracel núor, !e by snad inves
tice do nové budovJ bJla mrhán!m - naopaka je to přece nej
lepší uložení penis. Zatímco viecbny peněžní prostředky VPď 
ztratil7 po devalvaci ~OruDJ až lest sedmin své hodnoty, ce
na nemovitosti stoupla ai desetkrát. Konečně požadavek zlep
šení. situace ddohodcd bJ musel být feien nikoli několika de
sítkami ailiÓnd, kolik bude stát budova, Qýbrž nákladem nej
méně pdl miliardy. Ostatně uvolněné budov7 nt& nájmem stav
bu nepoc~bně zaplatí. A na sanatoriích se pracuje. Ba další 
články z okruhu Jednot..J odpovUěl dr. Ondfich v Bárodnich 
listech s 9. října 28'. I jeho argumentace se nesla ve stej 
ném duchu jako předchozí vystoupení Hotowetsovo, přece jenom 
zde však nacház~e o jednu námitku vícea zprávy o velkých 
nákladech 'jsou nutně nepřesné, protože neb7l ještě stanoven 
konkrétní rozpoěet. 

13. října duplikovala Jednota 29/; VJpoěitala, že dosa
vadní bud~~Y - s případným zabráním bytd - naprosto dostaču
jí, a v.jistila, že zamistnancd je ve vPď asi příliš ~ho, 
přip~dá-li 1 úředník na 396 pojištěncd • . Jednota také nesou
hlasila 8 předpokladem vPď, že dojde k slučování jednotli
vých druhd pojištění, z čehož by pro vPď vyplývaly pochopi
telně nové úkoly, a naproti tomu zd~azňovala zejména, že i 
kdyby se něco takového mělo uskutečnit, není dnes VW echo-
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pen před•ídat ~šechny administrativní d~sledky takov'ho kro
ku. Jednota také vysvětlila, ~e ani jeden její zástupce, 
který se 23. června zúčastnil sch~zky s dr. Ondřichem, nebyl 
o potřebě stavby nové budovy přesvědčen. Jednoznačně také 
odmÍtla podezření, ~e by jej! protest byl moti~ován volebně 
agitačními d~vody. Dále popřela, le byli její zástupci ve 
vrcholných orgánech VPď včas informováni o počátečních pra
cích na projektu. O ceié věci nevěděli, jednalo se bez nich 
a zápis jim nebyl předloien. Proto také nemohli zaujmout 
včas stanovisko. O projektu se vlastni dozvěděli a! 6. ánora 
1930 ze zprávy architektd Havlíčka a Honzíka. Jeitě jednou 
pak Jednota podotkla, !e mi-li ae ul tedy atavět a mají-li 
ae peníze tedy ukládat do staveb, prospělo by veřejnosti ví
ce postavit sanatoria či aalé byty pro aoutro.é dředDíky. 

V podobném duchu byla také koncipována duplika Odboro
vého úatředía jako a novtm prvkem ae ade operovalo a jeitě 
nepublikovanou normou na mnoietví vzduchu pfipadajícího na 
jednoho úředníka 'JO/. Oprúněnoat takového arovnán:! ve ad 
odpovědi 3l/ VPď popíral, opra"foval pfepočet krychlov;fch cou
l~ na kubické aetry ap. Obl atr&DJ vyja4fovaly přitom své 
politování nad tím, ie ae z otúky, která by llila bft fehna 
n vicné diskusi, atává dlelitoat neaeriozních iurnaliatic
kých přestřelek. A aamozřejmi spdeobila tento stav vidy ta 
druhá strana. Podobn4 polemiky ~ tomto ·duchu •• objevily 
ještě v ji~ch denn!ch liatech, v argumentaci však skutečně 
nic nového nepřinealy. 

Originalitou •e nevyznačovala ani parlamentní interpe
lace národně aQciálních poalancd !patného, Zemínové, Berg
aanna a H•t1uy, o ní! referovalo ~eaké alovo 23. října 1930. 
O.š.. ~ miniatr aociální péče dr. Czech odpověděl v duchu 
pfednhozích vývod~ 32/. 

Ra celém tomto boji náa zaujme ještě jedna skutečnost. 
V té době ae totiž pracovalo ještě na jiné stavbě, kterou 
D7Di řadíme k nejzákladnějším památkám moderní architektury 
- bud~ě Elektrických (dnes Dopravních) podnikd. Tato stavba 
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věak nebyla ani zdaleka sledována s takovým zájmem. Je sice 
pravda, že je nižší, že její dispozice není ani tak provoku
jící, ale přece jenom asi tuto malou pozornost veřejnosti 
nevysvětlíme jen architektonickými důvody. K j inému vysvět
lení se nám však zatím nedostává pramenů • 

.r 
Beton versus ocel. Boj o doU'9lq 

Jednota sv4ho nedosáhla - VPď svou stavbu obhájil. To 
oviem neznamenalo, ie by nová budova ze stránek denního tis• 
ku zmizela. Byla vliak připoaínw " jiných eou'91alOtJtech; 
zájem veřejnosti poutala sejména pro konkurenční boj firem, 
kterf ae rozpoutal o dodi"Ylq pro VPď. 

Konkurence byla opr;ndu tiiká. · Bení ani di'Yu, " době 
neustále se prohlubující krize znaenala zakázka V1'lf pro 
mnohé firmy pfiao existenční nesb,Jtnoat. Iejvitií bOj se 
rozpoutal okolo koatr,r ba4o'9y. Ha'9líěek a Honzíkem navrho'9a
li p6Yodně ocelo'9ou konstrukci, chtili totil dosáhnout co 
nejitíhlejších pilířd. VPd ai ~lak apíle přál kostru ielezo
betono\'ou, a tak byly 'fJpracov~ d'9a paralelní ná'f~ - je
den na ocelo'fou a jeden na ielesobetono\'ou konstrukci. Proti 
oceli se nam:!talo seja'na• le je aál.o odolná proti ohni. llě
la být ptvodně tak' drali!, ale apojen4 ocelářské firmy (tj. 
Vítko'9ice, Berghutte a !koda) dokázal;r atlaěit cenu na stej
nou úroveň s betonem. Pocbfbo'9alo se také o tom, zda by oce
lářské firmJ dokázal;r dodržet ěaa0'9ý plán. Všec~ tyto 
okolnosti •• staly opět předmětem rozsáhlých polemik. Oproti 
tvrzení, · ie beton znaaená zaaistnání pro větší poěet dilní
kd, se pr~táděly propoěty dokazující, že '9ýrobou a montáží 
ocel0'94 konstrukce by bylo zaměstnáno ještě '9Íce lidi, a po
ukaZQ'falo ee na obzvláit katastrofální poměry v ocelářském 
pr~alu. Zastánci betonu prohlašovali, ie i jejich typ 
stavby vyžaduje ocel, a to 150 'fagond (místo 200 vagonů - ve 
akuteěnosti jich potom bylo použito 190). Prager Boraen-Cou
rier dal nahlédnout poněkud i do zákulisí celé kampaně. Ve 
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svám článku ze 7. dubna 19.32 napsal, že stoupenci betonu 
získali některé fUnkcionáře ve stavebním úřadu, kteří prý 
prohlásili, že je třeba před konečným povolením učinit jeitě 
další zkoušky ohnivzdornosti. To bylo betonáři nafouknuto 
tak, že oficiální dementi stavebního úřadu už nikoho nezají
malo. A tak vznikl dojem, že úřady budou stát projektu oce
lov' konstrukce v cestě. U betonov,ho projektu, který bY.l 
potom realizován, prý byly sbledáQy větší nedostatky 337. Je 
těžké dnes samozřejmě rozhodnout, která strana měla v tomto 
sporu spíše pravdu, v každém případl však musíme podotknout, 
že z perspektivy padesátileté existence ~dovy se jeví užití 
železobetonové kostry zcela op~vněným 34/. 

Ba tomto mísU IIWiíae také upozornit na dosti pod8htný 
rozdíl mezi tím, jak celou situaci líčí lt. Honzík ve svých 
pamětech a jak ji popisuJe soudobý tisk. lfení nejmeniích po

chyb o tom, že konkurenční boj se vysnaěoval neobyěejnou 
ostrostí a že asi nebylo vidy použito těch nejčestnljěích 
zpdsobd. Honzík odem ~azuJe VPr! jako dosti trpnou, pasivní 
obět, na kterou byl vyvíjen tlak. se všech stran, který se 
ovšem do značné aíry přenálel na projektant)'. Z tisku se dá 
však spíše vyčíst, jak VPď tohoto boje využíval k snižov~ 
cen. To, že VPď nepodléhai jen tak lebko př4ní mocDtch fi
rem, dokazuje i tento příklad• na Hotowetze i na Ondřicha 
se celkem třikrát obrátil Jaroslav Preiss s prosbou, aby 
prosadili pokrytí stěn budovy keramickými dlaždicemi, které 
vyráběl Spolek pro chemickou a hutní výrobu v ďstí nad La
bem, "jehož jsem předsedou"- jak Preiss psal.·A dodejme je
ště, že Spolek patřil k největším chemickým výrobcdm v Evro
pě vdbec. fe zkoušce však jeho dlaždice neobstály a VPď si 
vybral materiál skutečně nejlepší ••• 35/ Skutečně vyčerpáva
jícín zpdaobem by ovšem tato otázka mohla být řešena pouze 
na mnohem širší a zároveň speciálněji zaměřené pramenné zá
kladně. 

Obdobné boje byly ještě svedeny kolem topného a venti
lačního zařízeni, kde ovšem po zásluze zvítězil americký 
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ll)"atá Carrier, montovaey tirlllou ·!toda, nebo o podlahovou 
krJtinu. Zde se roshodo'Yalo mesi sumou a linoleem. VPtf •dal 
přednost l inoleu z d'~Wodd technickfch a a ohledem na trian
livoat • • • Podle podaínek sedání jde o sbož! pt.odu vf hradnl 
anglict ábo, f r ancousak4ho a holandeklho a nikol iv niaeck4-
ho.• Linoleum bJlO dovezeno v r4ac1 ko.pensa~D!ch 4odá'9et. 
Do~itáae ae tat4, Ia '9 zilelitoati linol ea inter-.eno'Yal do
konce t rancousakt vy8lanec 'J61. Odl11n4 ~017 panovaly tat4 
u otázku úprP7 poYrchu at avbJ • Bavlíěet a Bondka proj ét
tovali ul od poě,tku potr,t! budovy keraaickýai dlaldi cai. 
Onaly se vlak hluy, U.dajťc! norUJ.D! OJD!tku, aěkoli 110IDá 
..S.pora by ěinila poase 0 , 25 ' oelkov4 pořisovac! OaJQ' 'J7/, . 
Bobud!t ae vlak pro .. dila nlkor;raajl! variant a •• • J. podob
rrfch 'Yitiíoh ěi • .•Diích •rd bJlo vice a atílnoati 't;Jpu. le 
•jeden nlk;f ..S.tav v poala4Jd 4obi 'YJ'PIIal caesed ofartD:í 
řísan! u docl4.vku patentních sákd a posapollllěl na ěaatou . 
prabkou t U.U, jej! I aaj Uel je WtlctoMlt Dkodovec• , nebJ-
11 '96bec vfjiaeěn' 'JS/. 

Vlastm prod41m atn abn!ch praoť bu4ovy 'fPl1 piedata-. 
TaJ• ojedinilf pfikla4 akuteěnl racio~ a pl~viti físe
úho prooe.u. -Pratticq ae vielli pot:!leai b7lo poě!téo a ul 
pfe4• b7la hledána altarutivn! řelem. lrcal projektutd a 
obou jil Wtedarrfch sútupcd VPď na atavbl, tj. dr. Ondficha 
a inl. led'Yida~ ail na t011 velikou zúluhu správce atn'bJ 
stav. Bousek 'J I . 

Eonc~~ bfesna 1932 byly výkopy a ielesobetoniřek' práce 
sa~ adrulenla tirmáa Dr. K. Storkovskf, Inž. J. Katouiek 
a Pit.hl- Brau.aewetter, práce zednict4 potom dstaly atajú 
t~ a firaa V. latvaail. 1. dubna ee saěalo e vfkopem. Je
likož ve apodn!ch vodách bfla rozborem prokázána pfítoanoat 
poairně '9elt4ho mnolatvi e!rand, tter4 pdsobi např:!snivi na 
beton, bJla tato voda odv,děna drenáží do sběrn4 iachty 
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a odtu4 ze staveniště. Vnější plochy základd a opěrných zdí 
byly opatřeny asfaltovými izolacemi. Byl používán beton o co 
největší možné pevnosti a ocelové výztuže s vyšší mezí prd
tažnosti. Pro nejexponovanější místa byl do směsi řičního 
písku přidáván ještě diabasový itěrk. V prdběhu stavby se 
neustále prováděly prdkazné zkoušky . !elezobetonová kostra 
se zcela osvědčila. Bejvětší zátěž pro ni znamenal požár, 
který vypukl v září 1933, kdy se vznítila izolace na tlumiči 
ve strojovně. Ocelová konstrukce by se prý v takovém případě 
roztavila. Báklad na 1 m3 obeatavěného prostoru byl dokonce 
zmenšen o 7 ~ oproti p6vodnímu rozpočtu a lhdta zkrácena o 
tři tý~, tat!e hrubá stavba byla dokončena jil koncem lis
topadu 19)2. 

V zimě se přiatoupilo k vysdívkú a na jaře 1933 byla 
provedena fasáda. Ba ni bylo použito 4ursilitových keramic
k;fch deaek Ratodur fir!IQ' Rato, které 81 svou odolností vdči 
vlivdm chemickým, fysiki!D!a a mechanickfm získaly skutečně 
tu nejlepší pověst. Skoro aouěasnl byly zahájeny ostatní 
práce řaaeslnick' a bylo .ontovino strojní zařizení. Bejvět
ií pozornost vzbudil v toato smiru s*aěr opatřit budovu tep
lovzdušnfm topením, větráním a chlazenía podle patentu c&r
rierova syatimu, který dodala !kodovka spoleěni s firmou 
Vzduchotechnická společnost a r. o. ve Stuttgartu. Vzduch 
zvenčí byl přiváděn do 3 centrálních příatrojd Carrier na 
úpravu vzduchu, v nichž se oteploval a zvlhčoval, v létě 
ochlazoval a odvlhčoval, čistil olejovými filtry a vodními 
aprchami. Míetnosti byly rozdU.eny podle poviHrnostních pod
mínek do skupin, z nichž každá měla vl astní r egulátor teplo
ty. 

Zl~ladní stavební jednotkou administrativních prostord 
byla kancelářská buňka, veliká 3 ,4 x 5, 6 m. Z těchto buněk, 
kterjch je v celé budov ě asi 700, byl y potom případně ees ta
vován1 větší kanceláře. Viechny mís tnosti byly v podstatě 
standartně vybaveny, v§ichni zemistnanci bez rozdílu měli 
nárok na stejný vzduch a stejné osvětlení. Proto se tak' 
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velmi často psalo, ~e vddčí myšlenkou stavby byla zisada de
mokracie. Pro účelnost zařízeni a celé dispozice byla budo~a 
VPď .nazývána také továrnou na spisy. Ze necelých 60 000 000 
K! ' tak Praha získala skutečně dokonalý příklad moderni ar
chitektury, který se dodnes těl! zaelou!en' pozornosti. 

Kísto př~liš dlouhého ~á~ireěného zhodnocení bude asi 
nejlépe uv,st úryvek z interview obou arcbitektd ve Světozo
ru z července 19)3. 
Otázka: Myslíte, !e by se mohla dokončená stavba budovy at'
ti jakýmsi názorným propagátorem no~ého atavitelet~í u náa? 
Od~i~a Do určité mirJ ~sme o tom pfeaviděeni. Jasná ot~7-
řená disposice v aa4o~4a prostfedí, pfehle~ provoz budcv7, 
znamenit7 vtkon beto~, ventilační, autOJUUcky regul.O" a

telné topení, uorD:j povrch atftby z trvalého a poairni lev
n~o keraraick&ho aaterUJ.u, Jleul!vání aahriáld sa ka!dou 
cenu nových taa, kde byly k 41spollici oniděe1W aateriály 
třeba za naaodern! ~alované - to by asi sbruba byly vlast
nosti, .-které by 110hly podle Daieho núoru míti vfanaa pro 
'rJvOj ataviní. Balí anahou 'riale bylo a je, aby naie ata'rba 

nebyla jen typem no'rého stavitehhí, ale aohla bit čítána 
do kategorie aoderní architektur.y. Je lépe postavit si cíl 
dále, abychom doili alespoň o kus dopfedu. 
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PozÚIII]q 

1/ VPď byl zřízen zákonem z 20. 12. 1918 (ě. 92 Sb.), pfe
nal pdsobnoet b;f"fal4ho Vhobeen4ho peileijního ústavu 
pro zřízence .,. Vídni u ásemí seaektoh ~ed~en v Pra
ze, Brn~ a Opad. Jtr011i eamotn4ho pojili~iní •• sabf
~•1 tak4 14ěebnou p4ěí o pojiitlnoe a dobr0'9o1ni po•k7-
t~al i .podpor,r v nesamlatnanoeti. Sr... Rudolf Boto
wets, V'/'9oj Vieobeon4ho pensijního W.tavu v Prase od 
roku 1919 do roku 1930. Z~1. otlak z ěaa. Pena~jní po
jiitlní 9, 1930, ě. 3 • 4. 

2/ Bajít ~hod.DI pos_.k pro atavbu neb)-1o ~6bec l•hk'· VPf1 
poll;fllel lij. tů' na .ta~ bu 1pole~ú budo..:r • nijakou · 
jinou iuUnc:!. Z tohoto p1úm o..l• aeilo. -'SB, b 
S VII/1-1-I (kore•pon4enoe Jaro•lava Pre1•••), dopia B. 
Ond.f1Cba • 21. 11. 1929 a odpoYia Pr•1••a..a s 22. 11. 
1929. 

Jl slf.l, VPď, k. ll, •oh6ae 1prún:! koll18e 23. 5. 1929. 
4/ sďJ., TJ.Iď, k. ll, •ohdse 1prbn:! koaiae 27. 6. 1929 -

příloha"(Zprúa koaiae •tavebn:!). 
5/ Ieoceniteln4 nidectd o at..Íb~ budo..:r VPl1 zanechal ve 

nich npoll:íllk,oh larel Bondk. Jeho líhní •• eamo
sřejaě n~k4e roschú! • tím, oo snúae s áfedn:!ch pr•e~ 
n4 ěi aoudob4ho tisku, reap. v kalcl4a druhu praaene na
chúíae nlkter4 ádaje, kted poetráclúe v jiná. Zd6-
rasiovat t:rto rosdílnoet1, oatatni v~tiinou .nevfsn.an&, 
b.J viak aei poetrádalo -.rslu, protoie pro ně .Al .. • 
uUst ddy nij ak4 zddvoclnění: áhdn:! prameny nemohou 
v;rpovidat o dku11aním jednání, na :něž 111 vzpoll:íná ar

ct~tekt, který ale saae zapomněl na. něco jináho ě1 anad 
..,, npoaínky přílii zaktualizoval - např. kdy! p:íše o 
pronásledování pfíaluiník~ Lev4 fronty policií, smiňuje 
•• o tom, že jim byly kontrolovány oběanak& prdkazy /lh 
Z'••dn:í nearovnaloati jsou oviem jasně zd~azněny. Sr... 
Karel Honzík, Ze života «Yantgardy. Zážitky arcbitekto-
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vy. Praha 1963. svl. kapitola Jak jsme stavili Pensijní 
ústav. !ivotopie projektu aaUbo mrakodrapu, •· 152-191. 

6/ J. Havlíček - x: Honsík, I'vrh paláce Věeobecniho pen
eijního ústaw. Praha b.r. /1929/. 

7/ E. Honsík, Ze livota, •· 167n. 
8/ E. Honsík, Ze ibota, •· 166a Slf.A, VPd k • . 12, echdze 

apr,vní kalilt 21. 5. 19)0. 
9/ E. Honsít, Ze !bota, •· 166a ST!A, VPd k. 12, echdze 

apr,vní toaiee 26. 6. 19)0. 
10/ s1f.A, VPt1 t. 12, lchůe lprftDÍ koaile 26. 6. 19)0. 
ll/ stf.A, VPt1 k. ll, achůe aprivní koaiae 27. 6. 1929 - pří-

loha (Zj,rna toei•• atnební). 
12/ x. Bonsík, Ze 11vota, •· 169n. 
13/ VOA, aa.don 11Ro 2/). 
14/ TOA, aa.don 60 2/)a 811.1, TPf1 t. 12, achůe epdvní to

aiae 21. 5. 19)0. 
15/ 1. Boňsík, Ia livota, •• 168. 
16/ .ASI, b S TII/1-1-I (koreepoD4eDoa .Jaro8lan Preilae), 

4op1a B. OD4ficha Pniaao.i • 2). 11. 19)0 a pfiloleni 
topit OD4f1ohon 4opift, atreao.a Odboru eoutrc.;foh 
4fe4nítt pM aeůoalo.taů4 ~ 4-.okraoii. - •úo4-
ní atrana pr'ce vaikla na po4a1a 1925 o4trleaía JaOrav
at4bo kH41a • ~útl dfe4nict4bo kfí41a a.. JW-oclní de
.akraoit. Likv14o.ala v 4Doru 19)0 a 4oporu~ila nta 
atoupeno6a vatup do st~ ~ aooialiatiok,. Ve 
volb,ch 1925 síaka1a 98 000 hlaad. Hlavní pfe4atav1te-
141 Jaroa1av Stránekt a Jan Herben, tiato.t org~1 Iá
rodní práce. Srv. E. ll)<Ut, eeatoalo.eneká republika 
1918-1939. Infol'll8~DÍ příručka, Praha 1947, •· 79. 

17/ B.roclní listy 20. 9. 19)0. 
18/ VOA, hclo.a tfao 2/). 
19/ VOA, Budou 1fRo 2/J. 
20/ Palác Yieobec. pene. úatavu. Iárodn! listy 26. B. 19)0. 
21/ VOA, Budova 11Ro 1/2, echdze uUího výboru správní komi-

se 10. 9. 19)0. 
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22/ Sociální morálka narubJ. lárodn! liety 1. 9. 1930; Jed
nota proteetuje proti ata~bi no~. paláce vPď. faat,!. 

23/ Soukroaí úředníci proti ev~ pensijnímu ástwru. A-Zet 
Pondělník 8. 9. 19)0. 

2•1 VOA, B\ldova t1Ro 1/2 , achdse u!iího vfboru správní koai
ee 10. 9. 19~0. 

25/ lová budova pensijního datavu. A-Zet Pondělník 15. 9. 
1930. 

26/ VOA, BwloYa lfao 1/2. 
27 I Botowets zoosealal Yel'Si "' odpovldi per rollu k 

aobdlem ~leda apmm kOiaiae 30. 9. 1930, protole 
brosilo nebespe~í s pro4lem. Odea~ odpoyldi adresá
tovi .U..e poUe koD.teztu klút shftba do dobJ kol• 
6. 10. 19)0. YOA, Bado'fa lfao 1/2. 

28/ Dr. Bedfiob OD.4fioh, StnebllÍ atoe VleobeCD.Iho penaij
n:!ho útnu. •Ú'04D.Í liat7 9. 10. 19)0. 

29/ VOA, Ba4crfa 1flo 1/2. 
'JO/ Protest Odbom4bo úthcli je datoda. 17. 10. 1930. 

VOA, Badou 1flo 1/2. 
)1/ VOA, BadoYa fRo 2/3. 
32/ Poalau"' aĎI!Iowu .me 193l. llillistr Ca ech odpovídal 

u 11lterpelao1 2. 12. 19)0. 
33/ Bl"'f• upf. ~lúk;Js •11 lll"Ůodrap v Prase• sápaa o 

stavbu obroYakl ~~ot1patroY' budOVJ. ~eakl alovo 17. 
3.. 1932; Prrm praleJrt "'INJJ:od.rap•. BoapodU.k;f zoo•- . 
hled 31. 3. 19321 Prrm lll"Ůodrap v ~se. B~dni 11•
t.J •· 9. 1930J T7hrál betoa. ud ocelí? f .. tll 26. 3. 
1930; Stavba dfedni budovy Vleobeodbo peuijmho úata
vu v Prase. f .. tll a•. 3. 19321 Stavba Vieobeon'ho pen
a!jmbo ústavu v Prase (Vyhrál nad ocelí beton?). Bá
rodlň politika 21. ). 1932; A.WI, Stahl oder Beton. 
Prager BOraen-Courier 17. •· 1932; P. W., Vorurteil und 
Unkenntnis. Prager Kontageblatt •· •· 1932; Projektier
ter leubau der Allg. Pensio~eraicherunga-Autalt Pra& 
Prager Tagblatt 26. 3. 1932. 
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34/ Za tento poznatek. dikuji kol. T. Voborsk'-u. 
35/ ASB, !B S VII/i-l -I (koreapondence Jaroslava Preisse), 

Ondřichova odpovi! Preissovi z e. 11. 1932 (• odpově! 
na dopis z 2. ll., který viak není doloien); dopis 
Preisse Ondřichovi •• 14. 1. 1933; dopis Preisse Bot o
wetzovi •• 14. 1. 1933 a Botowetsova odpovia z 14. 2. 
19)). 

36/ Srv . např. t 7to ~ltnk7a Vieobecnf penaijní ústav dává 
přednost v;frobk6m s cis~. lzpres 28 . 6. 19331 Sociál
DÍ ústavy nakupuJí cisí vjrobky. Tami'i 2. 10. 1933; 
Wesociál.ní CSin sociálního áatnu. Boapodářský rozhled 
5. 10. 1933a Protest proti sad~ podlah v novostavbě 
Vieobean&ho pensi3D!bo ústavu. Lidov' DOVinJ 6. 10. 
19331 Bude 4tDa předDoet vfrobku da.ác!mu před sabra
niěnía. •trodní listl 14. 10. 19))J K stavbi paláce 
Vieobecn'ho pena13D!bo ústavu. Teěerník Práva lidu 26. 
10. 19))J Der o.-1-Li.Doleua-Krieg, Prager BOreen-Cou
rier říjen 1933. 

37 I DW.. V!eobecnc6ho pena13ního áatavu. Interview s arch. 
ing. Bavlí~kea a Bonaíkem. Deaokratieký atřed ll. ll. 
1932. 

38/ !patná podpora ~eekoslovenakfeh vfrobkd. ltrodní listy 
6. e. 1933. 

39/ Popis prdbihu stavebních prací je založen na knize J . 
Bavlíěek - K. Honzík, Plánování a stavba Všeobecného 
ústavu p~naijního v Praze. Uep . J . Setniěka, Praha b. r. 
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Jiři P o k o r n i 

Dae Gebaude der Allgemeinen Peneioneanstalt 

Zue ammenf aesung 

Dae Gebaude der Allgemeinen Pensionsanstalt, heute 
des Zentralen Gewerksohattsrates, gehort zu den Spitzen
beispielen der modernen europ81schen Architektur zwischen 
den zwei Weltkriegen, die 1m Still des lunktionaliemu.e 
err.Lchtet sind. 

Dae Projekt wurde bei einem nichtottentlichen Wettte
werb auagewŠhlt, wo uberraechend zwei 3UD8• Al'Oll.1tekhn -
Karel Honzik und Josef Bavlí~ek - siegten. Ihr Neuerer
vorechlag entspraoh zwar nicht den Vorschritten der Bau
ordnung, aber andererseits entsprach er 1n 1dealer Weiae 
den an ein Verwaltungsgebiude gestellten Antorderungena 
Der Grundr16 1n lom eines Kreuzes garantierte tiir alle 
Biiroe eoviel wie mOgllch direktee Tagesllcht und die 
kiirzeste Verbindung zwischen den einzelnen Riumen. Die 
ziemliche Hohe des Baue sicherte we1terll1n - bei nicht 
zu verachtenden t1nanz1ellen Einsparungen - die vollende
te Auenutzung des Baugrundes. 

Die Allgemeine Pensionsanstalt setzte sioh tUr diesen 
Vorechlag ein und trotz Widerstand der ubr.Lgen Architeltten 
such bei den Imtern durch. linerseits nutzte sie dabei die 
eigene Bedeutung, gegeben durch ein ansehnliches Kapital 
und die luo~tion 1m sozialen System der Republik, anderer
seits d~ Einflu6 wichtiger Personen, welche sie durch 
perscnliche Kontakte tiir die Sache zu gewinnen verstand. 
Trotzdem mu6te man dae Projekt arcbitektonisch ltorrigieren. 
Die Inderungen 1m Vorechlag wurden noch 1m Verlaut des 
Baus vorgenommen - z. B. das urepr\inglich gedaohte Stahl
ger\ist wurde durch eins aus Eisenbeton ereetzt. Der Bau 
des Palastes der Allgemeinen Pensionsanstalt war in der 
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Zeit der Wirtachaftakrise ein seh~ begrUater A~ftrag, um 
den vielen Firmen wetteiferten; gerade diese Kon~renz 
brachte offenaichtlich den gr06ten Druck a~ die Iaderung 
der Baukonzeption mit aich. Die Allgemeine Fensionaanatalt 
war wšhrend der ganzan Zeit der bedeutenden A~erksamkeit 
der Prease ausgeliefert, welche acharf die Vergabe der 
einzelnen A~trŠge (au~er um die Konstruktion handelte es 
eich auch um den Fu6bodenbelag, die H,iz- und BelÚftunge
einrichtungen und die Wandverkleidung des Gebaudee) kommen
tierte. 

Die Allgemeine Fensionsanstalt mu6te den !nsturm 
zweier einflu6reicher Organisationen des privaten Beamten
tums uberwinden, welche erklarten, da!j solch ein Bau ein 
uberflUaaiger Luxus iet, da6 es reiche~ wiirde, private 
Wohnungen in den bisherigen GebBuden n~ umzubauen und daa 
Geld lieber tiir die Minderung der Rentnerarmut oder fiir 
den Bau kleiner Wohn~gen fUr die Beamten zu verwenden. 
Mit einer energiechen Polemik in der Prease verteidigte 
aber die Allgemeine Penaionaanstalt ihr Vorhaben. An den 
eigentlichen Bau trat man 1932 beran, und mit bewunderns
werter Schnelligkeit wurde er 1934 beendet. Der Palaat der 
Allgemeinen Pensionaanatalt erweckte verdiente A~erksam
keit in ganz Europa. Gleichzeitig gliederte er sich ideal 
in dae Prager Panorama ein. 

.. 
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Mirosl«Y M o u t v i c 

BÁLETY N.A PR.AHU PODLE DOKUMENT.ACE 
ARCHIVU HL.AVNiHO ldfST.A PlUHY 

Německý imperialismus při prosazováni svých dobyvačných 
cíl~ nikdy se nerozpakoval použít i drastických čin~, kter~ 
bezohledně drtily protivníka a šokovaly svitovou veřejnost. 
Horlivě se ale staral, aby vina za provedené krutosti napa
dala ne jeho hlavu, a aby své ěiny oddvodnil chovú:ía obiti 
svého výboje. Činy protivník~, by~ jen vzdáleni obdobn~, 
převažoval však při posusování ne lékirn!ckých válkách. 

fak v první svitové "Y4lce po rozstříleni mbta Lovanii 
., Belgii, kde bylo devastováno celé u.ileckJ cenné historlc
ké jádro města, byl tento skutek odmodňován tvrzením, !e 
belgické obyvatelst"Yo po ástupu pravidelné belgické araády 
zahájilo prý palbu ne nimecké oddíl7 z domd. Ostřelování re
mešské katedrály dilostřelecn .. vilémovské císařské armády 
bylo pak asi o měsíc později oddvodĎováno tím, le frAncouz
ská vojska prý um!stila ne věle katedrily strojní pu!ty. 

Sděleními tohoto druhu bylo upokojováno obyvatelstvo " 
Německu a Rakousko-uhersku, které se některé zprá"Yy dozvída
lo oklikou přes neutrální cizinu, a teprve dodatečně od 
"Ylaetních "Yojenakých orgánd. 

Druhou světovou válku zahájili nacisté leteckým bombar
dováním Varšavy i dalších polských měst. Bacistioká propa
ganda zddrazňovala v prvých týdnech války, ie jsou letecky 
napadány jen objekty válečně d~ležité, ale zprávy z jiných 
pram~n~ tv~dily, že Goringova Lu!twaffe v Polsku rozsévala 
zkázu v~ude, kde to nacistické velení považovalo za potřeb
né, bez ohledu na charakter cíld. 

V době takzvané "podivné války" v letech 1939-1940 
britské bombardovací letectvo shazovalo nad Německem ve vel
kém množství letáky namířené proti Hitlerovu režimu. Letáko
vá akce však nepřinesla žádný výsledek. Jen nacistický mi-
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nistr propagandy dr. Goebbels vtipkoval , že britské l etectvo 
díky protinacistická letákové akci kryje značnou část potře
by toaletního papíru v Německu. O to účinnější byly pak Úde
r,y nacistického letectva jak v době út oku proti Holandsku, 
Belgii a Francii, tak v době l etecké bitvy o Velkou Británii 
na podzim r. 1940. 

Bombardování obytných ~tvrt:í Rotterdamu v květnu 1940 
urychlilo kapitulaci Holandska, střemhlavé bombardéry Stuka 
deprimovaly svými údery francouzskou armádu při ústupu a na
padaly 1 proudy uprchlíkd. To bylo oddvodňováno tím, že se 
uprchlíci promísili a vojenskými jednotkami. Wa podzim 1940 
po úplném rozbombardování anglického města Coventry nacisti
cký ministr dr. Goebbels v,nalezl dokonce nové slovo "coven
trieren•. Znamenalo to letecky něco úplně zničit, srovnat 
něco se zemí bombardováním. TUto metodu uplatňovalo nacisti
cké letectvo i při bombardování lon~ké Cit7, kde neb7l 
samozřejmě žádný válečně ddležitý prdmysl, ale tde ee aou
stře~oval obchodní a bankovní život britského impéria. 

Britské bombardovací letectvo bflo v té době oproti na
cistickému letectvu velmi slabé. Snažilo se úailovni rušit 
německou lodní dopravu,bombardoYalo přístav7 v západní ~ro
pi i na územ:! Bimecka, ale nad vlastni nimecké vnitrozem:í 
pronikalo jen ojediněle. Jeho nálet7 co do aíl7 se nedalf 
srovnávat a německými nálet7 na Velkou Británii. Tento stav 
se měnil v letech 1940-1941 jen posvolna, jak britská RAP 
rozšiřovala poět7 pohotových letadel a VJCVičovala další 
letce. 

Obrat nastal až na přelomu let 1941-1942, kdy po napa
dení SSSR t rozšíření protinacistické ~oslice o USA b7lo po
stupně :;.·ozěiřováno i bombardování Německa. 

~ovětské letectvo napadlo tehdy německý Královec a 
Gdaňsk, několikráte pak i Berlín, ale hlavní oblas~:í jeho 
~innosti bylo německé zápolí východní fronty, kde bombardo
valo spoje a př:ísunové trasy nacistické armády. 

Letectvo západních partnerd protihitlerovské koalice mi-
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mo stálé letecké hlídkování nad moři kolem britských ostrov~ 
a nad Středozemním mořem postupně rozvíjelo leteckou ofenzi
vu proti nacistickému Německu. Bylo pokračováno v bombardo
vání základen nacistického námořnictva i letectva na územ! 
Bimecka a okupované západní Evropy, ale stále více byl zasa
hován bombardováním i p~sl v Běmecku, zvláště v Pordří. 
Počty letadel naaazenýoh do akcí stoupaly z roj~ o několika 
strojích na letecké svazy o desítkách a časem i stovkách 
stroj~, které od r. 1943 získávaly nadvládu nad prostorem 
ovládaným nacisty. Od bodového bombardování se vlak přeChá
zelo stále více k bombardování plošnému, ~teré postihovalo i 
nevojenské cíle a rušilo normální !ivot i válečnou výrobu 
především na území západního Běmecka, které v té době bylo 
pro spojenecké letectvo snáze dosažitelné. 

Při leteckých úderech byly samozřejmě využívány zkuie
nosti Brit~ o účincích nacistického bombardování britských 
měst s let 1940-1941. Xaoist~ byl jejich letecký teror 
tvrdě odplácen, ale nálety na Biaecko postihovaly i osoby 
zavlečené nacisty na práci do válečného prdmyslu. Stupňující 
se nálety nutily nacisty rozšiřova.t protileteckou obranu, 
dislokovat výrobu, budovat podzemní továrny, přesunovat čás
ti obyvatelstva z oblastí ohrožených nálety, budovat náhrad
ní obydlí. Za této situace byls koncem r. 1942 evakuována do 
Prahy opera z Duisburgu v Poraii. 

ďzemí českých zemi, Rakouska a Slezska bylo až do 
sklonku r. 1943 prostorem poměrně nejobtížněji přístupným 
pro velké operace spojeneckého letectva. To si ovšem neuvě
domovalo ve svých širokých vrstvách české obyvatelstvo, kte
ré těžce D~slo, že bez překážek pracuje pro nacistickou ar
mádu Šk~dovka a další podniky v českých zemích. ~eští lidé 
si mas~vě přáli, aby Škodovka a další továrny byly tehdy 
vyřazeny z provozu. Nálety ne objekty tohoto druhu očekáva
li. ~během doby si ovšem zvykli, že české prostředí není 
cílem velkých náletó. Proto také rozbombardování nádraží v 
Klatovech v r. 1943 je dnes celkem .zapomenuto stejně tak, 
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jako bombardováni Plzně 16. dubna a 13. května téhož roku. 
Ve avé době byly to prvé význačnější nálety, které postihly 
české prostředí ll. 

Situace se výrazně změnila až r . 1944. Tehdy v důsledku 
pohybu front se podstatně zmenšil prostor ovládaný nacistic
kým Německem. Celý tento prostor se stal dobře dostupný pro 
spojenecké letectvo a byly napadány i další cíle bombardová
ním dosud nedotčené. Německá města byls bombardována ve své 
většině takřka systematicky a stále v širších okruzích, tak
že podle vyprávění pamětníků nasazených tehdy na práci v 
Berlíně nebyl při přeletech jednoho či dvou spojeneckých le
tadel vůbec ve městě ~yhlaiován poplach. Bylo to proto, aby 
nebyla zastavována ~álečně d~ležitá výroba a nebyl narušován 
normální chod života ~e městě. Ztráty na životech i hmotné 
škody z náletů jednotli~ých stroj~ byly tehdy ~ Německu po
citovány jako méně tíži~é nežli ztráty ~yvolá~ané častým 
přerušováním výroby 1 ostatního běžného života při usta
~ičných přeletech letadel spojeno~. 

~eské prostředí bylo ~ r. 1944 postiženo hlavně náletem 
na Pardubice, ktertžto nálet byl součástí série náletů na 
továrny vyrábějící pohonné hmoty. V protektorátnim tisku by
ly ovšem zdůrazňovány hlavni ztráty civilního obyvatel~tva, 
rozhodně bolestné. Ba rozjitřené city ~echů pohotově ihned 
reagovala nacistická propaganda. V Pardubicích dne 25. čer
vence 1944 byla uspořádána ~elká smuteční tryzna na tehdej
ším Peršttno~i náměstí. Před katafalkem, kde leželo 37 rakví 
obětí náletu, řečnil tehdejší předseda protektorátni vlády 
Krejčí. Obětem náletu poslal věnec dokonce i K. H. Prank. 
Záměr nacicců byl jasný: odvrátit ~echy od aktivního odporu 
proti c~pantdm a zdiskreditovat síly protihitlerovské koa
lice. Stejný účel sledovalo i rozšířeni zprávy o náletu na 
Moravskou Ostravu, kde byla postižena obchodní čtvrt města a 
české dělnické divadlo, jakož i zprávy o náletu na Brno, kde 
byla akcentována zpráva o zásahu kostela v tehdejší Jezuit
ské ulici. 



Praha až do sklonku r. 1944 nebyla postižena žádným 
přímým náletem na město. Pražané byli zvykli na občasné kví
lení sirén, zažili i rachot palby protileteckých děl a podle 
vzpomínek pamětníků vtipkovali ne účet "Blitzmadel", tj . ně
meckých děvčat z Hitlerovy mládeže, která byla v rámci naci
stické totální mobilizace nasazena k protileteckým bateriím 
v Praze, ale jinak nálety zatím nezasáhly do jejich běžného 
protektorátního života. Pro ob~etele Prahy bylo totální 
pracovní nasazení a gestapo hrozivější veličinou než možný 
nálet. 

Prežané při vyhlašování leteckých poplachů běžně zůstá
vali v bytech, nevyhledávali protiletecké kryty. Jen policie 
a hlídky tehdejií CPO (civilní protiletecké ochrany ) vyklí
zely ulice a nutily chodce, aby vyhledali nejbližší protile
tecký kryt. Doprava a pouliční život •e ovšem zastavily. Za
stavily se i továrny a dělnici byli obvykle propouštěni z 
areálu závodů, aby mohli vyhledat úkr,rty mimo více ohrožené 
tovární objekty. Podle vzpomínek pamětníků bydlících v době 
okupace ve Vysočanech vyhledávali tito z továren vypuštění 
pracovníci úkryty jen ojediněle. Většinou se prý procházeli 
mezi stromy podél Rotrtky, ve slunných dnech ae opalovali na 
stráních v okolí továren a vyhláiení leteckého poplachu bylo 
pro ně vítaným přerušením nenáviděné práce "pro Reich". 

Prvé bomby dopadly na Prahu 15. listopadu 1944. Bombar
dováním byl postižen blok mezi tehdejší Strobachovou, Zele
nou a Arnoštovskou ulicí v Holešovicích, přímo před tehdy 
prakticky novou správní budovou holešovické elektrárny. Po
dle úřední fotografické dokumentace , která je uložena v Ar
chivu hl. ~ěeta Prahy 21, je odhadnutelné, že byl o svrženo 
7 až 9 ~rhavých bomb o celkové váze 700 až 900 kg, ale různé 
v elik~sti. Bomby poškodily správní budovu holešovické elek-

' trárny a devastovaly textilní továrnu v uvedeném bloku. Po
dle údajů v meteri álech Statistického úřadu hlavního měata 
Prahy uložených v Archivu hl. města Prahy bylo při tomto ná
letu zničeno 7 domů, 5 domů byl o těžce poškozeno a lehce by-
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ly ~ okolí poškozeny 102 domy. Jestliže však tyto údaje 
srovnáme s fotografickými snímky a plány, pak je zřejmá, že 
udávané počty domů neuvádějí počet postižených čísel popis
ných, ale počet stavebních objektů. Je zde započtěno každá 
poničené skladiště, výrobní budo~a, kolna. 

Výsledek náletu dokazuje, že se jednalo o akci ojedině
lého středního bombardéru. Stroj podle údajů uvedenfch na 
plánu škod způsobených nálety ~ Praze 3/ nalátával obloukem 
od jihozápadu přibližně od údolí Berounky. Cílem náletu byla 
zřejmě holešovická elektrirna. BQaby byly svrženy přesn~ po
kud se jedná o vsdálenost odhození bomb před zvoleným cílem 
a výšku i ryChlost letadla, ale západní vítr v údolí nad cí
lem, který posádka letadla nemohla prakticky zjistit, zanesl 
bomby asi o 150 ai 200 m výChodně od zamiřo~an,ho cíle. Tato 
náhoda zachovala Praze vlastní zdroj elektrické energie pro 
dobu květnové revoluce. 

Ačkoliv byla pobořena celá fada objektů, oběti na živo
tech byly nepatrné. Jak ve vysvětlivkách fotografické doku
mentace náletu, tak i v úmrtních matrikách z Holešovic 4/ je 
uvedena jako jediná oběÍ náletu Daniela Kafková, která z~
uula v domě čp. 137/VII přiao v bytě ve druhém patře, kde 
tlaková vlna po vtbQobu boab vyrazila okna. Jednalo se o 
půlroční děcko. 

Vzpomínky mezi obyvatelstvem Pr~ na tento nálet jsou 
sporadické. V tehdejším tisku se neobjevila o náletu sebe
menší zprávička. Po náletu se nerozšířila ani ob~yklá vlna 
strachu před nálety, jak to po prvých obětech prožilo obyva
telstvo každého bombardovaného místa u nás i jinde v Evropě. 
O to více l5okujíoí dojem způsobil však druhý nálet na Prahu. 

Dl".e 14. února 1945 bylo prý relativně neobvyklé teplo .• 
Svítilo sluníčko, lidé využívali pěkné předjarní počasí k 
pobytu na čerstvém vzduchu více než v jiné dny. Polední pře
stávka vylákala do ulic a parků i pracovníky podniků, obcho
dů a dalších organizací. Venku bylo i mnoho dětí. 

V půl jedné po poledni byl ohlášen nálet. Někteří pa-

, 
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mětníci náletu uvádějí, že mezi zvukem sirén ohla~ujícía ná
let a okamžiky, kdy bylo sly~et letadla 1 detonace prvých 
vybuchujících bomb, uběhla neobvykle krátká doba. Jiní 
účastníci náletu prohlaiují, že jeitl airény nedozněly a již 
bylo slyšet exploze bomb. Rodilá Pražanka, která jako mladé 
děvče v okamžicích ohlášení náletu procházela Štěpánakou 
ulicí, tvrdí, že tehdy viděla již na obloze nad ulicí lesk
noucí. se přelétávající bombardéry. Stroje letěly prý dost 
vysoko, takže bližší detaily nerozeznala. Hledala ihned 
úkryt v nejbližším domě. 

Ze všech těchto 'fzpoli:Ínek 'fyplÝ'f4., le nálet zastihl 
obY'fatelstvo pfi noraální ěinnoati, le byl pro 'fiecbnJ nlh
lým překnpenía, le mnoho lid! b7lo nnku na ulicích, " par
cích a na nábřelí, le JDDObo oaob neb7lo cbrúino ani 8eb(;
menším ákryt811l. Poplach bJl 'fJhl'-ien pozdě, ob7'fatelaho ne
bylo 'fčas 'f~'-no. 

Letadla nal4t4.'fala od s4.pado-jihoz4.pa4u. ~é bomby do
padaly 'fa čt'frti Ba Jarkáni " Radlicích, dalií " oblaati 
starého jádra Radlic. f7to boab7 b7ly zřejaě určeny na jino
nickou Waltro'fku, ale saa~ly 'fětiinou rod1nn4 doakf a hoa
podářské usedloati na okraji PrabJ. 

DaUí skupina dsahd boab postihla obytn4 do~ na pan
krácté pláni, oblaat dneiní Otakaro'fy ulice " Buslich, byla 
zasažena i pankr4.ck4. vozo'fna. Odtud d4.le na východ spadlo 
několik bomb i na dsemí Vrio'fic, ale velké nádra!í Praha -
Vriovice i dnes již zbouraná 'fozatajská kas'-rna "JY'fá&ly bez 
vážnějiích itod. V sadech na stráni severně od n'-dralí aa
aáhly však dvě bomby Grébovku, což byl jeden z výharni nej
hodnotněj~ich letohrádkových celkd u n'-s z druhé polovi~ 
minul~o století. 

Wejvíce byly postiženy jižní čáati Wového Města a huati 
zastavěná část Vinohrad, zeJména v prostoru dnešní Vinohrad
ské třídy. Prvé menši bomby poikodily Palackého most, další 
kromě obytných domd zasáhly kostel i klášter v Emauzích, 
Paust~ ddm na Karlově náměstí, sousední nemocnici, zemskou 
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porodnici a další univerzitní kliniky, vodárenská zařízeni 
nedaleko Karlova, barokní budovu bývalé jezuitské koleje na 
Karlově náměstí. Bylo poškozeno Vinohradské divadlo, zasaže
na byla synagoga v Sázavské ulici na Vinohradech, která v 
d~ledku této devastace zanikla, zasažena byla škola Na Sme
tance. Na Novém Městě v sousedství !polinářské ulice vyhoře
la malírna a sklad kulis Národního divadla. Přímým zásahem 
menší bomby byla proražena betonová klenba protileteckého 
krytu na Karlově náměstí. 

Podle údajů z materiálu Statistického úřadu hl. města 
Prahy bylo při náletu 14. února 1945 Úplně zbořeno 93 domů, 
tě!ce poškozeno 190, lehce 1 545. Z těchto čísel se týkalo 
J, 8 a 27 případů nouzových staveb 5/. 

Počet letadel provádějících nálet byl v r. 1946 odhado
ván na 18 strojů 61. Roaloiení zasažených oblastí 71, ro~sah 
škod i charakter zásahů dokumentovaných fotografiemi však 
ukazuje na něco jiného. Záaah1 jsou koncentrovány do čtyř 
okruhů, z nichi tři se jed jako vnitřně jeitě dále dělené, 
ale nepřerušované. Ba fotodokumentaci se mně podařilo určit 
celkem lJO zásahů trhavých bomb. Podle zpdaobu destrukce 
staveb byla asi polovina bomb aeří"zena na opožděné exploze 
po nárazu bomb na cíl. Po náletu vznikly rovněž četné požá
ry. Jestliže ale vyhodnotíme požáry zachycené na fotografi
ích podle jej ich povahy a pravděpodobného vzniku, tu je jas
né, že většina požárů vznikla nejspíie porušením topeništ či 
účinkem trhavých bomb ve snadno vznětlivém prostředí. Pouze 
ve čtyřech případech je nutno předpokládat při vzniku požáru 
účinek zápalnýc~ bomb. 

Jeatlj~e účinek použitých bomb převedeme na jejich cel
kovou v~u, pak vyjde číslo kol 17 t, což je překvapivě má
lo, S/ Je viak nutno si uvědomit, že s e jednalo o zásahy do 
převážně velmi hustě zastavěných míst, že šlo o kobercový 
nálet na dosud nezaaažené území , takže účinek každé bomby 
byl dobře patrný, že nikde není doloženo opakované bombardo
vání téhož místa. 
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Bomby dopadaly značně rozptýleně . Neni známo, kolik 
bomb padlo na volné plochy např. v Radlicích či ve Vriovi
oich, ale fotodokumentace zachycuje věechny postižené části 
města. Trychtýře po bombách viditelné na fotografiích i mimo 
objekty jsem samozřejmě mezi zásahy započítal, ale vždy jen 
jednou. Nebude tedy počet vybuchlých bomb, které byly tehdy 
svrženy na Prahu, převyšovat uvedené číslo 130 o mnoho. Tyto 
nedoložené zásahy odhaduji podle náznak~ nejvýše na 50 až 60 
případ~, a to většinou na volném terénu. L&e tedy odhadovat , 
že na Prahu při náletu 14. února 1945 bylo svrženo asi 25 t 
bomb, což je přibližně náklad iesti čtyřmotorových bombardé
rd užívaných za druhé světové války 9r . . Praktické využití 
účinku bomb bylo však v tamto případě bohužel neobyčejně vy
soké. Podle srovnán! s ji~ případy bylo to jedno z ne~ 
rentabilnějších využití trhavých účinkd bomb při náletech 
v~bec. 

Nálet byl typickým plošným bombardován!m bes přesného 
zacíleni. Celé jeho~rovedení dokumentuje, že ne~lo o zniče
ni určitého cíle 10 • Praha byla jen cílem náhradnÍm ll/. 
BJl to rušivý nálet, jaké tehdy byly prováděny běžně na ně
mecká města. 

Nejboleativější stránkou náletu byl v&hledem t rozsahu 
poměrně nezvykle vysoký počet obětí na lidských životech. 
Udávaná čísla se však &načně liší. ďřední zpráva se 17. úno
ra 1945 udává, ie předběžně bylo zaiitěno 413 mrtvývh, 1 455 
raněnfch a 88 pohřešovaných osob 1 I. Bývalý zaměstnanec ma
gistrátu města Prahy udával počet mrtvých na 600, v novinář
stém článku asi před deseti lety se objevilo číslo 2 000 
mrtvých obPt Í, ale objevila se i jiná čísla. Při daných roB
dílech Je proto hlavní otázkou správnosti udávaných čísel ne 
jejich velikost, ale prameny, ze kterých jsou tato čísla 
udávána. 

V Archivu hl. města Prahy je uložena sbírka ohledacích 
list~ obětí tohoto náletu. Je to celkem 190 ohledacích list~ 
vydávaných tehdejšími zdravotními orgány města, případně po-
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volení k pohřbení vydaných velite~stvím německé bezpečnostní 
policie v Praze. Počet obětí náletu doložený touto sbírkou 
je však jen 18) l3/. Sbírka ohledacích list~ není úplná. Je 
to jen část materiálu o obětech, která se dostala do Archivu 
hl. města Prahy v r. 1949. Dokládá však řadu podrobností o 
obětech náletu a jejich osudech. 

Z této sbírky je jasné, že řada osob zemřela na násled
ky náletu až i čtrnást dnd po náletu • nemocnicích. Ranění 
byli z postižených oblastí odváženi i do vzdálenějších ne
mocnic, např. na Bul~ku a do nouzové barákové nemocnice • 
Kotole. Tam byli dopravováni ranění z Buslí i z ~zbraní Vi
nohrad a Bového Města. ~ada obětí byla z trosek vyproš!ována 
postupně až po několika . týdnech po náletu. Je to patrné po
dle dat na o~edacích listech osob, které náležely k jedné 
rodině a smrt je zastihla na jednom místě. Jedna z obětí ná
letu byla nalezena a pohřbena ai ve druhé polovině dubna, 
tj. d•a měsíce po úmrtí. 

Svízelnou záležitostí bylo určování totoinosti obětí. 
Část obětí byla dočasně uložena • kostele sv. Ignáce na Kar
lově náaiatí. U několika obětí bylo konstatováno, že se jed
ná o "spálené kosterní sbytk.f" a totožnost byla určována jen 
přibližně. Z o~edacíoh list~ je poznatelné, jak v řadě pří
pad~ b,yla totožnost určována jen postupně. Dne 5. března by
lo podle dat provedeno určení totožnosti u mrtvol, které již 
od náletu byly prozatímně ~oženy, ale dosud neidentifiková
ny a nepohřbeny. Bylo ~iem těžko možno identifikovat obět, 
o které se • dokumentaci říká, že ae jedná o útržky lidského 
těla nalezené v rumu na okraji kráteru po •ybuchlé bombě na 
ulici. Jedrb z obětí nebyla v~bec identifikována. 

Au~entickým dokladem o celkovém počtu obětí jsou dnes 
již ~en záznamy v pražských úmrtních matrikách 147. Prošel 
jsem proto úmrtní matriky z r. 1945 vedené magistrátem hl. 
města Prahy, německým matričním úřadem a matrikáři jednotli
•ých náboženských konfesí pro obvody postižené náletem, a to 
vždy od data náletu až do konce měsíce března, v některých 
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případech až do kY~tne 1945. Celkem 61 oaob bylo sapaino 
opako•anl l5/, ale •• 4•ou zapoaít~ch pf;padech nebyl jako 
příčina úartí u•eden přímo nálet, . ačkoliv podle daliíxh ~
j6 jen nálet ěi něco po4obn4bo ao).lo ap6aob1t a.rt undellia 
spdaobea. Po vyloučení případ6 t.o~ícb sápisd, odečtení 
oaob, u kterjch art nebyla pfíao apdaobena úlet• či jeho 
náaladky, ale s pfipoěten!a osob ~•deQfch jako obiti náletu 
vtie, doap~l ja .. t ěíalu 667 obití. 

Skutečnt počet obití bude vlak asi o něco vyiií, proto
že řada obití byla tak rostfíitina, Ia podle pos~ek • aat
riUch b713' ostatky pfíaluinítd nlttertch rodin pochodJ!1 
d~ jen • jedn' rakYi jako ostatky několika osob. Xení snáa 
pfean~ ani počet osob nrlentch Uak~ou vlnou s Palack~ 
aoatu do Vlt.vy a nikdo n .. 6ie zaručit, Ia byly • ... aieQfch 
objektech prokop'ny decbJ11 sfíoen' sklepy, t.. se pfíleii
toatnl aohli ucbtli t 1144 pfi úletu. 

Kesi ~iai nabyli jen aístní obyvatel,, ale i pracov
níci 4oj:Udljíc! s _tehdejiíbo okolí PrehJ, např. s K7jí, s 
Kodřan, se Zbraal.vi, dokonce i a ·Kladna, 1 114' na náviti
•ich, napf. obyvatelka Boleiodc b)-la uarcena pfi núitně 
u snú4 ne Vinohradech. · 

Skladba ob~tí odp~ídi skladbě ob)-vatela~a post1i«afcb 
oblastí, to snaaená, ie aesi n1a1 byli hlavně aíatní obyva
tel4, !a~ v doaáonoetecb, diti, staří li44. Xipadaf je re
lativn~ •alt počet .u!d ve atiří 20-50 let . Je to vyavětli
teln4 tím, le byly postila~ hlavn~ oblasti, kde nabyly iád
M viti! zivo~ a !a odtud 11UI1 venb jezdili do zaaiatnání 
jinea. 

V ... &~anteb oblastech se vlak nal4zala řada nemocnic. 
Proto •~ ... i obitai náletu objevuje několik 14kafd a ěea-
ktcb oietřo.atelet. Podle místa úmrtí zaatibla je smrt za 
nál.a-w doaa, na uli.cích, ale i v nemocnicích. V těchto pří
padech nelse viak stanovit, zda ae tak stalo přímo v okamži
cích náletu pfi zásazích nemocnic, nebo až po náletu Disled
k .. utrpěntch ran. Přímo • okamžicích náletu přiili viak o 
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ži~ot ~e všeobecné nemocnici ~ Praze II d~a nemocniěn! sř!
zenci. Počet náletem usmrcených pacient~ nemocnic se mně ne
podařilo z matrik zjistit. 

Drtivou větiinu obětí náletu ~ořili Češi. K nimeck' 
národnosti náleželo 49 osob. Z nich 8 osob bylo zřejmě .ude
toněmeckého p~odu, ale jinak se jednalo o osoby nasaze~ do 
Prahy ze služebních d~odd, např. z Berlína, z Por,fni atd . 
Z~láštní skupinou mezi mrtvtmi Xěaci b,yly sestry Ximeck~o 
ěerveného kříže, které zanynuly přímo ve vý~ikov'm kur8u 

ošetřovatelek pořádan'- v Emausakém kláiteře. Bylo to 15 
mladých žen pocházejících vitlinou • pohraničních m!at ěea
kých zemi~ . Smrt vlak zastihla v Prase 1 pitaiedeaátilet~ 
uprchlíka - l~kirníka německé národnosti z Dorpatu (Tartu) 
v Estonsku, a co je překvapivé, i lida.ak~ho obchodního zá
stupce německ~ho p~odu z Vídni, kter.f b7dlel v tehdejší So
kolské třídě v Prase - Xov'm Kiati. 

Výsledky n~etu a Charakter aaaažených cíl6 pdsobil na 
české obyvatels~o Prahy jako lok. Kebyl totiž aaaažen ani 

jediný objekt, kter&au by b7lo možno připisovat vojenský vý
znam. V pražských poměrech nemilo ~alný ~snam ani poikozen! 
Pal ackého mostu. · 

Ka výsledky náletu vlak pohotově reagovala naciatická 
propaganda , , která se snažila pro své cíle využít vie, co jen 
bylo možné, co nijak mohlo pomoci udrlet ěeské proatředí v 
pasivitě. 

Dne 18. ~ora dopoledne b,yly uspořádány v Prase d~ě 
tryzny nad obětmi náletu, česká a nlmecká. 

Česká tryzna byla uspořádána na dnešním Mírafém náaistí 
na Vinohra~ech 161, tj. uprostřed postižené oblasti. !am 
před ac~odiitim ke kostelu sv. Ludmily bylo na náměstí polo
!eno podle totogratie v několika řadách 115-120 rakví čes• 
kých obětí náletu l7/ . Kolem byl špalír příslušníkd Kurato
ria, dále zelená výzdoba a řada věncd. Tryznu zahájil teh
dejií primátor hl. města Prahy a hlavní projev přednesl 
předseda kolaborantské protektorátní ~lády. yěnce k rakvím 
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poslali protektor átní prezident a vláda 1 Hěský protektor a 
německý státní ministr K. H. Frank. Nejtragičtějěi stránkou 
trJzny byl a skutečnost, že české oběti náletu z prostředí, 
které si přímo živ elně přálo porážku nacismu, posloužily na
cistickým propagandistickým záměr~. 

Německá tryzna byla uspořádána prakticky ve stejnou do
bu před tehdejším Rudolfinem, dnes Domem umělců. Potografie 
této tryzny není v Archivu hl. města Prahy dochována, ale 
podle novinových zpráv byly prý zde dvě řady rakvi německých 
obětí náletu. Pamětník okupace, který jel kolem v době tryz
ny tramvaji, odhadl počet rakví na 5 až 7. Hlavním řečníkem 
zde byl krajský vedoucí nacistické strany v Praze Adam. Ně

mecká tryzna se prý ani zdaleka nedala srovnávat s velikou 
tryznou na Vinohradech. Její uspořádání mělo jen zdůraznit 
"českost" tryzny na Vinohradech, ovšem jak tomu rozuměla na
cistická propaganda. 

Výsledky náletu na Prahu dne 14. února 1945 lze shrnout 
krátce: ~ech~ toužícím po porážce nacismu přinesl nálet jen 
bolest, vojensky byl nálet bez nejmenšího významu, posloužil 
jen nacistické propagandě. 

Největším náletem na Prahu byla nesporně akce provedená 
dne 25. března 1945. Tentokráte letecké svazy přiletěly od 
jihovýchodu 18;. V Archivu hl. města Prahy není o tomto ná
letu zachována žádná fotodokumentace, uchována jsou jen s ta
tistická čísla. 

Na tehdejším území města Prahy byly tímto náletem úplně 
zničeny 93 objekty, 187 bylo t ěžce poškozeno a lehce byl po
škozen 1 151 objekt. Z toho bylo 12, 63 a 332 nouzových sta
veb. 

N~ iet byl proveden před polednem. Letadla svrhla něko
lik bomb ne území Malešic, další bomby dopadly v Hloubětíně 
a na nejvýchodněj ší končiny Žižkova. Vlastním cílem bombar
dování však byla průmyslová oblast Vysočan a Libně, kde byly 
postiženy hlavně strojírenské závody vyrábějící tehdy vý
zbroj pro nacistickou arméi.du . llálet zasáhl i Prosek a olcraj 
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Střižkova. Mimo objekty válečné dóležitosti byla zasažena i 
řada obytných domó, zejména v Drahobejlově ulici. Nálet byl 
proveden plošným bombardováním a poškodil hlavně válečnou 
výrobu. 

Ztráty na životech byly však i tentokráte bolestné. Po
dle prvých zpráv zahynulo při náletu 253 osob a 417 bylo 
zraněno l9/. Dne 29. března bylo pak oznámeno, že počet mrt
vých dosáhl čísla 370, počet raněných byl 416. Pamětníci z 
Vysočan však hovoř! o štěstí, že nálet byl proveden v nedě
li, kdy v továrnách byl jen omezený provoz. Ve všední den by 
prý byl bjval počet obětí daleko vyšší. 

Při tomto náletu bylo bombardováno i území za tehdejší
mi hranicemi Prahy, a sice oblast Čakovic, Letňan, Kbel a 
Satalic. Byly tam údajně svrženy převážně malé protipěchotní 
bombičky, a to ve velkém počtu. Cílem náletu byla hlavně le
tiště, na kterých bylo při náletu zničeno 88 a poškozeno 51 
německých letadel 201. Ztráty však tam utrpělo i civilní 
obyvatelstvo. Např. v Čakovicích přišlo tehdy o život 15 
místních občanó 211. 

Nálet byl proveden za situace, kdy nacistické Německo 
mělo poslední možnosti pro organizovanou taktickou obranu. 
Fronty v těch dnech probíhaly zhruba po Odře, Nise, ve slez
ském podhóří Krkonoš, kolem Ostravska, na osvobozované 
střední oblasti Slovenska, dále pak ke Komárnu. V Ma!arsku 
připravovala sovětská armáda vídeňskou operaci, nacisté 
ustupovali z centrálních oblastí Jugoslávie. Na západě pro
bíhaly boje o přechody přes Rýn. 

Celá část Bvropy mezi frontami byla prostorem bojové 
činnosti b~oubkových letcó. I oblast Prahy zažívala jejich 
útoky ~d spoje, např. již J. března při podobném útoku při
iel o život Jaroslav Burda, železničář z Modřan. Další mrtví 
byli zaznamenáni v následujících týdnech v Hostivaři, v Hor
ních a Dolních Měcholupech i na jiných místech. Pokračovalo 
pak i další soustavné bombardování Německa, např. Hamburku, 
Kielu, oblasti Saska, c!ló v Bavorsku i Rakousku. Za daných 
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okolností byl průmysl v oblasti ~ech vlastně nejlépe zacho
vanou zbrojní výrobou, kterou ,j eš tě nacisté disponovali. 

S přihlédnutím k daným okolnostem nelze upřít náletu 
provedenému na Prahu 25 . března 1945 vojenský význam. Podob
né nálety prováděné v těchto týdnech na Německo pomáhaly od
straňovat poslední naděje nacistů, kteří stále doufali v 
dr. Goebbelsem slibované '~underwatten''• tj . zázračné zbra
ně, stej ně tak j ako vůli k odporu pomáhal lámat nástup so
větské armády do útoku na Berlí n . 

Zcela jiný dopad měl však nálet na české prostředí. 
Zatímco v letech 1941-1943 ~eši nálety očekávali, nrni již 
většinou uvažovali i o poválečné obnově a zničení význ~fch 
strojírenských kapacit na vlastním území hodnotili přirozeně 
negativně . Negativní soudy o účelu náletu vyslovovali podle 
vyprávění pamětníků v posledních týdnech války i občané z 
českých buržoazních vrstev, kteří výběr zasažených cílů hod
notili jako odstraňování budoucí konkurence na poválečném 
trhu strojírenských výrobků •. Lidové vrstvy ve zničených vý
robní ch kapacitách viděly pa~ především ztrátu části národ
ního majetku, který měl napomoci při prvých krůčcích k so
cialismu. 

Psychologický dopad náletu na Prahu byl tedy vysloveně 
negativní a ovlivnil smýšlení všech vrstev. 

Nálety ne české prostředí provedené v době druhé světo
vé války nesplnily své dobově nutné válečné cíle. Jejich 
hlavní chybou bylo, že nejvýznamnější akce byly provedeny 
vesměs pozdě, a! v době, kdy již namohly výrazně přispívat 
k porážce nacismu tak, aby to bylo každému zřejmé bez dlou
hých úvah P při zcela přirozeném osobním post oji k prožíva
ným udá~ostem • 
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Poznámky 

1/ Podle údajů v literatuře byly účinné nálety provedeny 
na Plzeň 16. 4. 1943 (celkem 242 letadel - svrženo prý 
bylo 617 t bomb), 13. 5. 1943 (útok provedlo 141 letad
lo a bylo svrženo 527 t bomb), 16. 4. 1945 (svrženo 
890 t bomb) a 25. 4. 1945 (svrženo 638 t bomb ). Z hle
diska místních pozorovatelů je na tě chto číslech pře
kvapující malá účinnost svržených bomb v r. 1943 a vy
soká účinnost bomb při náletu posledním, který postihl 
především Škodovku. 

2/ Je to celkem 14 fotografií 12xl7 cm. Potografie j sou 
nalepeny ne kartonových listech složky (snímkové mapy) 
~ždy po dvou kusech na stránce. Byly pořízeny podle vý
jevů na snímcích ještě v den náletu. Na zvláštním listě 
jsou připojeny německé vysvětlivky ke snímkům. 

3/ Plán "Škody na domech v Preze způsobené nálety ~ létech 
1944 a 1945". Zpracoval Statistický úřad hl. města Pra
hy. Viz příloha. 

4/ Při zjištování obětí tohoto náletu jsem použil jen ka
tolické a československé (tehdy církve nazývané česko
moravská) úmrtní matriky z Holešovic, protože občand 
těchto konfesí bylo v Preze v té době nejvíce. Na t o, 
že Daniela Kafková byla jedinou obětí náletu, ukazuje 
i údaj ve fotogra f i cké dokumentaci náletu z 15 . ll. 
1944, protože v podstatně rozsáhlejší fot odokumentaci 
náletu ze 14. 2. 1945 není jediná zmínka o lidských 
obětech . Jednalo se o nálet, při kterém byl počet obětí 
nepo~~rně vysoký přímo ve fotografovaných objektech. 
Dr.~ládaj í to údaje v ohledacích listech i v matrikách. 

5/ Ztráty na budovách při tomto náletu jsou doloženy v 
AMP úřední fotodokumentací náletu. Je to celkem 87 fo
tografií. Potografie jsou nalepeny na kartony sešité 
složky. Pět snímků se však v dokumentaci opakuje. Sním
ky jsou mimo lokační údaje bez vysvětlivek. Podle obsa-
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hu byly pořízeny většinou druhý až třetí den po náletu, 
v několika případech však až po dvou - ti·ech týdnech. 
Snímky zachycují všechny části města postižené náletem, 
ale ne každý devastovaný objekt. Mimo úřední fotodoku
mentaci náletu je ve sbírce fotografií AMP uchován sní
mek hořících Emauz, který byl podle stavu požáru poří
zen nejpozději do p~l hodiny po náletu. ~ada enímkd by
la rovněž uveřejněna v tehdejším tisku, např. v Pestrém 
týdnu a Pražekám 1luetrovanám zpravodaji, kde jsou re
produkovány záběry pořízené v prvých chvílích po nálet~ 

6/ Letectví 22, 1946, a. 14 
7 I Víz příloha. 
8/ Podle účinku bylo to )7 bomb o váze asi 50 kg, 63 bo·nb 

o váze asi 100 kg, JO bomb o váze kol 250 kg. Jde s~1o
zřejmě o odhad. Američané ulívali 1 bomby o váze 135 kg 
a 270 kg. 

91 Pro denní bombardováni byly užívány hlavně typy Liberá
tor a B 17. Typ Liberátor měl dimenzovány pumovnice na 
3,6 t bomb. Další bomby mohl tento typ nést ještě na 
venkovských závěsech až do celkové váhy 9 t. Typ B 17 
unesl podle p~vodních údaj6 4,7 t bomb, ale v běžném 
provozu nakládal obvykle náklad bomb kol 3 t. 

10/ Po náletu se vyskytla pověst, že nálet byl proveden 
proto, aby byla zničena malá dílna v blízkosti Karlova 
náměstí, kde prý byly vyráběny přístroje pro německé 
rakety V-2. Samo provedení náletu však svědčí proti ta
kovému vysvětlení. Kdy~ pověst byla pravdivá, bylo by 
b~alo silným leteckým svazem dokonale zničeno celé 
územď ~ez1 Vltavou a Karlovým náměstím a nebylo by se 
je~nalo o nějaký náhradní cíl v Praze. Proti raketám 
V-2 nebyla za .letu žádná možnost obrany a jedinou mož
ností bylo bombardovat odpalovací základny i ničit mís
ta výroby raket. Pověst jsem slyšel vyprávět od občana 
bydlícího v době náletu v Nuselském údolí pod Vyšehra
dem. 
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ll/ Dobové zprávy o náletu i vni~řnim stavu jednotek prová
dějících nálety tohoto druhu viz Letectví 22, 1946 , s . 
14. 

12/ Venkov 40, 1945 , č. 42, 18. 2. 1945, s. 1. 
13/ Sbírka ohledacích listů a povoleni k pohřbení z celko

vého počtu 190 dokládá smrt jen 183 obětí . Dv ě osoby 
jsou ve sbírce uvedeny jednak v ohl edacích l i stech, 
jednak i v povoleních k pohřbení. Další ch pět ohlede
cích listů se týká osob zemřelých sice v den náletu, 
ale ne na následky náletu. 

14/ dmrtni matriky vedené v r . 1945 magistrátem města Prahy, 
dále matriky jednotlivých církví a matriky vedené ně
meckým matričním úřadem (Standesamt Prag) jsou dosud 
uloženy u ONV v Praze l, protože dosud neuplynula lhů
ta, po kterou jsou matriky uchováv~ přímo u jednotli
vých matričních úřadů. Tato lhůta je stanovena ne 75 let. 

15/ Opakované zápisy jsem zj i stil v případech, kdy obět by
la usmrcena mimo své bydliětě. Pak byl záznam v metrice 
podle místa úmrtí i v matrice podle bydliště. Ve dvou 
případech byly zápisy o stejných osobách v matrikách 
různých konfesí ve stejném obvodu, protože teprve doda
tečně byla zjištěna náboženská příslušnost obětí. Po
dobně byla jedna obět náletu zapsána do matriky vedené 
magistrátem i do matriky podle své konfese . 

16/ V protektorátním období bylo přejmenováno na Reichs
Platz - ~íšské náměstí. 

lJ / Ve zprávách tisku je uvedeno 150, ale tento počet rakví 
podlb fotografických záběrů z několika stran zde zdale
ka n~~yl . 

18/ V dostupné mně literatuře jsem bližší data o náletu ne
nalezl. Rozsahem a charakterem se jednalo o nálet po
dobný, jako byl nálet na Plzeň provedený 25 . 4. 1945. 
Názorné l etecké fotografie z okamžiků prov áděni náletu 
jsou uveřejněny v Letectví 22, 1946, s . 13 a 14 . 

19/ Národni polit ika 63 , 1945, č. 73, 27. 3 . 1945 , s . 1; 
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dále i č. 75, 29. ). 1945, a. 1. 
20/ Letectví 22, 1946, s. 12. 
21/ Jména obětí jsou dnes uvedena na pomníku před MNV v 

Praze 9 - Čakovicích. 
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Miroslav M o u t v i c 

Die Fliegerbombardierung Prags nach der Dokumentation 
des Archive der Hauptstadt Prag 

Zusammenfassung 

Bei der Durchfllhrung der Bombenangriffe im zweit en 
Weltkrieg triumphierte bia zur aoge.11annten 11Luftschlacht 
um Britannien" im Herbst 1940 die Luftwaffe des faechieti
eche.ll Deutechlanda. Dieeer Stand anderte aich a11mŠhlich 
in den Jahren 1940 - 1941, besondera mit der fortechreiten
den Aueweitung der Antihit1erkoalitio.ll. Die Vorherrechaft 
gewann die verei.11te Luftwaffe eret 1m Ver1auf des Jahree 
1943. 

Der Raum der tachechiechen Lander war fŮr die Durch
fllhrung groOer Bombardierungaaktionen bie 1944 fŮr die ver
einte Luftwaffe echwer zugaaglich. Die Tscheche.ll erwartet e.11 
in den Jahre.11 1941 bis 1943 Luftangriffe auf die RUstunga
betriebe im tschechischen Raum und empfande.11 schwer die 
Wirk11chkeit, daO die techechiache Rustungei.11duetrie ohne 
Beschadigunge.ll tur die faachietiache Armee arbeitet. lm 

Laufe der Jahre gewohnte.11 aie aich a1lerdings daran, da6 
das tschechische Gebiet kein Ziel fur gr o6e Angriffe iat. 

Prag wurde zum eraten Mal am 15. November 1944 von 
Fliegerbombardierung heimgesucht. Sichtlichee Zie1 di•ses 
Angriffa war die Vernicht ung des E1ektrizitatswer kea in Ho
lešovice , aber nur die Textilfabrik in der Nachbarechaft 
wurde vor den Bomben devaetiert . Unter der Prager Bevol ke
rung rief dieaer Angriff nur ein sehr kleines Echo hervor. 

Eine starke Erschutterung unter der Bevol kerung ver
uraachte der Angriff , de r auf ~rag am 14 . Februar 1945 durcfr 
gefUhrt ·11urde. Damals wurden von den Bomben in der i.lehrzah1 
Wohnhaueer, einige Krankenhauser und eine Heihe von Kunst
denkmalern getroffen . Die Anzahl o.n Menschenopfern ubertraf 
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die Zahl 660. 93 Bauobjekte wurden vernichtet und 190 echwer 
beschadigt. Die faschistische Propaganda nutzte das Ergebnie 
des Angriffes fur ihre Ziele aus. 

Der gro(3te Angriff auf Prag war die Aktion, die am 
25. Marz 1945 durchgefUbrt wurde. Diesmal wurden hauptsach
lich Fabrikviertel in Vysočany bombardiert, wo zu dieeer 
Zeit die AusrUatung fur die faschistiscbe Armee produ.ziert 
wurde. Auf den nahen Flugplatzen 1m Gebiet Prag wurden bei 
dieser Aktion 88 Maecbinen der faecbistiecben Luftwaffe ver
nicbtet und 51 bescbadigt. 370 Personen kamen ume Leben, 

I 

93 Bauobjekte wurden vernicbtet und 187 sobwer bescbadigt. 
Der Ang;riff traf hauptaachliob die Kriegeindustrie, aber 
gleichzeitig vernicbtete er bedeutende Produktionskapazita
ten der Maecbinenbauindustrie. 

Peychologiscb riefen die Angriffe auf Prag vom 14. leb
ruar und 25. MŠrz 1945 in der Endpbaee des zweiten Weltkrie
gee unter der tecbecbisohen Bevolkerung einmal 1m Hinbliok 
auf den Charakter, zum anderen 1m Hinblick aut die spate 
Zeit der DurchfUbrung der Aktion negative Reaktionen bervor 
und dienten nur der faecbietiscben Propaganda. 
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Jarosla~a M e n d e l o v á 

SOUPIS RAD 
lfsTih:DNÍHO NÁRODlÚHO vtBORU HLAVlÚHO fdSTA PlUHY 
A NÁRODlÚHO V1BORU HLAVNfHO JdsTA PRAHY 
Z LET 1945-1981 

Významné postaveni Y pražské městské spráYě zaujímala 
yždy městská rada . Tato instituce prošla během staletí dlou
hým YýYojem, aYšak tato práce sleduje radu a její členy v 
období nejnovějším, v létech 1945-1981. 

V r. 1945 byl ns základě novely vládního nařízeni 
č. 44/1945 Sb. a zvláětníbo předpisu pro Prahu l/ o proza
tímní organizaci správy hlavního města zřízen lfatřední ná · 
rodní výbor hlavního měata Prahy (dWv) • pdsobnoatí místních 
a okresních národních "Yýbor~. PrviÚ rada byla jmenována vlá
dou podle usnesení z 21. srpna 1945. Všechny čtyři politické 
strany v ní měly paritní zastoupení. Svým postavením a p~
sobností navazovala na předválečné období. Radu tvořil pri
mátor, 7 náměstkd (předsednictvo) a 24 ostatních člen~. 
Sch~ze rady svolával primátor a jejich program určovalo 
předsednictvo dNv. 

V červnu i 946 byl '111~ obnoven na podkludě výsledk~ vo
leb do dstavodárného národního shromážděni 21. Nová rada by
la zvolena na plenárním zasedání 1. července 1946. K jejím 
úkol~ patřila příprava podkladó pro plenární zasedání a 
rozhodovala o věcech, které nebyly přikázány do pósobnosti 
pléna nebo jiných složek ďNV. Vzhledem ke kompetenci před
eednictva 'dl!"i, primátora, komisí a obvodních rad rozhodovala 
rada té~~ř o ~šem, co patřilo do pósobnosti 'dl~. 

Po únoru 1948 byl '111~ nově uspořádán 3/, Počet členů 
rady klesl na 24, Nová organizace byla upravena zákonem 
č . 76/1949 Sb., který nabyl účinnosti 1. dubna 1949 a od
stranil d~oukolejnoat státní správy. Radu tvořili primátor, 
náměstkové a referenti, jejichž prostřednictvím vykonávala 
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r ada svoji p~sobnoet a řídila činnost dNv a Obvodních národ
nich výbor~ (ONV ) 4/. Podle zákona o kraj ském zří zeni se 
stalo hlav ní město součásti kraje Pra žského, ale krajskou 
p~obnoet na území Prahy vykonával dNV. Jeho členov é byli 
jm,nováni ministerstvem vnitra. 

Podle ústavního zákona z 16. září 1953 č. 81 Sb. pře
vzala vláda řízení národních výborů. Zároveň byl y vypraco
vány návrhy nových zákon~ o národních výborech. Zákon 
č . 13/1954 Sb. obsahoval zvlášt ní ustanovení o hlavním městě 
Praze. Podle něho byl ůNv podřízen vládě a postaven na úro
veň KNV. První volby se konaly 16. kv ětna 1954. Rada měla 
celkem 1~ člen~. Podle této nové úpravy byla nejd~ležitěj
ším výkonným orgánem dNV. Nový zákon přinesl změny i v orga
nizaci práce rady. Nebyle obnoveno předeednictvo a dřívější 
referentský systém bJl nahrazen kolektivním sborovým rozho
dováním. 

Další změnu přinesla reorganizace po XI . sjezdu KSČ, 
která byla provedena k 1. červenci 1958. Rada nyní přímo ří
dila všechny hospodářské a rozpo~tové organizace spravované 
dNv. Byla podřízena plénu ďNv a vládě a počet jejích člen~ 
~zrostl. Postupně se zvětšovala pravomoc dNV a rady, ai vyús
tila v nové správní změny v r . 1960. 

Od 12. června 1960 se stal orgánem státní moci a správy 
pro celé území města Národní výbor hlavního města Prahy 

l (NVP). Podle zákona o národních výborech č. 65/1960 Sb. se 
rada stala orgánem národního výboru s obecnou p~aobností a 
organizovala jeho činnost. 

Mimořádný význam pro hlavní město měl zákon o hlavním 
městě Praz~ z JO. listopadu 1967 č. 111/1967 Sb., který na• 
vazoval na zákon z 29. června 1967 o národních výborech 
(č. 63 Sb.) a vycházel ze specifického postavení Prahy jako 
hlavního města ČSSR. Postavení rady je určeno § 16. Radu 
tvoři primátor hl. města Prahy, jeho náměstkové, tajemník 
NVP a další členové volení z poslanc~. Rada je výkonný orgán 
NVP se všeobecnou působností a ve shodě s ním organizuje a 
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ajednocuje plnění úkold národního výboru na věech úsecíCh. 
Zákon zddraznil koordinační funkci rady a její úkoly při ří
zení činnosti odborů NVP. 

Další změny přinesl hned následující rok . Vzhledem k 
federativnímu uspořádání atátu ae atala Praha hlavním měatem 
ČSSR a ČSR. Toto nov~ postavení bylo třeba zakotvit zákonem. 
Návr~ nového zákona byly projednávány na plenárních saaedá
ních I a jeho příprava byla aviřena také organizačnímu od
boru NVP 67. V létech 1968-1970 dochá2elo vzhledem k vývoj i 
vnit ropolitické situace v radě k čaatým kádrovým zminám. 

V rámci změn v organizační atruktuře NVP v r. 1971 byly 
provedeny změny i v radě. Pro zdokonalení a vytvoření l ep
ších podmínek k práci byla rada rozšířena a byl jmenován 
další náměstek. V náaledujíoích létech nedocházelo k ž'dným 
výrazným změnám. Podle uaneaení uatevujícího pléna z 22. 
června 1981 vychází rada při své činnoati ze zákona 
č. lll/1967 Sb. 7/ 

Jak vyplývá z předchozího textu a z obou příloh, k nej-
větším změnám v měataké radě došlo na přelomu čtyřicátých a 
padesátých let, v eouvialoati a celoapolečenskými změnami po 
únoru 1948. Sní!ený počet členů rady i jiných aložek ďNv 
znamenal také značné úspory. Další výraznější změny přineala 
pak šedeaátá léta, k«J NVP musel řešit řadu úkolů, vyplýva
jících mj. z připojení řady obcí z okresů Praha-západ a Pra
ha-východ k území hlavního měata Prahy a ze začlenění řady 
podniků a institucí pod apr,vu pražakých národních výborů. 



Poznámky 

1/ č. 46 Sb. ze 7. a. 1945. 
2/ Konaly se 26. 5. 1946. 
3/ Opatření krajského akěniho výboru NP z 1. 3. 1948. 
4/ Jednalo se o tsv. referentaký ayatém (referenti řídili 

referáty nebo odbory pro jednotlivá odvětvi aprávy). 
5/ Např. na p1enár. zaaedání 3. 2. 1969, 22. 12. 1969, 

23. ). 1970 atd. 
6/ Např. úěaat v pracovní skupině MV ČSR. Viz zaaedání 

2. 2. 1970. 
7/ Zápia plenár. zaaedání s 22. 6. 1981, •· 2. 
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Příloha 1 

Soupis rad ďstředniho národnÍho výboru 
a Národního .výboru hlavního města Prahy 

~45 (květen} l/ 

Revoluční vedeni Národniho výboru 
(5. května) primátor JUDr. Václav Vacek (KSČ) 
(7. května) náměstek Jiří Lutovský (KSČ) 

1945 (21. srpna} 21 

předeednictvoz primátor PhDr. Petr Zenkl (Ne) 
1. náměstek JUDr. Václav Vacek (KSČ) 
2. náměstek JUDr. Ladislav Piěman (Sd) 
). náměstek Ksgre ~lois Tylínek (L) 
4. náměstek R~!ena Pelantová (Je) 
5. náměstek Josef Krosnař (KSČ) 
6. náměstek 7rantiiek Krěál (Sd) 
7. náměstek JUDr. Jiří Kláitereký (L) 

ostatní členové rady: JUDr. hantiěek Adam (L) 
Jaroslav Bro! (L) 
JUDr. Jaroslav Hol:nan (KSČ) 
~lois Jaroš (Ne) 
Václav Jaroi (KSČ) 
Rudolf Junkl (L) 
KUDr. Josef Kazil (Ns) 
hantiěek Kliment (L) 
Ing. Bohumir Kozák (Ne) 
Václav Koubek (Sd) 
Josef Kraisl (Sd) 
Zdeněk Kreidl (Sd) 
Ing. Jaroslav Laně (KSČ) 
Jiří Lutovský (KSČ) 
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Antonín Novák (L) 
Antonín Pik (Sd) 
Martin Rum!ěek (Ns) 
Pavla Schierová (KSČ) 
Adolf Svoboda (KSČ) 
~r. ~tipán Sindler (Sd) 
JUDr. Vladimír Šolc (Ns) 
KUDr. Jaroslav ~vamberk (L) 
Josef Valenta (Sd) 
Josef Vondráěek (Ns) 

předeednictvo: primátor JUDr. Václav Vacek (KSČ) 
1. náměstek Rdžena Pelantová (Ns) 
2. náměstek Msgre Alois Tylínek (L) 
J, náměstek JUDr. Ladislav Piěman (Sd) 
4. náměstek Josef Kroenař (KSČ) 
5. náměstek dr. Vladimír Šolc (Ns) 
6. náměstek Jiří Lutovský (KSČ) 
7. náměstek Martin Rumí~ek (Ns) 

další ělenové radya JUDr. Prantiě•k Adam (L) 
Václav CÓn (Ns) 
JUDr. Jaroslav Holman (KSČ) 
Václav Hudec (Ns) 
Václav Jeroi (KSČ) 
Josef Kazil (Ns) 
František Kliment (L) 
Václav Koubek (Sd) 
Ing. Bohumír Kozák (Ns) 
Zdeněk Kreidl (Sd) 
Frantilek Krěál (Sd) 
Karel Lukavský (KSČ) 
Ing. Vladimír Maděra (KSČ) 
Rudolf Morávek (Ns) 
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Dr. Josef Neetával (Ne) 
J an Pauly (L) 
JUDr. Jiří Piesen (L) 
Ferdinand Pokorný (KSČ) 
Adol f Roětlapil (KSČ) 
Bohullil Str nad (KSČ) 
Adolf Svoboda (KSČ) 
JUDr . Š těpán Ši ndler (Sd) 
J osef Vondráček (Ne ) 
Rudolf Vrkoč (Ne ) 

předsednictvo t primátor JUDr. Václav Vacek (KSČ) 
1. náaistek Josef Kroenař (KSČ) 
2. náaěstek Adolf Roitlapil (KSČ ) 

ostatní členové radyt Miloslav Vavřina (KRO) 
Josef Pokorný (Odboj) 
Jiří Lutovský (KSČ) 
Ing. Vladimír Kaděra (KSČ) 
Václ av Jaroi (KSČ) 
Ferdinand Pokorný (KSČ) 
Bohumil Strnad (KSČ) 
Karel Lukavský (KSČ) 
JUDr. Alois Sklenář (KSČ) 
Rdžena Bergmannová (KSČ) 
Václav Kolátor (KSČ) 
Josef Kraiel (Sd) 
Antonín Sýkora (Sd) 
Karta Kučerová (Sd) 
Václav Prachař (Sd) 
Martin Rumiiek (Čs) 
Ing. Bohumír Kozák (Čs) 
MUDr. Josef Kazil (Čs) 
PhDr. František Sýkora (L) 
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Jan Pauly (L) 
František Kliment (L) 

Změ& ve funkčním období 
1948 pověřeni Ing. Václav Krček (KSČ) za JUDr. A. Sklená

ře, Adolf Svoboda (KSČ) za B. Strnada 5/ 
1949 jmenováni 1. náměstek Josef Krosnař {KSČ), 

2. náměstek Adolf Roětlapil (KSČ), 
J. náměstek Alois Rohlena (KSČ) 6/ 

odvolán Josef Pokorný (Odboj) 7/ 
1950 ustanoveni 1. náměstek Josef Hulinský {KSČ) 

2. náměstek Alois Rohlena (KSČ) 
J. núlěstek Ing. Vladimír Chamrád (KSČ) 
ostatní členov~ rady Josef Bergr (KSČ), JUDn 
Jan Černoch (KSČ), Vlasta Herlingerová (KSČ), 
Václav Jaroi (KSČ), In8. Václav Kolátor 
(KSČ), Antonín Marei (L), Jan Martinic (KSČ), 
Antonín Richter (KSČ), Martin Rumíiek (Čs), 
Karel ~midrkal (KSČ), Josef štuberský 
(KSČ) 8 / 

1951 odvolán Jan Martinic (KSČ) 
jmenován Josef Turnovský (KSČ) 9/ 

1953 ustanoven Josef Turnovský do funkce 2. náměstka primá
tora lO/ 

1954 (21. května) ll/ 

primátor Adolf Svoboda (KSČ) 
1. náměste~ Josef Hulínský (KSČ) 
2. námě~tek Josef Turnovský (KSČ) 
J. náměstek Karel Zavadil (KSČ) 
tajemník ÚNV Jan Dvořák 
ostatní členové rady RTDr. Ing. Václav Jelen (KSČ) 

MUDr. Leon Bíla (KSČ) 
Dagmar Veškrnov á (KSČ) 
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PhDr. Hana Sacbsová (KSČ) 
Antonín ~Ugr (KSČ) 
Antonín Marel (L) 
Martin Rumíšek <č•> 
Josef Třesohlavý (KSČ) 
Karla Jirkd (KSČ) 
JUDr. Jan Černoch (KSČ) 
Jan Vaniček (KSČ) 
Václav Egermayer (KSČ) 

Zmipy ve funkěn!m ob4ob! 
1955 zvolena Prantiika Mikešová do funkce 4. náměstka pri~

tora 121 
1956 uvolněni z tunkce člen'd rady Karla Jirk'd {KSČ), PhDr . 

Hana Sachsová (KSČ), Jan Vaniček (KSČ), Vác
lav Egermayn {ASČ) 

noví členové Jiřina Broková (KSČ), Marie Gabrielová 
(KSČ), Otakar Strnad (KSČ), Ing. arch. Jaro
slav Koreček (KSČ) 13/ 

1957 {24. května) 14/ 

primátor Adolf Svoboda (KSČ) 
1. náměstek Josef Turnovský (KSČ) 
náměstek JUDr. Jan Černoch (XSČ) 
náměstek Karel Jiráček (KSČ) 
náměstek Prantiška Mikešová (KSČ) 
tajemník tfNv Jen Dvořák (KSČ) 
ostatní či~uové rady Marie Gabrielová (KSČ) 

Jaroslav Handlíř (KSČ) 
Jo~ef Chalupa (KSČ) 
RTDr. Ing. Václav Jelen (KSČ) 
Jaroslav Klouda (KSČ) 
Ing. arch. Jaroslav Koreček ( KSČ ) 
Antonín Mareš (L) 
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Lila Prošková (KSČ) 
Martin Rumíšek (Čs) 
Otakar Strnad (KSČ) 
Bohuslava Vaničková (KSČ) 

Změn.y ve funkčním období 
1958 náměstek primátora Jan Dvořák (KSČ) 

náměstek primátore Karel Vel~r (KSČ) 
tajemnice dNv Františka Mikešová (KSČ) 
Karel Jirá~ek (KSČ) zproštěn funkce náměstka, zdstává 

členem rady l5/ 
1958 noví členové rady Václav Slánský (KSČ), Prantišek Dud

aký (KSČ) 161 
1960 RTDr. Ing. Václav Jelen !ádá o uvolnlní z rady l7/ 

1960 (20, če~na) 18/ 

primátor ~dolt Svoboda (KSČ) 
náměstek primátora Ludvík Če~ (KSČ) 
náměstek primátora ~nt~nín Otradovec (KSČ) 
tajemník NVP Josef Turnovský (KSČ) 
os~atni členové rady Václav Blažek (Čs) 

Prantišek Budský (KSČ) 
Antonín Pucha (KSČ) 
Jaroslav Horák (KSČ) 
Jiří Kačerovský (KSČ) 
Emilie Kašpárková (KSČ) 
ak. mel . Josef Kilián (KSČ) 
Jaroslav Klouda (KSČ) 
Václav Pacner (L) 
Jan Procházka (KSČ) 
Václav Slánský (KSČ) 
Otakar Strnad (KSČ) 
František Šimeček (KSČ) 
Bohuslava Vaničková (KSČ) 
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Změ!ly ve funkčním období 
1962 odvolán Antonín Puche 

zvolen inž. Václav Krch (KSČ) 19/ 
1962 uvolněni Emilie Kašpárková, Jan Procházka 

zvolen JUDr. Zbyněk Kiesewetter (KSČ) 201 
1963 odvolán Otakar Strnad 211 
1963 zvolen Karel Donda (KSČ) 221 
1963 zvolen Břetislav Radocha (KSČ) 23/ 
1963 nový pr imátor Ludvík Černý (KSČ) 

úměstek pr1.:1útora Bohumil Havlíček (KSČ) 
odvolán z fUnkce tajemníka Josef Turnovský 
nový tajemnik HVP JUDr. Zbyněk K1esewetter 

24/' odvolán JiH Kačerovský (místo ' něho J. Turnovský) 

1964 (14. června) 25/ 

primátor Ludvík Černý (KSČ) 
1. náměstek primátora Antonín Otradovec (KSČ) 
úměstek primátora PrantUek Budaký (KSČ) 
náměstek primátora Bohumil Havlíček (KSČ) 
tajemník NVP JUDr. Zbyněk Kiesewetter (KSČ) 
ostatní členovt§ rady Václav Slánaký (KSČ) 

inž. Václav Krch (KSČ) 
Josef liovák (KSČ) 
ak. mal. Josef Kilián (KSČ) 
Karel Donda (KSČ) 
Miroslav Borko~ec (KSČ) 
Bohuslava Vaníčkové. (KSČ) 
inž. Jaroslav Bartoš (KSČ) 
Zdeněk Heller (Čs) 
František Rezek (L) 
MUDr • . Eva Stupková (KSČ) 
Josef ·Turnovský (KSČ) 
Jan Procházka (KSČ) 
František Plechatý (KSČ) 
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Změl\Y ve :t'unld!ním období 
1967 zvolen ing. Václav Krch náměstkem primátora 261 
1967 odvolán ing. Václav Krch z funkce člena rady 1 náměstka 

primátora, Jan Procházka z funkce člena rady 
zvolen ak. mal. Josef Kilián náměstkem primátora 27/ 

1968 odvoláni z funkce člend rady doc. ing. Jaroslav ~toi 
CSc, Josef Bovák, JlUDr. ba Stupková, Josef 
Turnovský, Václa'V Slánský 

zvoleni noví členov' rady JUDr. Stanislav Ort (KSČ), 
Prantišek Plechatý (KSČ), Bugenie Solarová 
(KSČ), PrantUek !imeěek (KSČ), Ing. Jaro
slav !olc CSc (KSČ), PrantUek Urban (KSČ), 
JUDr. Kirosla'V Vojtěchovský (KSČ) 28/ 

1969 odvolán z funkce taj.mníka BVP JUDr. Zbyněk Kiesewetter 
zvolen do t'to funkce BSDr. Miroslav Borko'Vec (KSČ) 29/ 

1969 rezignoval Prantiiek Budský na funkci člena rady a ná
městka priaátora 30/ 

1970 rezignoval JUDr. Zbynik Kies .. etter na funkci člena 
rady 

zvolen Jan Polanecký do funkce člena rady 3l/ 
1970 odvoláni na vla8tDÍ ládoat Ludvik černt, Bohumil Havlí

ček, BSDr. Kiroelav Borkouc 32/ 
1970 zvoleni JUDr. BSDr. Zdeněk Zueka (KSČ) primátorem hlav

ního města Pr~ a členem rady, ak. lllBl. Jo
sef Kilián do funkce náměstka primátora, 
Ing. Karel Spal do funkce náměstka primáto
ra, Ing. Jaroslav Hlaváč do tunkce náměstka 
primátora, Jaroslav Blažíček do funkce ta
jemníka BVP a člena rady 33/ 

1970 Z'V~len BSDr. Jaroslav Pospíšil do funkce člena rady 34/ 

1971 (6. prosince) 35/ 

primátor JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska (KSČ) 
1. náměstek Ing. ' Prantišek Vaculík (KSČ) 
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náměstek Antonín Otradovec (KSČ) 
náměstek ak. mal. Josef Kilián (KSČ) 
náměstek Ing. Karel Spal (KSČ) 
náměstek Ing. Jaroslav Hlaváč (KSČ) 
tajemn!k NVP Jaroslav Blaiíček " (KSČ) 
ostatní členové rady Dana Ernesto~á (KSČ) 

Drahomíra Králová (KSČ) 
Jiřina Poep:íiilová (KSČ) 
Marie Valentová (KSČ) 
Miloslav Bovik (KSČ) 
ll.iroalav KubizĎák (KSČ) 
Zdeněk Heller (Čs) 
Prantiěek Plechatý (KSČ) 
Prantiěek Rezek (L) 

Prantilek Šiaeěak (KSČ) 
Ing. Jaroslav Šolc CSc (KSČ) 

Zmisr ve fupkěpí• ob4obi 
1972 zvolen Jiří ll.arek (KSČ) ělenea rady 36/ 
1974 odvoláni Antonín Otrado~ec z tunkoe náměstka primátora, 

sdetává členem rac1;r; Prantiiek Šiaeěek z 
tunk:ce člena ra~. Ing. Jaroslav Šolc CSc z 
funkce člena ra~ 

uvolněn doc. ing. Prantiiek Vaculík z funkce 1. náměst
ka primátora, zdstává náměstkem primátora 

zvolen RSDr. Jaroslav PosJ:íiil členem rady a 1. náměst
kem primátora 7/ 

1974 zvoleni JoAet Bartoš členem rady, Ctirad Prčka členem 
rady 38/ 

1976 (8. listopadu) 39/ 

primátor JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska (KSČ) 
tajemn!k Jaroslav Blažíček (KSČ) 
1. náměstek RSDr. Jaroslav Pospíšil (KSČ) 
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náměstek Ing. Jaroslav Hlaváč (KSČ) 
náměstek ak. mal. Josef Kilián (KSČ) 
náměstek Ing. Martin Poliak (KSČ) 
náměstek Ing. Jindřich Škubal (KSČ) 
ostatní členové rady Josef Bartoi (KSČ) 

Zdeňka Boháčkod (KSČ) 
Dana Erneatová (KSČ) 
Zdeněk Heller (Čs) 
Václav Piier (KSČ) 
Ctirad Prčka (KSČ) 
JUDr • .Antonín Kerner CSc (KSČ) 
Prutihk Kříiet (KSČ) 
lliroelav KubisĎik (KSČ) 
Antonín Otradovec (KSČ) 
Prantiiek Rezek (L) 

Jiř! !tarYada (KSČ) 
llarie Valentová (KSČ) 

7ttěy ve tuDl5čn:!a období 
1977 odvolin Ctirad Prčka z funkce člena rady BVP 

zvolen Viktor Púler (KSČ) do funkce člena rady #,O/ 
1979 odvolán Ing. Viktor Púler z funkce člena rady 

zvolen Jaroslav Pecka (KSČ) do funkce člena rady 4l/ 
1980 odvolán ak. mal. Josef Kilián z funkce náměstka primá

tora 42/ 

1981 (22. června) 43/ 

primátor Ir~. Prantiěek Štafa (KSČ) 
náměste~ primátora Josef Cemper (KSČ) 
náměstek primátora Josef Hájek (KSČ) 
náměstek primátora Zdeněk Horč!k (KSČ) 
náměstek primátora Ing. llartin Poliak (KSČ) 
náměstek primátora Ing. Jindřich Škubal (KSČ) 
tajemník NVP Jaroslav Blažíček (KSČ) 
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ostatni členové rady PhDr. Petr N~beský (L) 
Jan Škoda (Čs) 

Příloha 2 

Josef Bartoš (KSČ) 
Zdeňka Boháčková (KSČ) 
Jana Brabcová (bezpart.) 
Jan :Piier (KSČ) 
Vlasta Grieeslová (KSČ ) 
Marie Hrudková (KSČ) 
RBDr. AntoD:!n Kerner CSc (KSČ) 
Jiří llálek (KSČ) 
Joaet Mika (KSČ) 
Jifí naac (KSČ) 
Jifí !tarvada (KSČ) 

Početní slolení rad ďatředn:!ho národního výboru 
a BárodnÍho výboru hlavního mleta Prahy 

Rok ustanovení 
nebo volby 

Bmlstkod 

7 
7 
2 

Rada celkem 

32 
32 
24 

1945 
1946 
1948 
1954 
1957 
1~ t:i0 

1964 
1971 
1976 
1981 

3 17 tajem.nik 
4 17 " 
2 18 " 
3 19 " 
5 18 .. 
5 20 .. 
5 20 " 
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Poznámky k přílohám 

1/ 5. 5. 1945 v 15.15 oznámil městský rozhlas, že veden! 
pražské obce převzali JUDr. Václav Vacek (KSČ), ing. 
Eustach Molzer (Ns) a JUDr. Vladimír Prokop (Sd). Již 
JO. 4. 1945 a znovu manifestem ČBR z 5. 5. 1945 a de
kretem z 11. 5. 1945 b7l pověřen vedením správy hlBYní
ho miata Prahf a vytvořením pražského Birodního výboru. 
dr. Václav Vacek. Dekretem ČBR ze 7. 5. 1945 byl jmeno
ván jeho náměstkem Jifí Lutovský, ělen bývalého úatřed~ 
ního zastupitelstva pražského. 9. 5. 1945 bylo vytvoře
no pro Pralm 13 liÍatn!ch úrodních výborO v ěele a 
předsedy a 1 - 3 náměstky. 

2/ Věstník hl. města Prahy l (4a), 1945, s. 260n. 
3/ Věstník hl. města Prahy 2 (49), 1946, s. 545n. 
4/ Věstník hl. mleta Prahy 4 (51), 1948, s. 219. 
5/ Zápis • aiJiořádúbo abroúldin! t1w z 13. a. 1948, Pro-

tokol plen. zasedání z 13. a. 194a, s. 67v. 
6/ Protokol plen. zasedání z 12. 4. 1949, s. 29. 
7/ Protokol plen. zasedání z 26. 9. 1949, s. 1. 
a/ Protokol plen. zaaedání z 2a. 2. 1950, s. 7. 
9/ Protokol plen. zasedání z 25. 6. 1951, s. 5. 
10/ Protokol plen. zaeediní z 22. 1. 1953, s. 3v. 
ll/ A. Merta, Pražské nirodní výbor,, Praha 1966, s. 120. 
12/ Protokol plen. zasedání z 15. 1. 1955, s. 6. 
13/ Protokol plen. zasedání z 26. 10. 1956, s. 4. 
14/ A. Merta, Pra!ské národní výbory, a. 120. 
15/ Protokol plen. zasedání z 11. 7. 195a, s. 16. 
16/ Prot~~ol plen. zasedání z 24. 10. 1958, s. 4v. 
17/ Pr.otokol plen. zasedání z 3. 2. 1960, s. Jv. 
18/ A. Merta, Pražské národní výbory, s. 165. 
19/ Protokol plen. zasedání z 26. 2. 1960, s. 11. 
20/ Protokol plen. zasedání z 25. 6. 1962, s. 62v. 
21/ Protoko~ plen. zasedáni z 28. 1. 1963, s. 50. 
22/ Protokol plen. zasedání z 28. 4. 1963, s. 35v. 



• 

• 

382 

23~ Protokol plen. zasedání z 27. 6. 1963 , s . 40 . 
24/ Protokol plen. zasedání z 11. ll. 1963 , s. 49 • 
25/ A. Merta, Pražské národnÍ výbory , s. 165 . 
26/ Protokol plen. zasedtní z 20 . 2. 1967, s. 13 . 
27/ Protokol plen. zasedání z 31 . 12. 1967, a. 21, 22 . 
28/ Protokol plen. zasedání z 27 . 6. 1968, s . 19. 
29/ Protokol plen. sasedání z 7 . 7 . 1969, s. 69. 
30/ Protokol ple~. zasedání z 22. 12. 1969, s. ll . 
31/ Protokol pl en. sesedání z 2 . 2. 1970, s. 2). 
32/ Protokol pl en. zasedání z 10. 9. 1970, a. 19 • . 
33/ Protokol plen. zasedání z 10. 9. 1970, a. 19. 
34/ Protokol pl en. aa .. cltní s 16. 12. 1970,, s. 29 . 
35/ Protokol pl en. zaaeclán! s 6. 12. 1971, s. 6. 
36/ Protokol plen. zasedání s 2). 5. 1972, s. 15 . 
37/ Protokol plen. zasedání s 2). 5. 1974, a. 22, 23. 
38/ Prot okol plen. saae~ z 4. 7 . 1974, •· 16. 
39/ Protokol plen. zasedání z 8. 11. 1976, a. 66. 
40/ Protokol plen. saaeclání z 16. 12. 1977, s . 110. 
41/ Protokol plen. zase~ z 27. ). 1979, s . 25 . 
42/ Protokol plen. saeeclání z 19. 6. 1980 (nestránkováno). 
43/ Protokol pl en. zaeedtní z 22 . 6. 1981 (nestránkováno). 

Zkratky 

Čs Československá strana socialistická 
KRO Krajská rada odbord 
L Československá strana lidová 
Ha ČeekoP:ovenská strana národně social istická 
Sd ee~~oslovenská strana sociálně demokratická 

Použité prameey 

Protokoly rad a plen. zasedání ~NV a NVP 1945-1981 . 
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Jaroslava M e n d e 1 o v á 

Verzeichnis der Rate des Zentra1en Nationalsusschueses 
der Hauptst adt Prag und des Nationa1aueschueses der 
Hauptetadt Prag aus den Jahren 1945 - 1981 

Zusa.mmenfassung 

Diese Arbeit untersucht die neueste Zeit in der Ent
wicklung einer bedeutenden Verwa1tungsinst1tution - des 
Prager Stadtrats. 1945 wurde auf Grundlage der Regierungs
verordnung Nr. 44/1945 Gb1. der Zentra1e Nationalausschus1 
der Hauptstadt Prag mit Wirkung der Orte- und Kreisnational
ausschusse eingerichtet. Der erste Rat wurde von der Regie
rung ernannt, in ihm waren al1e politischen Parteien ver
treten, und von seiner Ste1lung her knup!te er an die Vor
kriegszeit an. Den Rat bildeten der Primator, 7 Stel1ver
treter (Prasidium) und 24 andere Mitglieder. Im Juni 1946 
wurde der Zentrale Nat1ona1ausschu6 auf Grundlage der 
Wahlergebnisse !ur die Gesetzgebende Veraammlung er.oeuert. 
Der neue Rat wurde am 1. 7. 1946 berufen. Er bereitete die 
Unter1agen fUr die Plenarsitzung des Zentralen National
ausschusses vor und entschied fast uber alles, was zur Kom
petenz dieses Ausschueses gehorte. Nach dem Februar 1948 
wurde der Ausschu.O neu geordnet. Die Zahl der Mitglieder 
sank auf 24. Die neue Organisation wurde durch das Gesetz 
Nr. 76/1949 Gbl. berichtigt, welches am 1. 4. 1949 in Kraft 
trat und die Zweigleisigkeit der staatlichen Verwaltung be
seitigte . Den Rat bildeten der irimator, die Stellvertreter 
und dje Referenten, durch deren Vermittlung der Rat arbei
tete und die ·ratigkeit des Zentralen Nationalausscbusses 
leitete. Laut Gesetz uber dia Bezirksordnung wurde die 
Hauptstadt Bestandteil des Prager Bezirke, aber die Bezirk.
verwaltung auf dem Territorium von Prag wurde vom .Zentralen 
National ausschuO ausgeubt. Laut Verfassungsgesetz vom 
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16. 9. 195) (Nr. 81 Gbl. ) ubernahm di e Regierung die Lei
tung der Natioaalauaschusse , und es wur den Vorschl age !Ur 
neue Gesetze erarbeitet . Der Zentrale NationalausschuO wur
de der Regie rung unterstellt und au! die St u!e der Bezi rks
nationalausschusse ges t e1l t. Die er aten Vlah1en !andan am 
16. 5. 1954 statt. Der Rat hat te i ns gesamt 17 Mitgl i eder 
und war das wichtigst e Exekutivorgan des Ausschusses . Das 
Gesetz brachte auch Veranderungen i n der Organisat i on der 
Arbeit des Rates, und das frUhere Re! erentensystam wurde 
durch die kollektive Entsoheidung der KČrpersoba!t ersetzt. 
Eine weitere Veršnderung braohte die Reorganisation vom 
Jahre 1958. Der Rat leitete nun alle wirtscha!tlich en und 
Finanzorganisationen, er wurde der Regierung und der F1enar
sitzung unterstellt, und die Zahl der Mitglieder wuohs. 
AllmŠhliob vergroBerte sioh die Kompetenz des Zentralen 
Nationa1ausscbusses und des Rates, so da6 sie in neue Ver
waltungsanderungen im Jahre 1960 mUndete. Seit dem 12. 6. 
1960 wurde zum Organ der Staatsmaoht und Verwaltung aut dem 
Gebiet der Stadt der Nationa1auseohUO der Hauptstadt Frag. 
Au6erordentliohe Bedeutung hatte dann das Gesetz uber die 
Hauptstadt Prag Nr. 111/1967 Gb1., we1ches an das Gesetz 
vom 29. 6. 1967 uber die Nat1ona1aussohUsse anknup!te und 
von der spezi!isohen Stellung Prags ale Hauptstadt der 
ČSSR ausging. Den Rat b11deten der Primator, die Ste1lver
treter, der Sekretar und weitere ~itglieder, die aus den 
Reihen der Abgeordneten gewŠh1t wurden. Der Rat ist Exeku
tivorgan mit allgemeiner Wirkung und organisiert und ver
eint die ErfUllung der Au!gaben des Na tionalaussohusses 
aut allP~! Gebiet en. Das Geaetz betonte die koo rdinierende 
Funkt ~on des Rates bei der Leit ung der Tatigkei t der Ab
teilungen des Nationalaussohusses. Weitere Veršnderungen 
bracht e das ! olgende Jahr. Frag wurde zur Hauptsta dt des 
!Čderativ geordneten Staates, und es war not wendig, diese 
Stellung 1m Geset z zu verankern. Die Vorechlage !ur das 
neue Geeetz wurden au! den Plenarsitzungen behande1t. lm 
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Rahmen der Veranderungen i n der organisatoriachen Struktur 
im Jahr e 1971 wurden Veranderungen auch i m Rat vollzogen, 
welcher erwei tert wurde, und es wurde ein weiterer Stell
vertreter ernannt. In den folgenden Jahren kam es zu keinen 
gro6eren Anderungen. Wie aua dem vorangestellten Text und 
aua beiden Anlagen hervorgeht, wurden die bedeutendsten 
Veranderungen an der Schwelle der vierziger zu den !Un!zi
ger Jahren in Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftli
chen Wandlungen nach dem Februar 1948 durohgefiihrt. Weitere 
bedeutende Anderungen brachten die sechziger Jahre, ale dia 
Iei tende Rolle des Nationalauaschusses der Hauptstadt Frag 
weiter wuchs. 
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Zuzana V i c i á n o v á 

KONZERVACE A RESTAURACE PAM!TNf KNIHY 

PlU.ŽSláCH OBCHODNfKfl SE SL.A.N1MI RYBAMI 
ZE 17. STOLETÍ 

Sklad slaných ryb (Undrlák) na Novém Městě pražském byl 
od 14. stol. výsadním střediskem obchodu se slanečky pro ce
lé české králov_ství. Ryby sem byly dováženy ze severomoř
skýcb a baltských přístav~ a dále expedovány po Čechách čet
nými obchodníky domácího i cizího p~odu. V Archivu hlavního 
města Prahy je uložena pamětní kniha kupeckého bratrstva 
pražského Undrláku z let 1600-1679, která obsahuje pamětní 
zápisy a znakové i symbolické obrazy, věnované členy bratr
stva. ZákladnÍ informace o knize, jež sloužila k reprezenta
ci jednotlivýcb .obchodník~ i celého bratrstva a představuje 
dnes jedinečný ucelený soubor kupeckých značek a erbd užíva
ných v 17. stol., byla již v odborné literatuře podána l/. 
Jde o neobyčejně cenný pramen ke studiu dějin pražského a 
středoevropského obchodu, ale též ke studiu užitého vitvar
ného umění a kreslířské i malířské ornamentiky své doby. 

Pamětní kniha byla silně poškozena a protože proces de
gradace dosáhl kritického stadia, bylo nutno přikročit k je
jí restauraci a konzervaci vzdor tomu, že každý obdobný z'
krok do určité míry eniiuje pdvodnost a hodnotu historického 
dokumentu. Hledisko záchrany a uchování vzácného kusu zde 
logicky dostalo přednost před ohledem na jeho intaktnost a 
to tím spíše, že kniha byla již jednou, neznámo kdy, neod
borně oprp·,ena. 

P~~pojené fotografie č . 1, 2, 3 a 4 poskytují obraz o 
stavv knihy a o rozsahu poškození před restaurátorským zása
hem. Celokožená vazba o rozměru 215 x 315 mm, šitá na čtyři 
dvojité (zatočené) vazy provléknuté dřevěnými deskami, neby
la pdvodní. Na zadní desce se dochovala střední kartuš, kdy
si zlacená, z kování zbyly pouze trny. Přední dřevěná deska 
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byla prasklá, vyschlá kůže se lámala. Kapitálek byl dvouba
revný, šitý na pergamenový proužek. Knižní blok o 139 lis
tech byl silně poškozen. Většina listů se uvolnila z vazby , 
některé byly druhotně podlepovány ručním papírem, řada z 
nich byla porušená, neúplná, v dolních rozích znečištěná 
mast~ prachem. Papír však nevykazoval nadměrně kyselou re
akci 21. 

Technologický postup restaurace a konzervace knihy byl 
zvolen s ohledem na její historickou i uměleckou hodnotu. 
Po sejmutí koženáho potahu vazby a mechanickém očištění byl 
nejprve rozebrán poikozený knižní blok. Bylo nutno odstranit 
ruční papír, jímž kdosi v minulosti podlepoval a vyztužoval 
poškozené listy. Ba některých místech, kde oprava byla pro
vedena lepicí páskou (1), se přelepy podařilo sejmout teprve 
po opatrném použití lihu. 

Vlastní restaurace a konzervace započala přelepením 
drobných trhlin na listech jemným prdhledným japonským papí
rem. Jako lepidlo byla použita Tyloea. Několik listů bylo 
nutno doplnit papírovinou, jež byla získána rozvlákněním 
starých ručních papírů. Jako kl~žící látka posloužila Tylo
sa, přidán byl desinfekční prostřdek Lastanox Q, Aby nedošlo 
k dalšímu poškození kreseb a písma na listech, které již 
dříve byly necitlivě oříznuty, zejmána k jejich dalšímu 
oříznutí nebo všití do hřbetu, bylo nutno zvětšit šíři slo
žek páskováním listů japonským papírem, páskami vzdálenými 
od sebe 4 mm. V důsledku toho se musely i dřevěná desky vaz
by zvětšit vložením klínu , upevněného pomocí dřevěných kolí
ků. Po sešití o~raveného knižního bloku byla vypracována no
vá celokof.~ná vazba podle vazby původní a s použitím jejích 
nepošk~~ených částí. Chybějící kovová spony byly doplněny 
podle dochovaných vzorů na jiných archivních rukopisech z 
téže doby . Sta~ památky po restaurování ukazují fotografie 
č. 5, 6, 7 a 8. 

Restaurace a konzervace pamětní knihy bratrstva obchod
níků slanými rybami patřila k nejnáročnějším a nejzajímavěj-
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ším pracem konzervátorské a restaurátorské dílny Archivu 
hlavního města Prahy za řadu posledních let. 

Poznámky 

1/ R. Schreiber, Das Stammbuch der Prager Pischniederl age 
von 1600-1679. Zeitschrift tUr Geachichte der Sudeten
lander 7, 1944, a. 112n; J. Janáček, Poznámka k obrazo
vé příloze. PBB 7, 1972, s. 154n. 

2/ Naměřené hodnoty pH: a. 2 - 6,5 pH; a. 14 - 6,5 pH; 
s. 81 - 6,0 pH; s. 110 - 6,3 pH. 
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Zuzana V i c i á n o v á 

Di e Kons ervierung und Reetaurierung des Gedenkbuchee 
der Prager Sa1zfischhaad1er aus dem 17. Jlihrhundert 

Zueammenfassung 

Die Mita rbeiterin der Konservierungs- und Restaura
t i onswerkstatt des Archive der Hauptstadt Prag gibt eine 
kurze Nachricht uber die Instandsetzung und Behandlung 
einee ee1tenen Kunstdenkma1s aus der Sammlung diesea 
Archive - des inhalt1ich bemerkenawerten und vom Maler 
r ei ch verzierten Buches der Salzfischhandler in der 
Prager Neustadt v~m zweiten bis aechaten Jahrzehnt des 
17 . Jahrhunderte. 

T 
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Miroslave P ř i k r y 1 o v á 

V'/RoČl-.-rf ZPRÁVY V ARCHIVU HLAVN:!HO ĎSTA PRAHY 

Výroční zprávy uložené v Archivu hl. města Prahy tvoří 

jeden z jeho významných menších fondd. Základní řada zaujímá 
72 bm materiálu- tj. 1 750 fascikld l/. 

Základem jsou výroční zprávy pražských škol - především 

gymnázií a reálek, které jsou zde zachovány téměř v komplet
ních řadách. Nejstarší je tzv. "Juventua" 2/ staroměstského 
gymnázia z r. 1788. Unikátní součástí fondu je deset evazkd 
výročních zpráv z let 1814-1845 (zprávy akademického gymná
zia začínají už rokem 1811). Kromi výročních zpráv staro• 
mistského akademického gymnázia jsou zde zprávy malostran
ského a jednadvaceti dalších nejstarších českých gymnázií. 

K výročním zprávám pražských škol jsou přiřazeny neméně 
významné výroční, jednatelské a účetní zprávy spolkd, svazd, 
společenstev, besed, bratrstev, družstev, fondd, jednot, 
klubd, komisí, sbord, divadel, muzeí, nemocnic, pojištoven, 
bank, spořitelen, záložen a ústav~ s pdsobností ústřední či 
míst ní. 

Třetí a poslední část fondu tvoří témiř tisíc fascikld 
výročních zpráv škol a dalších institucí z 265 měst Česko
slovenska 37, jejichž soupis přinese některý z příštích 
svazkd. 

Soubor výročních zpráv pražské provenience je jediný 
svého druhu v ČSSR jak rozsahem tak i stavem dochování. V 
současné době, kdy je bádání v archivní studovně omezeno , 
jsou využí~ any především seznamy žákd obsa~ené ve výročních 
zprávác'!J. škol. 

Kimopražské výroční zprávy přesahují počtem obdobný 
fond uložený v Památníku národního písemnictví 4/ a svým 
rozsahem se tak rovnají fondu přerovskému 5/ 

Následující soupis zachycuje všechny zpracované pražské 
výroční zprávy až na některé drobnosti. Zprávy jsou řazeny 
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podle posledních názv~ škol a institucí. Pokud vycházely 
souběžně ~ češtině i v němčině, je zde pouze český název. 
V případě, le byly číslovány a zachovaly se některá z prv
ních, je to pro přehlednost uvedeno před. prvním letopočte~ 
Soupis začíná školami (gymnázia, re~lky - pokud nebyly pře
měněny v gymnázia, akademie, učitelské ústavy a ostatní 
pražské školy, česká i německé) a za nimi následují další 
~ýroční zprávy pražské pro~enience v abecedním pořadí. 

Poznámky 

1/ Duplikáty zaujímají dalších 32 bm a multiplikáty spo
lečně s dosud nezpraco~anfmi zprávami ještě dalších 
25 bm. 

2/ "Juventus• obsahuje pouhý seznam !ákd a jejich klasifi
kaci. 

3/ Výroční zprávy z dalších zemi jsou zpraco~ány zatím 
z malé části. 

4/ A. Hlaváček, Výroční zprá~y středních škol 1820-1950 v 
Literárním archivu Památníku národního písemnictví -
soupis. Praha 1971. 

5/ F. Hýbl, Výroční zprávy obecných, měštanských, střed
ních, učňovských (pokračovacích) a vysokých škol, stu
dentských, učitelských a vzdělávac~cb spolk~ uložené ve 
sbírkovém fondu pracoviště dějin moravského školství a 
komeniologie Vlastivědného ústavu v Přerově - soupis. 
Přerov 1977. 

•• 
č. 

d. 

Zkratky k soupisu výročních zpráv 

akademie 
český 

deutsch 

g. 
r . 
š. 

gymnázium 
reálka 
škola 
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I Výročni zprávy škol 

Gymnázia 
Akademické g. - 1788 (Gymnasium Vetero Pragense), 1811-1845, 

1847, 1851. 1854-1056, 1873, 1875, 1877-1879, 1881-
1919, 1920-1939, 1947-1948 

Měst. dívčí reál. g. (Dušní ul.) - /1./ 1923-1939. 
D. Staats-Rea1gymnasium (Staré Město)- /1./ 1872-1923 
Prvni stát. č. reál. g. (Křemencová ul.) - 1873, 1875, 1879-

1939 
Druhé stát. č. reál. g. (Truhlářská ul.) - /1./ 1876, 1883-

1939 
Stát. reál. g. (Ječná ul. - p~. reálka) - /1./ 1852-1859, 

1883-1885, 1887, 189Q-1939, 1948- 100 let jubil. 
Jiráskovo stát. ě. g. (~itná ul., Resslova ul.) - /1./ 1888-

1939 
Hovoměsteké g. - 1814-1845 
Měst. reál. dívčí g. (p~. Vyšší dívčí škola - Vodičkova 

ul.)- 1872-1873, 1876-1878, 1879-1880, 1881-1948 
Měst. reál. dívčí g. Krásnohorská (pdv. Soukromá střední 

dívčí š. spolku Minerva) - /1./ 1891-1938 
Soukromé reál. dívčí g. (Ječná ul.)- 1946-1946 
Stát. reál. anglické g. - 1929, 1947-1948 
Staats-Gymnasium mit d. Unterrichtssprache (Příkopy) -

1651-1854, 1856-1860, 1663-1869, 1871, 1874-1919 
D. Staatsgymnasium (Štěpánská ul.) .- /1./ 1882-1925 
D. Staatsrealgymnasium (Hové Město) - /1./ 1876-1938 
Kadchen- d. Realgymnasium - 1921-1938 
Malostra~~ké g. - 1814-1845 
Herudo~o stát. reál. g. (pdv. reálka) - 1895-1948 
Stát. ě. g. (Malá Strana) - 1895-1923 
D. Staats-Realgymnasium (Malá Strana) - 1851-1854, 1856-

1860, 1863-1865, 1867-1920, 1923-1938 
Stát. reál. g. (pdv. reálka) v Podskalí - /1./ 1913-1948 
Stát. reál. g. v Praze VII - 1947-1948 
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Dív čí reál. spolkové g. v Praze VII - /1./ 1911-1941 
St át. r eál. g . v Libni - /1./ 1913-1939 
Stát . r eál . g . ve Vysočanech - /1./ 1937-1939 
Stát. č. g. v Praze XI (Žižkově) ~ /1./ 1910-1947 
Stát . reál. g v Praze XII (Na Smetance) - /1./ 1915-1939, 

1947-1948 
Stát . reál. g. (druhé) v Praze XII - 1929-1939 
Stát. g. v Praze XII (Vinohrady) - /1./ 1895-1939 
Dívčí ret. reál. spolkové g •. v Praze XII (p~v. lyceum) ve 

Slezské ul. - /1,/ 1908-1938 
D. Staat sgymnasium (Vinohrady) - /1./ 1898-1918, 1919-1923 
Stát . r eál . g. ve Vršovicích (p~v. reálka) - 1914-1939 
Ruské spolkové reál. g. v Praze XIV (pdv. v Praze XIII) -

1923-1939, 1921-1941 jubil. 
Stát . r eál . g. (Smetanova ul., Ohradní ul.)- /1./ 1937-1939, 

1946-1947 
Stát. ~eál. g. (Vančurovo) na Smíchov~ - 1885, 1892-1893, 

1899-1948 
Dívčí r eál. městské g. (Drtinovo) v Praze XVI (p~. lyceum) 

- /1./ 191Q-1948 
D. Staats-Realgymnasium (Smíchov) - /1./ 1875-1916, 1919-

1923 
Stát . r eál. g. v Praze XIX - 1937-1939 
Arcibiskupské g . (Dejvice-Bubeneč) - /1./ 1913-1939 
Ret . reál. g. v Bubenči - /1./ 1919-1939 
Francouzské reál . g. v Dejvicích (Bílá ul .)- /1./ 1922-

1948 
Ref . reál. soukr omé g. při Ukraj inském pedagog. ústavu M. 

Drahom~nova - 1926-1927 

Reálky 
Státní ě . r . 
Stát. č. r. 
Stát. č . r. 
Stát. č. r . 

na Starém Městě - /1./ 1900-1939 
v Holešovicích-Bubnech - / 1./ 1908-1939 
v Karlíně - /2 . / 1876-1938 
na Žižkov ě - /1./ 1903-1917, 1920-1939 
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Stát. č . r. na Vinohradech (První) - / 1. / 1898-1939 
Stát. č. r . na Vinohradech (Druhá) - /1./ 1917-1929 
Stát. č. r. na Smíchově - /1./ 1921-1938 
Erete d. 
Erste d. 

Staats-Realechule - /1./ 1857-1869, 1871-1919 
Staats-Realechule (frúher III., dann I .)- (Praha 
Mikulandská ul . )- / 1. / 1898-1938 II, 

Zweite d. Staaterea1echule (Malá Strana ) - /1./ 1874-1879, 
1880-1881, 1882-1924 

Akademie 
ObchodnÍ českoslovanská a. - /1./ 1872-1874, 1875-1920, 

1921-1930, 1931-1939 
Obchodní a. v PraEe I. - 1947-1949 
Obchodní a . v Karlíně - /1./ 1909-1916, 1917-1919, 1923-: 924, 

1927-1933, 1934-1935, 1938-1939 
Obchodní a. Gremia praž. obchodnictva v Praze XII a XVI -

/1./ 1938-1939 
ObchodnÍ a. na Smíchově - 1923-1939 
Dívčí obchodní a. - /1./ 1938-1939 
Prager Handele-Akademie (p~. Hande1s1ehransta1t) - 1856-

1869, 1870-1919, 1923-1926, 1930-1933, 1934-1937, 
1856-1931 jubil. 

Pedagogická stát. a. - /1./ 1931-1938 
Padagogische st. A. mit d. Unterrichtssprache - /1./ 1936-

1938 

Učitelské ústavy 
Stát. uč. ústav mužský - Amerlingův - /2./ 1927-1939 
Stát. uč. ·~ tav ženský - 1927-1938 
Uč. ústdV v Bubenči - 1909-1913 
D. Le.hrerbildungsansta1 t - 1869-1902 
D. Lehrerbildungeanstalt mit Koedukation (Praha III) - /1./ 

1921-1938 
D. Lehrer1nnenb1ldungeaneta1t- 1871-1874, 1877, 1880-1881, 

1903-1904 
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Ostatní pražské školy, školky a kursy 
České vysoké učeni technické - 1890-1894, 1897-1898, 1900-

1916, 1920-1921 
České učeni pro vědy politické - /1./ 1911, 1914 
Dělnická škola vzděl. ústředí ěsl. strany nár. socialistic-

ké - 1898-1931 
Grafická stát. i. - 1920-1921, 1925-1926 
Hudební ě . v Praze I - 1947-1948 
Husova š. pro vyšší vzdě1. a ntr. výchovu- 1918-1922, 1924-

1928, 1932-1933, 1935-1936 
Keramická st,t. š. - 1933-1934, 1937-1939, 1947-1948 
Konzervatoř hudby - stát. - 1868-1873, 1881-1885, 1925-1928, 

1931-1932, 1935-1936. 
Lyceum dívčí sv. Voršily - /1./ 1912-1915 
D. Madchen-Lyceum in Prag - /2./ 1877-1879, 1881~1882, 1883-

1884, 1885-1887, 1893-1895, 1897-1898, 1900-1914, 1917-
1920 

Obecná a miě{anská chlapecká š. v Praze VII - 1938-1939 
Obecná ret. pokusná š. v Praze llV - 1929-1930 
Obecná š. ve Vokovicích - 1909-1910 jubil. 25 let 
Obecné, měš{aneké školy, ~. pokraě. i. pro dívky, mateř

ské i. a měst. útulek v Karlíně - 1891-1892, 1894-1895, 
1896-1912 

Obchodní dvoutřídní š. Bového obch. gremia - /1./ 1901-1906, 
1907-1920, 1926-1927 

Obchodní š. !enského výr. ě. spolku - 1921-1926, 1929-1930, 
1936-1939 

Obchodní yefejná š. Gremia praž. obchodnictva v Žižkově -
1917-:~18, 1928-1931, 1933-1934, 1935-1936, 1937-1939 

Obchodr~ jednoroční veřejný kurs České obch. besedy - /1./ 
:899-1923, 1929-1932, 1938-1939 

Obchodní veřejné školy Gremia praž. obchodnictva - /1./ 
. 1901-1903, 1910-1916, 1917-1939, 1947-1948 

Odborná 4ívěí měst. š. v Praze I - 1921-1925 
Odborná š. pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, rytce, pa-
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síře ciseléry - /1./ 1896-1899, . 1902-1922, 1929-1932 
Odborná š. lakýrníkd a malířd písma - /1./ 1881 
Odborná š. pro učni živnosti knihtiskařské - 1937-1939 
Odborná š. pro ženská povolání v Praze I - m'steká - 1925-

1937, 1938-1939, 1,47-1948 
Odborná š. pro iensk' povolání v Praze II - městská (Lazar-. 

ská ul., Podekalská ul . , p6v. Městská dívčí prdm. š.) -
1914-1916, 1923-1926, 1927-1934, 1938-1939 

Odborná š. pro ienská povolání v Praze II (U pdjčovny 7) -
1945-1948 

Odborná š. pro ženská povolání v Praze VII - 1947-1948 
Odborná š. pro ženská povolání v Praze X - 1932-1934, 1937-

1938 
Odborná š. pro ženská povolání v Praze XII (Belgická ul.) -

1938-1939 
Odborná š. pro ženská povolání na Smíchově - 1924-1939 
Odborná i. pro ženská povolání !enakého vfr. spolku - 1922-

1923, 1924-1933, 1934-1937 
Odborná š. sladovnická - 1883, 1908-1912 
Pokračovací i. kupecká v Karlíně - 1917 jubil. 50 let 
Pokračovací obch. i. Wovébo obch. gremia - /1./ 1896-1906, 

1909-1920 
Pokračovací obch. i. na Vinohradech - 1894-1895, 1901-1902 , 

1903-1913 
Pokračovací . odborná i. Greaie knibkupcd a nakladateld praž-

stých- 1903-1909, 1910-1914, 1915-1916, 1936-1937 
Pokračovací prdmyslová i. v Libni - . /1./ 1889-1924 
Pokračovací prům. š. ve Vysočanech - 1908-1909 
Pokraěove~í prdm. š. v Karlíně- 1896-1897, 1898-1899, 1901-

1~02 

Pokr~ěovací prdm. š. pro učně knihařské - 1907-1908, 1909-
1910, 1911-1919 

Pokračovací zahradnická š. na Vinohradech - l91Q-1912, 1913-
1914 

Pokračovací živnostenská š. spojená se Stát. prům. š. za1o-
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ženou Jednotou ku povzbuzeni průmyslu v ~echách (pův. 
PrWII. š. 'v Praze) - /1./ 1864-1899, 1901-1902, 1914-1917 

Pokračovací živnostenská š. v Karlíně - 1915-1918 
Pokračovací školy kupecké Gremia praž. obchodnictva - 1929-

1930, 1938-1939 
Pokračovací živnostenské pražské školy (pův. řemeslnické) -

1879-1928, 1929-1939 
Pokračovací školy skupinově odborné na Žižkově - 1901-1902, 

1911-1912 
Pokračovací živnostenské školy na Žižkově - 1901-1902, 1911-

1912, 1913-1914 
Pokračovací živn. školy na Vinohradech. - 1885-189~ 1900-1914 
Pokračovací živn. školy ve Vršovicích - /1./ 1887-1899, 

1901-1913, 1914-1933 
Průmyslová dívčí měst . š. v Praze I - 1897-1918 
Průmyslová š. v Praze I - První stát . - /1 . / 1882-1916, 

1920-1938 
Průmyslová š. na Smíchov~ - Druhá stát. - /1./ 1901-1905, 

1906-1909, 191Q-l912, 1913-1916, l92Q-l921, 1931-1935, 
1936-1937 

Průmyslová střední š. stavební na Smíchově (Zborovská ul.)-
1973 

Průmyslová š. ženská v Karlíně - 1913-1914 
Průmyslová š. ženská na Smíchově - 1911-1913, 1914-1915 
~kola průmyslu bytov ého - stát. ústřední na Žižkově - 1927-

1931, 1932-1934, 1946-1947 
~eznicko-uzenářská ~tát. mistrovská š. (pův. při Zemské jed

notě společenstva řezníků a uzenářů v ~echách) - /1. / 
1929-1~39, 1945-1948 

Sociálri-zdravotní š. v Praze VII - 1947-1948 . 
š. sociální péče - vyšší - . /1./ 1918-1926, 1927• 1933 
Střední š. na Malé Straně (pův. gymnázium) - 1870, 1872-1895 
Skoly české smíchovské - 1876, 1889-1890, 1893, 1909-1913 
Skolky mateřské a opatrovny městské (pův. Mateřská staro-

městská školka u ev. Jakuba) - /2./ 1870-1922 
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K1einkinder-Bewahransta1t - 1932 
Typografická š. - 1881 
Umě1ecko-prdmys1ová š. - 1906-1907, 1908-1916, 1920-1927 
Zemědělská družstevní vyšší š. ďstřední jednoty hosp. druž-

stev - /1./ 1919-1923, 1927-1928 jubi1. 10 let 
Zprávy zemského výboru o obecné~ školství - 1874-1879, 1890-

1893, 1896-1904, 1908, 1910-1919 
Živnostenská všeobecná a odborná pokračovací š. pro živnosti 

strojnické a stavební v Libni - 191Q-1916, 1917-1920, 
1921-1923, 1924-1933 

D. BUrgerschu1e tUr Knaben und Kadchen - 1876-1877 
D. BUrgers chu1e Privat Kadchen- (Vinohrady) - 1913-1914 
Portb11dungeschule Gremiums der Prager Kaufmannschaft (Kauf-

mannische Portbildungsechu1e) - 1913-1914, 1915-1920 
Hande1sachu1e fUr Madchen - 1914-1917 
D. Knaben-Hauptschu1e - 1865-1869 
!kademiache Hochschu1e - 1928-1930, 1932-1936 
Techniache Hochschu1e- 1873-1877, 1878-1883, 1884-1904, 

1905-1913~ 192Q-1921, 1923-1929 
D. Kochschule - 1896-1912 
D. Volka- und BUrgerachule (Karlín) - /1./ 1874-1876 
D. Vo1ks-Knabenaohule (Karlín) - / 1./ 1877 
D. Volka- und BUrger-Madchenschu1e (Smíchov) - 1875-1876, 

1903-1916 
D. Madchen-Vo1ksschule (Smíchov) - 1874, 1876~1878 
Po1ytechniaches d. Institut - 1864- 1875 , 1877-1878 

II ~ výroční zprávy 

Aer oklub ČSR ~ 1933, 1935-1936 
Akademie ě. ~ ěd a umění - 1933 , 1934 
Akademie křestanská- /1./ 1875-1880, 1883-1884, 1887, 1890-

1900, 1903-1904, 1911- 1912 
Akademie práce - Masarykova - 1922-1923, 1929, 1931, 1933-
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1934. 1936-1939. 
Akademie zemědělská - 1931-1933, 1936-1938, 1940 
Asyl dětský Milostnáho pražekábo Jezulátka - 1909, 1912-

1918 
Autoklub ČSR - 1934-1936 
Banka akcio•á ě. - 1932, 1933 
Banka anglo-ěeekoelateneká - 1929 
Banka družstevní - 1935, 1936 
Banka hospodářská úvěrní - 1904-1907 
Banka hypoteční ě. - 1865, 1869-1879, 1881-1940 
Banka komerční č . -1926, 1928 
Banka ěsl. legií Legiobanka - 1922, 1932, 1934, 1935, 1938 
Banka národní ěsl. - 1926-1943 
Banka pozemková - 1915 
Banka p~elová ě. - 1908, 1932-1935, 1938-1941 
Banka Slavie - /2./ 1869-1912, 1914-1915 
Banka ústřední spořitelen ě. - 1915, 1916, 1916, 1928-1931, 

1934, 1941. 
Banka Union ě. - 1872-1876, 1878-1895, 1897-1912, 192Q-1921, 

1923, 1926, 1930~ 1932-1935, 1940-1941 
Banka úvěrní pražská - 1905•1909 
Banka zemská (p~. Banka Král. ě . ) - 1890-1919, 1921-1922, 

1924-1941 
Banka živnostenská pro ~echy a Moravu - 1869, 1871-1875, 

1877, 1881, 1883-1884, . 1887-1890, 1893-1910, 1912, 
1914, 1918, 1921, 1928-1937 

D. Agrar- und Industrie-Bank - 1929, 1932-1933 
Prager Credit-B&nk - 1928 
BOhmische F.dcompte-Bank - 1880-1884, 1886 
Techech~s1ow. Handelsbank- 1929, 1930 . 
Besed~ grafická Veleslavín- 1923, 1925-1928, 1933-1935, 

1937. 1939 
Beseda malostranská - 1905, 1908, 1914 
Beseda měštanská pražská- 1846-1862, 1863-1867, 1869-1872, 

1874, 1877, 1879-1894, 1896-1923, 1925-1926, 1928-1938 
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Beseda měštanská vinohradská - /2./ 1877-1879, 1883-1885, 
1889, 1898-1902, 1903-1910 

Beseda moravsko-slezská v Praze - 1895-1905, 1906-1913, 1915 
Beseda obchodnická. českoslovanská - /1./ 1883, 1904-1937 
Beseda řemeslnicko-živnostenská- 1869-1893 jubil., 1897, 

1901~1906, 1910-1911, 1913-1914, 1868-1908 jubil., 
1868-1918 jubil. 

Beseda umělecká. na Malá Straně - 1864-1865, 1867-1872, 1874-
1895, 1897-1914, 1933-1940 

Besídka dorostenecká - 1928-1929 
Bratrstvo sv. Michala. pro Král. č. - 1884, 1888, 1890, 1692-

1893, 1897, l90Q-19l3 
Bratrstvo řemesln:íkd a živnostn:íkll - 1890, 1895-1898, i9CQ-

19ll, 1913' 1915 
Divadlo - Národn:í (Sbor pro zřízení HD, Městská divadla· 

pražská) - 1877, 1879, 1883, 1888-1915, 1918, 1922-192~ 
1926, 1931, 1932, 1934-1936, 1938, 1939 

Družina filantropická bývalých žákyň Vyšší dívčí školy v Pra-
ze - /1./ 1899-1915 

Družstvo filharmonická č • . - 1909-1912 
Družstvo nákupní Rovnost - 1935 
Družstvo pasířd a rytců Czechometa1 - 1947-1949 
Družstvo rozhledny na Petříně - 1692-1913 
Pond Havlíčkllv . - českých novinářd- ~917-1919, 1921-1922, 

1930 
Pond léčebný -. veřejných zaměstnencd- 1936-1940 
Pond pensijní - Společnosti žurnalistll českých - 1883, 1864, 

1695, 1920, 1921, 1928, 1929, 1930-1935 
Pond pend~n:í pro vdovy a sirotky Společnosti žurnalistll č.-

1°~5. 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1930-1935 
Pond legionářský podpdrný - 1924, 1932 
Pond pojištovací zemský - 1695-1935, 1937-1936 
Pond na zamezení žebroty v Praze - 1699-1900, 1902-1906, 

1911 
Gemeinde d. evangelische - 1661, 1866, 1691, 1901, 1903, 
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1904, 1906 
Gremium - nové obchodní - 1904-1914 
Gremium- staré obchodní- 1862-1871 , 1894, 1895, 1897, 189~ 

1904-1914 
Gremium pražského obchodnictva - 1912- 1930 
Institut Prager Pensione- fUr ohne 1hr Verschulden verun

g1uckte MŠnner; fůr Witwen und Waisen - 1832-1867 
Jednota architektd a staviteld - 1927 jubi1. 50 let 
Jednota pro blaho propuštěných mladistvých kárancd - 1842, 

1846, 1862, 1868-1898, 1902-1913, 1917 
Jednota českoslovanská - 1899, 1904-1913, 1930-1934 
Jednota pro dostavění chrámu sv . Víta ~ 1862-1863. 1882, 

1885, 1886, 1900, 1902-1904, 1908-1913, 1915- 1917, 
1919-1947 

Jednota fi1olo~ ě. - 1916-1917 
Jednota gremií obchodní.ch ě. - zemská - 1907-1909, 1911 
Jednota hasičská župní - 1892-1093, 1898 
Jednota herectva ě. - ústřední - 1886, 1889-1890, 1902-1903, 

1905, 1907-1911 
Jednota katolická svatováclavská - 1887-1889, 1892-1894, 

1895~1896, 1887-1897 jubil., 1898-1899, 1907-1908, 
1911-1916 

Jednota Kostnická - 1923, 1934, 1937 
Jednota legionářd ěsl. - 1930-1932 
Jednota sv. Ludmily v Karlíně - 1885-1889, . 1892 
Jednota matematikd a fysikd č. ~ /2./ 1870-1871, 1894-1895 , 

1897-1908, 1910-1913, 1917-1925, 1929-1930 
Jednota nákupní Kooperativa - /1./ 1925-1926, 1928-1930, 

1937, 1938, 1942-1946 
JednotP. národní pošumavská (pro Staré Město, Malou Stranu a 

~radčany) - 1897-1902, 1922-1925, 1930 
Jednota národní pošumavská (pro Nové Město) - 1896-1898, 

1901-1908 
Jednota nár. pošumavská (Praha II) - 1885-1934, 1945-1946 
Jednota nár. pošumavská na Vyšehradě- 1897, 1900, 1903, 
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1913 
Jednota nár. pošumavaká (Dejvice a okolí) - 1908 
Jednota nár. pošumavská (Praha VII)- 1907, 1908, 1910, 

1934, 1935 
Jednota nár. pošumavská (Praha VIII) - 1910-1912 
Jednota nár. pošumavská (Karlín) - 1894-1934 jubil. 
Jednota nár. pošumavská (Vinohrady)- 1897, 1912, 1929- 1930, 

1892-1902 jubil., 1892-1932 jubi1. 
Jednota nár. pošumavská (Nusle) - 1903, 1910, 1911 
Jednota nár. pošumavská (Smíchov) ,- 1902, 1904-1907, 1910, 

1912, 1914, 1916, 1921-1922 
Jednota nár. pošumavská (Dejvice, Bubeneč) - 1896- 1936 jubiL 
J ednota nár. severočeská - /1./ 1885-1900, 1903-1916, 1920, 

1921, 1923-1939 . 
Jednota nár. ~lezská- 1910-1917, 1922-1924, 1927-1933, 

1935-1938 
Jednota novinář~- 1906, 1909, 1911-1917, 1919-1923, 1930, 

1931, 1937 
Jednota pro obnovu kláštera. blah. Anežky v Praze - 1902, 

1908, 1909, 1912, 1893•1918 jubil. 
Jednota Oliva - 1878, 1881-1886, 1867-1891 jubil., 1893, 

1894, 1906-1910 
Jednota ku pořádání nár. slavnosti sv. Jana Nepomuckého na 

Karlově mostu ~ 1812-1916 
Jednota povltavská - 1907-1910 
Jednota ku povzbuzení pr~slu v Čechách (v Pra~e) - 1858, 

1862-1864, 1866, 1868-1874, 1877-1879, 1880-1941 
Jednota ku povznesení hudby v Čechách - 1866, 1872, 1873, 

1875, 1881, 1887, 1889-1910, 1911-1918 
Jednot~ právnická- 1867, 1869-1871, 1873-1881, 1883-1885, 

1887-1890, 1892-1917 
Jednota stavitel~ - 1895, 1898-1901 
Jednota tělocvičná Sokol (Praha I) - 1895, 1898, 1911, 1928, 

1930-1933, 1936 
Jednota těl. Sokol (Praha II) - 1865-1946 
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Jednota těl. Sokol (Malá Strana)- 1891, 1895-1907, 1909-
1913, 1920 

Jednota těl. Sokol (Praha VI) - 1893-1894, 1897-1913 . 
Jednota těl. Sokol (Praha VII) - 1866-1888, 1894, 1897-1899, 

1901 t 1909-1913 
Jednota těl. Sokol (Libeň) - . 1910-1913, 1922-1924 
Jednota těl. Sokol (!iitov) - 1912, 1913 
Jednota těl. Sokol (Vinohrady) - 1921, 1923-1925, 1928, 

1931, 1933, 1935, 19)6, 1938, 1939, 1940, 1946-1948 
Jednota těl. Sokol (s.ícha.)- 1900, 1905-1907, 1909-1919, 

1932 
Jednota těl. Sokol (~oěífe) - 1926, 1940, 1947 
Jednota těl. Sokol (Strainice.) - 1911 
Jednota tovaryid katolických - 1911, 1912 
Jednota umělcd výtvarnfch v Praze - 1906-1906, 1911, 1913 
Jednota umilcd výtvarnlch v Čechách - 1849. 
Jednota úředníkd magiatr,tníCh a obecníCh - 1892-1904, 1906-

1907, 1909 
Jednota úředníkd soukro~Ch- zemská j 1896, 1897, 1899-

1912, 1932 
Jednota ústřední ě. hospodář. epoleěenetev - 1897-1898, 

• 190Q-1901, 1903-1915, 1917, 1919 
Jednota ústřední livnost. zálo!en - 1930-1936, 19)8 
Jednota zemědělská čel. - 1923 
Jednota zemská femeslnických a !ivnost. společenstev - 1895, 

1900-1901, 1903-1906, 1909-1910, 1912 
Jednota !enská sv. Elišky (Vinohrady) - 1885-1887, 1889 
Klub ě. v Praze - 1892, 1896, 1908, 1909 
Klub fotogi•afd - am.atird - č. - 1909, 1911-1913 
Klub ~!adinářd-Devadesátníkd politický - 1926-1928, 1930, 

1932-1935 
Klub přátel starého Smíchova - 1933-1939 
Klub přírodovědecký ~ 1872-1873, 1888, 1918 
Klůb rybářský první - 1921-1922, 1923-1925. 
Klub slovanský - 1901-1911 
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Klub sportovní Slavia. - 1905, 1911-1912 
Klub Tenis- první č. - 1911, 1912 
Klub turistd o •. - 1888, 1890, 1901-1902, 1912-1913, 1927-

1932, 1934-1937, 1946~1947 
Klub ženský ě. (Praha II) - /1 . / 1905-1913. 
Komise pro kanalisován! řek Vltavy a Labe- /1./ 1897, 1899-

1912 
Komise pro oohranu dÍtek a p'ěi o mláde! - č. zemská - /1./ 

1910, 1911, 1916-1931, 1934-1940, 1944 
Komitét dam pro straYování chud' ěkolní m1áde!e - 1894-1901, 

1902-1905, 1906-1907, 1908-1913, 1914-1915, 1916-1921 
Komora hospodářská ěeskoslov.-jihoslovanská - 1931-1937 
Komora obchodní a livnostenská - 1866, 1869, 1882, 1888-190~ 

1910-1912 
Kříž červený ěs1. - 1919, 1923-1926, 1928-1929, 1931-1932, 

1936, 1945-1946 
Kříž červený (Spolek oěetřovate1ek nemocných - !i11álka Žen

ského pomoc. spolku ~erv. kříle) - i882, 1887-1891, 
1895-1900, 1902-1905, 1907-1913 

Kříž červený (Zeuký pomocný spolek) - 1881, 1884., 1886-1887, 
1889-1894, 1897, 1899, 1900, 1902-1907, 1909-1913. 

Kříž červený (!eukj pomocn;f spolek) - 1879-1884, 1887-1891, 
1895, 190Q-1902, 1904-1905, 1907, 1909-1911, 1913 

Kří! červený (Ženský pomocný spolek Sanatorium) - /2./ 1907-
1913 

Liga Masarykova proti tuberkulose ·- 1919, 1923, 1925-1930, 
1932, 1934, 1936, 1939-1940 

Matice ochotnictva divadelního čel. a Matice ústřední -
1922-~~23, 1925, 1928-1938, 1940-1942 

Matice ~kolská ústřední- /1./ 1880-1887, 1889-1946 
Matic~ ěko1eká - odbor dam - /3./ 1896-1898, 1900-1904, 

1908-1910 
Matice ěko1ská (Praha VII) - 1929-1932, 1934-1935 
Matice školská (Praha VIII) - 1908, 1910-1911, 1913 
Matice školská (Žižkov) - 1932-1933, 1938 
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Matice školská (Smíchov) - 1933 
Matice technická č. - /1 . / 1896-1899, 1901-1903, 1905, 1907-

1915, 1917-1918, 1920-1924, 1926, 1931-1938 
Museum Národní - 1862, 1864-1913, 1922-1935 
Museum pražské městské - 1905-1912 
Museum národopisné - / 1./ 1895, 1900-1902, 1904-1913, 1918 
Museum obchodní č. - 1897-1899, 1903, 1907-1925 
Museum pedagogické Komenského - 1910, 1912, 1914 
Museum technické - 1910, 1930 
Museum umě1ecko-prdmye1ové Obch. a živn. komory - /1./ 1879, 

1880, 1885-1932 
Museum Waldeeovo - knoflíkd (Vršovice) - 1916-1918 
Museum zemědělské - 1929, 1932 
Nemocnice milosrdných bratří - 1859, 1864-1868, 1869, 1871-

1875, 1880-1882, 18889 1890-1915, 1924, 1937 
Nemocnice všeobecná - 1875~1893, 1894-1910 
Nemocnice 1. česká dětská - 1889-1915, 1917-1922, 1924-1932 , 

1934-1939 
D. Kinderspital in Prag - 1855, 1859, 1864-1868, 1877-1879, 

1881, 1906-1907, 1913, 1916, 1918, 1938, 1919-1924 ju
bi1. 

Organisace sociálních pracovnic - 1928-1933, 1935, 1939-1940 
Péče o pracující dorost - 1925-1926, 1928-1939 ' 
Péče o mládež (Praha I a V) - 1927-1935 
Péče o mládež (Praha VII) - 1935 , 1936 
Péče o mládež (Praha VIII ) - 1925-1934 
Péče o mládež (Praha IX) - 1933-1935 
Péče o mládež (Žižkov) - 1910, 1923-1924, 1927- 1929 , 1932-

1939 
Péče o mládež (Vinohrady) - 1925-1930 , 1932-1934, 1936 
Péče o mládež (Praha XIII) - 1935 
Péče o mládež (Nus1e) - 1923-1925, 1932, 1934-1936 , 1938 
Péče o mládež (Braník ) - 1936 
Péče o mládež (Smíchov) - 1911, 1914- 1916, 1926 , 1928-1930, 

1932, 1934- 1938 
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Péče o mládež (Košíře) - 1927-1928, 1931-1941 
Péče o mládež (Praha XVIII) - 1932-1935, 1937-1941, 1946 
Péče o mládež (Praha XIX) -.1934 
Pojiě{ovna městská živnost. a d~ch. - 1892-1936, 1938-1941 
Pojištovna nemoc. - zaměstnenc~ bl. města Prahy - 1914, 

1927, 1929, 1931, 1933-1938 
Pojištovna úrazová dělnická pro Král. č. - 1889-1916, 1926, 

1929, 1930 
PoJištovna vzájemná proti škodám z ohně a krupobití - 1832-

1834, 1836-1852, 1854-1868, 1871-1912 
Arbeiter-Un!all-Versicberungs-Anstalt tUr Bobmen in Prag -

1894, 1896-1897, 1902, 1905-1907, 1909-1911, 1928-1929 
Pokladna nemocenská okresní - 1890, 1892, 1896, 1898-1899, 

1900-1901, 1903-1912 
Pomoc hospodářská a poradna pro lidi zoufalé v Praze - /2./ 

1931-1942, 1945-1948 
Porodinec a nalezinec ě. zemský - 1897-1905 
Sbor evangelický českobratrský v Nus1ích - 1930-1940 
Sbor hasičský hl. města Prahy- 1897, 1904, 1906, 1910-1913, 

1915 
Sbor pro postavení Smetanova pomníku - 1913, 1914, 1921-1925 
Sirotčinec sv. Jana Křtitele - 1901-1911 
Sirotčinec Vlašské kongregace - 1867-1874, 1880-1883 
Sirotčinec městský arcivévodkyně Gisely - /1./ 1881-1894, 

1909-1915 
Sirotčinec učitelský Bo1zanóv - 1900, 1913, 1915 
Společenstvo hostinských a výčepník~ - měš{aneké - 1903, 

1905-1912 
Spo1ečenst~o staroměstských řezníků- 1891, .1892, 1894-1895, 

18~8-1899, 1901 
Spole0enstvo stavitelů - 1893, 1894, 1898, 1900, 1901, 1903 
Společnost akciová pro pojištění ne život (1. česká) - /1./ 

1900-1908, 1910-1912 
Společnost velkonákupních družstev- 1917, 1919, 1926-1928, 

1930-1932, 1934-1938, 1909-1934 jubil. 
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Společnost pro tysiokratii v Čechách - 1872-1912 
Společnost Bílého kříže - 1925, 1927-1937 
Společnost národohospodářská č. - 1899, 1907-1909, 1937-1940 
Společnost nauk král. č. - 1881, 1891-1898, 1900, 1903-1905, 

1907, 1911-1914, 1916-1939 
Společnost přátel umění- 1865-1867, 1889, 1892-1896, 1898, 

1909 
Společnost Bedřicha Smetagy - 1931-1934, 1936, 1938-1945 
Gesellschaft zur Forderung d. Wissenschaft, Kunst und Lite

ratur in Bohmen - 1892-1911, 1913-1924, 1938 
Gesellschaft d. der Wissenschaft und KUnste - 1871, 1884-

1902, 1905-1917, 1924-1932, 1934-1938 
Gesellechaft der d. Land- und Forstwirtschaft - 1935-1937 
Spolek akademik~ jihočeských Štítný - 1874-1077 
Spolek akademik~ kraje Čáslavského a Sázavského Sázavan -

1877-1082 jubil. 
Spolek akademiků kraje Plzeňského Radbuza - 1887-1888 
Spolek akademik~ kraje Pražského Jungmann - 1881-1882 
Spolek ev . Anny Ernestinum- 1873-1888, 1895-1896, 1898-190~ 

1907-1910, 1912-1913, 1915-1916, 1929 
Spolek architekt~-inženýrO v Král. č. - 1892. 1895, 1900, 

1902-1903, 1905, 1907-1909, 1911 
Spolek ku blahu nuzných dítek - /3./ 1844-1845. 1851, 1853. 

1856, 1863-1866, 1876-1881, 1883, 1905-1906, 1908 
Spolek pro blaho epileptik~ - 1914-1916 
Spolek pro blaho služebných - 1877-1878, 1880-1881, 1898-

1899 
Spolek čtenářský akademický- 1864-1877. 1882-1883, 1886-

1887 
Spolek ~élnický ústřednÍ konsumni - /1./ 1905-1912 
SpoleJ~ Domácnost (1. č. kuchařská škola v Praze) - 1898-190~ 

1908-1910 
Spolek Domov pro děti opuštěné a osiřelé - /1./ 1906-1914. 

1931 jubil., 1933-1935 . 
Spolek Domovina - 1889, 1895-1900 
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Spolek Fond Huadv (pro podporu nemajetných studujících č. 
vys. škol v Praze) - /1./ 1896-1938 

Spolek Havíř - 1885-1912 
Spolek historický- posiuchačd dějepisu na. VU' pražském-

1874-1878, . 1880-1884,. 1886-1888, 1890-1891, 1896~1898, 
1903, 1905-1909, 1911-1917 

Spolek Hlahol - . /1./ 1861-1868, 1870-1872, 1875-1879, 1880-. 
1699. 1900~1902, 1903-1904, 1906-1919, 1920-1921, 1928-
1931, 1934-1936, 1937-1940 

Spolek studentské koleje Hlávkovy - /1./ 1901-1938 
Spolek Komenský (učitelská jednota) - /4./ 1895-1912 
Spolek pro obecné kuchyně, polévkové a čajové ústavy - / 1./ 

1876-1881, 1883, 1896 
Spolek pro léčbu a výchovu mrzákd (Jedličkdv ústav) - /1./ 

1913-1917, 1931, 1956 . 
Spolek Lidumil na Vyiehradě - 1888-1891, 1894-1912, 1917-

1918, 1933 
Spolek literární a řeěnický Slavia - 1889-1890, 1896 
Spolek sv. Lukáše - /2./ 1872-1879, 1884, 1890, 1894, 1896, 

1899, 1903, 1905-1912 
Spolek sv. Marie Anežky - /1./ 1876-1914 
Spolek medikd ěeakých - 1892-1893, 1898-1900, 1901-1913 1 

1926-1927 
Spolek Mensa Academťca - /2./ 1900-1909, 1912-1919, 1922-

1923, 1924-1927, 1929-1931 
Spolek Merkur - 1868, 1882-1884, 1892-1900, 1863-1903 jubil., 

1905-1907, 1910, 1913, 1914 
Spolek Jonákovy nadace - . 1898, 1900-1903, 1905-1917 
Spolek J~bllejní nadání - 1910-1916, 1918-1920 
Spolek pro nemocné plicními chorobami - 1899-1935 
Spol~k Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek - /1./ 1886, 

1888, 1890, 1893-1896, 1897-1902, 1905-1906, 1908-1914, 
1916, 1922 

Spolek Ochrana matek a dětí - 1919-1934 
Spolek pro !eriální č. osady města Prahy a předměstí - /1./ 
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1882-1884, 1886. 1895-1898, 1900-1901, 1904-1917, 1921, 
1925. 1930-1931, 1935 

Spolek pani ev. Ludmily- 1866. 1868. 1872. 1874-1875. 1880-
1882. 1885-1901, 1903-1904, 1906. 1912 

Spolek pro páči o hluchoněmé v Král. č. - 1916-1918, 1921-
1922, 1926-1927. 1931 

Spolek ku pěstování her č. mládeže - /1./ 1894-1901, 1903-
1924, 1929-1936 

Spolek ku podporování domácích chudých v Praze - 1851-1883, 
1885-1886. 1890-1899 

Spolek ku podporování nemajetných studujících na filosofické 
fakultě - 1898-1899. 1902-1903, 1909-1912 

Spolek pro podporu nemajetných studujících Radhošt - 1872-
1873., 1874-1875. 1878-1879. 1891-1892, 1893-1895, 1901, 
1905-1910. 1921-1927, 1928-1938 

Spolek pro podporu čsl. zahr. škol Komenský - 1923-1925, 
1920-1930 jubil. 

Spolek ku podporování propuštěných trestancd - 1896-1912 
Spolek ku podporování chudých žákd středních škol, gymnasii 

a reálek v Praze - /1./ 1865-1873, 1875-1889, 1905 
Spolek pojištující k~pitály a ddchody Praha - /1./ 1870. 

1872-1874, 1875-1886. 1888-1902, 1904-1913. 1915-1917, 
1919, 1928 

Spolek právnikd Všehrd- 1876-1877, 1885-1886. 1889-1891, 
1894-1895. 1896-1897, 1898-1914. 1919-1921, 1922-1925 

Spolek č. textilních p~slnikd - 1912-1914, 1916, 1922-
1929 

Spolek pr~slo~ý - první ženský - 187), 1876, 1878-1879, 
1881-!683, 1896. 1898, 1900-1912 

Spolek ~lezan - 1907-1910 
Spolek spisovatel~ Máj - /4./ 1891, 1893-1907, 1909-1924, 

1926-1927 
Spolek České srdce - 1929, 1931-1932, 1934-1939, 1945 
Spolek stenograf~ Gabelebergových- 1867, 1876, 1888 . 1891, 

1894-1895, 1911-1912 
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Spolek Svatobor- 1870, 1875-1876, 1884-1885, 1887, 1889-
1890., 1893, 1899-1900, 1908, 19ll, 1862-1912 jubil., 
1914-1923, 1926-1927, 1929, 1935-1936, 1938 

Spolek Svépomoc akademická - /1./ 1903-1905, 1906~1913, 
1915-1917, 1918-1920, 1903-1923 jubil., 1929-1932 

Spolek Slepecký tisk český- /1./ 1916-1917, 1925-1926, 1940 
Spolek výtvarných umělců Mánes - 1903-1905, 1931 
Spolek úředníků assekuračnich - 1879-1903, 1911-1915 
Spolek úředníků spořitelen - 1909-1913 
Spolek sv. Vincence - 1879, 1881-1882, 1885-1886, 1888-1894, 

1900-1907, 1909-1912, 1916, 1931-1932 
Spolek vlastenecký pomocný - 1884-1888 
Spolek Vlastimil - 1881-1891, 1898-1900, 1901-1910, 1911-

1925 
Spolek výrobní č. ženský - /1./ 1871-1874, 1876-1885, 1887-

1892, 1894-1917, 1920-1921, 1922, 1924-1925, 1928, 
1930-1939 

Spolek pro vystavěni chrámu Páně v Praze VII - 1902-1914 
Spolek vývozní pro ~echy, Moravu a Slezsko - /5./ 1896-1900, 

1901-1903, 1904, 1906-1913 
Spolek zalesňovací a okrašlující- 1859-1887, 1889, 1908, 

1911-1912, 1914' 
Spolek Záštita- /1./ 1893-1895, 1897-1912, 1914, 1917, 

1921-1923, 1925-1932, 1935-1937, 1939 
Spolek pro zbudováni Husova pomníku - 1891, 1903, 1905, 

1911-1914 
Spolek pro zbudování Žižkova pomníku - 1892 jubil. /10 let/ 
Spolek pro zřízení a vydržováni obch. jubil. nemocnice -

1908-".;H2 
Spolek ~ro zřízení útulny v Praze - /1./ 1879-1885, 1889, 

1890, 1892-1895, 1897-1899, 1901-1912 
Spolek žen českých - ústřední - /1./ 1900-1913, 1914 
Spolek žurnalistů č. - 1879-1912, 1915-1922, 1924-1925, 

1927-1938 
Spolky studentské Vánoční stromek - 1907-1909, 1911-1914, 
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1919-1922, 1924-1925 
Verein zur Beforderung der Tonkunst in Bohmen - 1873-1878, 

1881, 1882 
Verein Bund der Deutschen in Bohmen - 1894-1916, 1933-1935 
Verein Forderung des Woh1es und der Bi1dung der Frsuen -

/1./ 1893-1897 
Verein Prager Frauen- Erwerb- - /1./ 1869-1870, 1915, 1917-

1918, 1921 
Verein Frauen~ zur Erziehung der armen israel. Waiserimadchen 

- 1857, 1876, 1878-1893, 1896, 1902, 1904-1912 
Verein Lese- und Redehs11e der d. Studenten in Prag - 1862-

1901, 1904, 1908-1925, 1927-1932, 1934-1936 
Verein Universitats- Gesang- Liedertafe1 der d. Studenten 

in Prag - 1873-1878, 1881-1886 
Verein Mánnergesang- - 1862, 1863, 1865-1885, 1888-1892, 

1893-1895, 1896-1898, 1899-1902, 1903-1905, 1907-1908 
Verein padagogischer d. - 1878-1893, 1906, 1908, 1909 
Verein Turn- d. - 1863-1889, 1891, 1892, 1895, 1896 
Verein zur Unterstutzung armer Schuler der Prager M1tte1-

scbu1en- 1871, 1877, 1879-1888 
Verein zur Unterstutzung Schweizer tUr Bobmen, Kihren und 

Sch1esien in Prag- 1898-1904, 1906, 1907, 1909-1911, 
1917 

Verein zur Verbreitung gemeinnutziger Kenntnisse - /1./ 
1869-1927. 1929-1931, 1933 

Spořitelna č. - 1841, 1865-1868, 1874-1895, 1897-1922, 
1924-1941 

Spořitelna měeteká pražská - 1875, 1878-1933, 1935-1939, 
1941 

Spořitr.lne městská vinohradská - /1./ 1899-1912, 1921, 1923, 
1927-1930, 1932-1936, 1938, 1939 

Spořitelna poštovní - /3./ 1921, 1925-1936 
Svaz č. ddstojnictva - 1926, 1932-1935 
Svez samostatných hodinář~- /1./ 1907, 1909-1911 
Svaz ku povznesení návštěvy cizinc~ v Král. č. - 1888, 1889, 
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1891-1895, 1897-1913 
Svaz čel. prOmyslníkd- 1927, 1928, 1930-1935 
Svaz apořite1en č. - /4./ 1905-1909, 1937 
Svaz čel. studentstva - 1909-1915, 1922, 1936-1938 
Svaz vodohospodářský - /1 .• / 1923, 1927, 1929, 1930, 1934 
Svaz záložen - 1928, 1931-1936 
ďstav Akademie hr. Straky - /1./ 1899-1912, 1913-1918 
~stav Deylův - /1./ 1909-i926, 1928-1941, 1943, 1945-1947 
~stav pro hluchoněmá na Smíchově - soukromý - 1823, 1826, 

1836, 1878, 1880, 1882, 1885, 1886, 1&89, 1905, 1912-
1922, 1924-1947 

ďstav Klárův - /1./ 1831, 1833, 1834, 1840-1852, 1861-1863, 
1866, 1871-1890, 1892-1916, 1918-1923, 1929, 1933-1937, 
1939 

ďstav Masarykův- 11dovýchovný ' ~ /1./ 1900-1907, 1911-1914, 
1918-1919, 1920-1921, 1923-1924, 1925-1929, 1931-1937, 
1939 

ďstav národohoepodářský - /1./ 1907-1938 
~stav pedologický - 1922-1923, 1927-1929, 1930-1933 
ďstav pohřební- 1927, 1928, 1934, 1935, 1937, 1940, 1944, 
. 1947 . 

ďs~av práce- 1898-1903 jubil., 1904-1913 
~stav rolnický pojištovací- 1890, 1897-1904, 1906-1907, 
. 1911-1912 
ďetav studentský zdravotní - 1923, 1929-1938 
~stav pro zemědělské účetnictví - /6./ 1897-1937 
ďstav vojenský vědecký - /1./ 1920-1922, 1924-1925, 1928, 
. 1936-1937 
ďetav pro yýchovu a léčení slepých chudých dětí na Hradče-
. nr.ch - 1808, 1867-1869, 1876-1878, 1881-1913, 1922, 

1926-1938, 1940, 1946 
dstav pro. zaopatřování slepců Palata na Smíchově - 1929, 

1931-1932, 1934, 1938-1939 
Ústav pro zvelebování živností Obch. a živn. komory - /1./ 

1898-1917, 1924, 1933-1939 
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Allgemeine Pensionsanstalt fUr Angestellte - 1909-1910 , 
1912-1913 

~tUlek ev. Josefa na Vinohradech - /2./ 1900-1914 
~tulna slepých dívek na Kampě - 1914-1916, 1919-1921 
atulna Johanneum - 1891, 1901, 1904 
Záložna dělnická všeobecná - 1936-1939 
Záložna legionářů čel. - 1928-1929, 1931-1932 
Záložna lidová č. - 1925, 1929, 1930 
Záložna lidová - 1925-1930, 1934-1938 
Záložna národní- /1./ 1894-1912, 1917, 1928-1931, 1933, 

1936 
Záložna občanská - první - 1873-1919, 1921-1925, 1927-1928 
Záložna obchodní- /1./ 1875-1877, 1879-1898, 1874-1900 ju-

bil., 1901-1913 
Záložna učitelstva čel. - ústřední - 1901, 1909 , 1910, 1912 
Záložna všeobecná - 1874-1883, 1885-1912, 1931 
Záložna staroměstská - 1930-1932, 1936, 1939 
Záložna malostranská - /3./ 1872-1914, 1935 
Záložna vyšehradská- /1./ 1898-1917, 1922, 1930 
Zálo žna občanská první v Holešovicích-Bubnech - /4./ 1895-

1912 
Záložna občanská v Karlíně - 1869, 1871-1874, 1876-1878 , 

1880-1915, 1917-1922, 1924-1932, 1863-1938 jubil. 
Záložna vinohradská - 1869-1912, 1922, 1874-1924 jubil. 
Záložna hospodářská na Smíchově- 1915, 1918, 1924, 1930 , 

1932, 1882-1932 jubil. 
Záložna občanská ne Smíchově- 1862 , 1907, 1930 , 1932, 1934, 

1938 
Zálo žna ž~vnostenská v Břevnově - 1930-1932, 1934 , 1936, 

1~39 

Zálož~a dejvická - 1926, 1928-1936, 1913-1938 jubil. 
Záložna živnostenská v Dejvicích - 1923 , 1930-1931 , 1939, 

1913-1938 jubil. 
Záložna občanská v Bubenči - 1908 , 1910-1912, 1932 
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Miroslava P ř i k r y l o v á 

Jahresberichte 1m Archiv der Hauptstadt Prag 

Zusammenfassung 

Der Artikel gibt einen Ubertilick uber die Jahresbe
richte der Prager Provenienz, die 1m Archiv der Hauptstadt 
Prag gelagert sind. Die Zeitspanne des Fonde ist durch den 
altesten erhaltenen Bericht aus dem Jahre 1788 und dem 
jungsten aus den Jahren 1948-49 gegeben. Es sind vor allem 
Jahresberichte Prager Schulen, besonders der Gymnasien, 
Geschafts- und Rechnungsberichte von Vereinen, Verbanden, 
Gesellschaften, Klube, Theater, Museen, Banken, Sparkassen, 
Instituten und weiteren Institutionen, die in Frag ihren 
Sitz hatten. 

Die Berichte sind nach den letzten Benennungen der 
Schulen und Institutionen (auch sprachlich) geordnet. Sofern 
sie gleichzeitig auch deutsch erschienen, ist lůer nur die 
tschechische Bezeichnung. Das Verzeichnis beginnt mit den 
Schulen, und danach folgen die weiteren Berichte in alpha
betischer Reihenfolge. 
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SEZNAM POUŽifiCH ZXRATEK 

AČ 
.AHMP, AMP 
ASB 

Archivní časopis 
Archiv hlavního města Prahy 
Archiv Státní banky československé 

AUC, Geographica Acte Universitatis Carolinae, Geographica 
JDC, Phil. Hist. Acte Universitatis Carolinae, Philosophi

ca et Historica 
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Časopis Musea království Českého (Časopis Národ
ního Musea) 
Český lid 
Česká národní rada 
Československý časopis historický 
Časopis Společnosti přátel starožitností českých 
Documenta Pragensia 
Etnografie dělnictva 
Pilozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Gesetzblatt 
Historická demografie 
Historická geografie 
Komunisté a Praha . 
Literární archiv Památníku národního písemnictví 
Moderní galerie 
Ministerstvo vnitra ČSR 
Mitteilungen des Vereins fur Geschichte der 
Deutschen in Bohmen 
NationalausschuB der Hauptstedt Prag 
Národní divadlo 
Národní fronta 
Národní galerie 
Nové Město pražské 
Národní shromáždění Republiky československé 
Národní technické muzeum 
Národní výbor hlavního města Prahy 
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Obvodní národní výbor 
Ott~ slovník naučný 
pH faktor - jednotka kyselosti papíru 
Právněhiatorické studie 
Památník národního písemnictví 
Pražský sborník historický 
Pražský sborník vlastivědný 
~ádový archiv (archivní fond) 
Sborník archivních prací 
Státní knihovna ČSR 
Stará manipulace (archivní fond) 
Staletá Praha 
Sborník příspěvkd k dějinám hl. města Prahy 

Státní ústřední archiv v Praze 
Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst 
a objekt~ 

SVU Mánes Spolek výtvarných uměle~ Mánes 
ďčsSD ČSAV ďstav československých a světových dějin ČSAV 
UK Univerzita Karlova 
ďNV . ďstřední národní výbor hlavního města Prahy 
~ - ČVUT ďstav marxismu-leninismu Českého vysokého učení 

technického v Praze 
UPM Uměleckoprdmyslové muzeum 
URO ďstřední rada odbor~ 
VOA Všeodborový archiv - archiv URO 
VPd Všeobecný penzijní ústav 
ZNÁ Zentraler Nationalausschu6 der Hauptstadt Prag 
ZPP Zprávy p~átkové péče 
ŽB Živnostenská banka (archivní fond) 
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