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Čtyřicáté výročí Květnového povstání českého lidu ,
osvobození Československa a skončení druhé světové války
v Evropě učinilo na čss aktuálními problémy vojenské histo rie , které jinak zpravidla nestojí ve středu zájmu hletorlk~
ani laické veřejnos ti . Archiv hlevního města Prahy se rozhodl využit této skutečnosti B věnov el III. zeeedáni dlouhodobého cyklu diskusí o vybraných otázkách dějin Prahy, konané ve dnech 21 . a 22 . ~ětne 1985, právě problematice vojenské historie hlavního města v nejilrším slova smyslu B také
v co nejširším ča sov ém vymezení. Z pojetí a zaměření archivních diskusi. jak es vyhranilo při dvou zasedáních uspořáda
ných v r. 1964 při příležitosti 200. v ýročí spojení pražských měst, vyplývá, že cílem jednání nebylo 8 ani nemohlo
být podání vyčerpávajícího a podrobného obrezu oaudó města
Prahy v obdobích válek, obléháni, vnitřních bojů , povetá~ a
revolucí, oni vylíčení příČin a průběhu těchto událostí jednotlivě či vcelku . Pořadatelům ~lo , stejně jako při obou
předChozíCh diskusích, na prvém místě o stručnou bilanci a
shrnutí dosavsdních znalostí o jednotlivých důležitých problémech vojenských dějin hlavníhó města, o zhodnocení součas
né úrovně poznání, o odhalení neprozkoumených míet a přede
vším o formulo-váni otázek, jež by zaměřily dallí! bádáni k
doeud nevjrešeným nebo jen z části objsoněným probl~óm .
Smy8l~~ takto pOjeté diskuse a jí pOdníceného bádání by mělo
být "y tv oření co nejširli! zákledny moderních poznatkll , z níž
by v ne doleké budoucnost i vz ešlo nové syntetické zpracováni
dějin hlavního mě sta.
Vojenská problematika nikdy nehrála v dějináCh Prahy
dominantní úlohu . Město nikdy nebylo pouze etrategickým bo-
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dem 8 pevností - obléhanou , dobývanou e

•
nlč e nou vnějším č l

vni třním nepříte lem. Kořeny klíčového vý~namu

Prahy v čeekém
prostoru nespo čívcl y nikdy v aspektech čisté vojenských ,
~brž v ždy p ř edeviji m v nes rovn atelně dólelltěj!ích faktorech
ekonomických , s ociálních , politickýCh 8 kulturních. Přesto,
nebo snad práv ě proto nelze pomijet skutečnost, ie se o Pra hu 8 v Praze bojovalo od ne jranějšíCh údobí dějin až do doby
zcela nedávné , že město samo sehráv al o nejednou roli aktivního vojenského č initele. vojenské základny či zásobovacího
zázemí ve velkých v álečných konfliktech. Hi storiografie Prahy , č iní cí sl nárok na vědecko u objektivitu a pravdivost,
musí 1 t ěmto st r ánkám pražských dějin věnovat přiměřenou pozornost. Zatím byly v tomto aměru učiněny toliko první, by!
v několika případ eCh doati závažné kroky .
Diekuae , jej íž o ~o8h ohrnuje tento oborník , vyšla z pojetí vojenských dčjin Prahy jako komplexu více č i méně důle
ŽitýCh otázek ekonomickýCh, třídně sociálních, vojenskopolitických, strategických i vojenoko urbanistických , jejichž
v áha a význam s e v průběhu staletí měnily s jimž doaavsdní
historiografie věnovole dosti nerovnoměr nou pozornost . Bez··
prostředním cílem bylo zmapov at míru historické závažncsti a
dosažený stupeň poznání řady dílčích prOblémů , spadajícíCh
do zmíně ného komplexu . Aby to bylo možno učinit i ve zvoleném ěirokém ča sovém rámci, r ozd'lili pořsd~telé přihlášené
příspěvky do čt yř diakuoních b lok~ podle chronologické posloupnoeti pOjednávanýCh otá&ek. Ve tl.VO~ oloc!cil prvnihO
jednacího dne byly rozebrány :léirt .. ré tll'Oblém.y vOjenských dě
jin Prahy v epoše feudal ismu od 1). 00 počátku 19. stol.
Z důvod'! čaaových i v č cn,) ch nebyly do programu poj oty , i:-:ky
bojů o Prahu, přeaněji řeč eno o prežsk' hradiště a hrad~ , v
ranJm feudalismu. Ty s~ o so bě pře dstavuji neobyčejně široký prob lémový celek , který by s1 vy žadoval zvláš tní zoaedáni .
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Po č ínaje

vznikem vrcholn~ středověkého prsžDkéhO 80Uve 1) . stol., sledují diskusní příspěvky zařezené do
PT1niho bloku vojenskou problematiku hlevr4ho měs ta paralel-

měst!
ně

v nikoliks rovinách. Ue prvnim mí st ě v ě nují pozornost
otázce fortifikaci, 8 to nejen měs t Ský ch . ale 1 hradních ,

•

•

které byly po celý st ředově k nedílnou součástí pražského
p8vnostr4ho uzlu. V této souvislosti je nově upo zorně no pře 
devším na hradní stavby Václ ave IV. ve městě , jejichž vznik
a funkce petří k ne jzejímsv ějěím z dosud nezodpoveděnýCb
otázek předhualtekého období . Jinou rovinu zkoumání historické reality představuje studium ekonomických 8 vojenskopol itických aB pekt~. z kterýCh v yrůsta la moc ale 1 řade v nitř
ních problémů husitské Prahy . Teprve poznání vztBh~ a proceau ~ t~to sféře otevírá cestu k plnému pochopení s ~ ys v ětle
ní vojens kých vít ězství husitu , mezi nimi i těch, jichž bylo
doasžsno př!mo na dnešním pražekém teritoriu v létě 8 Depodzim r. 1420. Rovn ěž zde , v r ovině klasické rekonstrukce vojenských tažen! e bit ev, neřekla dosud, jek uka zují příspěv
ky F. eorneje s J. Kejře, hietorická věde poeledni slovo.
Vojenské úloze Prahy v období po zdníhO feudalismu od
16 . do 19 . stol. byl věnován druhý diakusní blok. V jeho
Bedwi referátech se mimo jiné pojednává o problému . llekolik
odzbrojení měet po porážce povstání v r. 1547 e 1620 zname nal o 1 OdzbrOjení měš~8nu . Studi~ inventářů i v ojenské čin
nosti měštanstve s jeho ozbrojených sboru dokazuj e , že š l o o
dv ě rozdílné veci. Uěštenské 8 studenteké legie v kritických
obdobích nejen disponovaly zbran ěmi , sle by l y. to vzít na
svá bedra 1 podstetný díl apoluzodpovědno et i za obranu měs
ta, je ž ~ e v pruběhu 17. etol. změnilo v ber okni pevnost.
FroblJmatiks několika fází výstavby bsrokní fortifikace od
ope', ňovecich pokusu v zbouřených stav ů v období 1618- 1620 po
tereziánské stevby petří stále k málo prozkoumaným , atejně
jako důle ž itá otázks reálné vojenské hodno ty pražskébo opevnění a Prahy jekožto pevnosti vubec. Opekov ané s nadné ovládnuti Hradčan , Hradu a Malé St ra ny žoldnéři Ferdinanda I.
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(1547). Pasovskými (1611) B Šv'dy (1648), kontrsstuJící SB
ooucesnou úspěšnou obraDOU Starého a Nového Město, UkBZuJB~
že až do poloviny 17. stol. byla v případě Prahy rozhodujícím ~oJen8kým fektorem nikoli kvalita opevněni, nýbrž semknutost 8 vdl e obyvatelstvB k obraně. Tento stav patrně změ 
nila delší profssloDel lzece voJen8t~í a pokrok pevnostního
stavitelství ve 2. polovině 17. atol . ; ze tereziánských válek j i ! úloha ozbrOjeného měštanstvB, studentu a delších
dobrovo l nických skupin př i obraně měste byla téměř bezvýznamná .
Politický význam Prshy jako metropo l e českého státu 1
z n ěho vypl ývající význam strategický potvrdila fraDcouzeko bav orská okupace města v letech 1741- 1742, s pojená B pokus em
Kar le Alberta Bavorského o získá ni č eského t r dnu. O p~lsto
letí pozdě j i , za nepol eonských válek, nehrála vš ak již Praha
ve strategických plánech bOjUjících stran a ve vojenských
operacích pr akticky žádnou roli. Bude úkolem dalšího bádání
zjistit příČiny této skute č nosti, zejména pak její přípsdnou
souvislost s poklesem politického a sprá~ niho ~ýznamu Prahy
po tereziánsko-j osefinské centralizaci státu . Bílým místem ,
jehož se diskuse mohls Jen letmo dotknout, zůstáv á rovněz
objaaněni bezpochyby vel mi důležité úlohy Prshy jako ekonomického zázemi a zásobovecího cantra bojujících armád od 15.
do počátku 19 . st ol .
Vojenská problematika v děj inách Prahy ~ údobí kspi talismu , vymezeném léty 1848 a 19 l B, jíž b;yl ~ěnov án třetí blok
diskuse , má specifiku n~oze odlišnou od předchoz ích období. Předp.·~áím e e zde definitivně uzavřela úloha Prahy jako
p evno ~ ti. Stelo se t a k bez ohledu na anachronické pře dstavy
nakterých re pre zen tantů rskouského vojenského ve leni , kteří
ještě po r. 1848 prosazovali rekonstrukci pr ažs kých
forti fikscí , tent okr át ovšem SB záměrem učini t je na prvnim místě
zák1edem obrany i východiskem pHpednóho útoku proti českým
v zbouřencům vně 1 uvnitř hradeb m ~ etD . V této snnze vyu ~ít

•

II

pro potlačoveci a kontrerevolučni účely ee odrazila
změna politické a strategické pozice Prahy kolem poloviny
19. etol . Její podstatou bylo, že 6 rozvojem kapitalistickýCh vztahů a B nástupem nových tříd, nacionalistické buržoasie a továrního dělnictva, S8 pro Prahu stel stěžejním
vnitřní mocenský konflikt mezi českým národním hnutím a rakousk$m (později rekou8ko-~her8kým) státním aparátem. Tento
konflikt po většinu sledovaného období měl podobu pouze latentního krizového napětí a nenabyl násilných forem. Vnesl
však do živote města nová specifická vojenská opatření zamě
řená proti civilnímu obyvatelstvu, jako etavy obležení, výjimečné stavy ap. Na jeho počátku stála ozbrojená revoluce
r. 1848 se svými dozvuk~' v r. 1849 , která otaví před dnešní
historiografii řadu dosud nezodpovězených otázek, na konci
pak nekrvavý mocenský převrat 28. října 1918.
Definitivní tečku ze úlohou Prehy jako klasické pevnosti, určené k obraně proti vnějšímu nepříteli, učinila válka
r. 1866. Za ní p~ská vojska po více než stu létech od tereziánských vá lek znovu oboadila hlavní město Čech - tentokrát
již bez boje a bez pokuau o jskoukoli obrsnu ze strany rakouské armády nebo obyvatelstva. Definitivní likvidace pražského opevnění, započctá r. 1871, byla již jen logickým dů
sledkem rezignace vo jenských orgúnů na možné využití čeaké
metropole jako pevnosti. Praha, obklopená prstencem nových
průmySlových předměstí , se stala z vOjenského hlediske otev opevněni

•

•

řeným městem .

•
•

Je paradoxní akutečností , že v kontrastu k naznačenému
vývoji a k ~?akoveným porážk~ rakouokých vojsk na různých
boj1ětí~:, vytvořil se v průběhu 2. poloviny 19. stol. také
v PrF_ze osobitý kult erm1idy a vojenský kolorit. Byl spjat
n1kJli se elávou získanou na válečných polích , nýbrž s každodenním soužitím obyvatelatva a vojenské posádky, s vojenskými parádami , s působením vynikajících VOjenských hudeb
atd. I tento jev , jemuž rázný konec učinila teprve 1. avěto
vá válka , ai zaslouží - jak ukázaly předneaené diakusní pří-
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spěVky

•

- pozornost v rámci sledovaného tématu.

První

světová válka se dotkla Prahy pouze nepřímo,
však natolik v šestronně s hluboce, že její zásah nelze pominout. Život velkoměote ve vále čném zázemí je epeciflc~ problémem, který patří do vojenských dějin Prahy
stejně jako vojenské e opekty vyústění válečné krize Y pře
vrat, J~~ na konci říjne 1918 vznikla samostetná Č eskoslo
venská republika . Historická analýza těchto prob l ém~ dosud
nebyla provedena . Obdobně dosud čeká ne probádání branná
problematika dějin hlavního města v období 1916-1939. Jedná
e8 např . o obranné koncepce generálního štábu československé
armády z doby , kdy začela být akutní vá lečné hrozba ze streny nacistického Německa, o úvehy , týkající eB možností obreny hla~niho měata, i o jej i ch reali zeci v podobě vybudováni
páame lehkých opevněni před Prahou ve druhé polov ině třicá
tých let. O těchto i dal ších otezkách, včetně problematiky
protiletecké obrany, za j i š t ě ni ochrany, záeobování a evakuace obyvat elatva atd., neni téměř nic známo . Doae~adni nezá jem hiet orikd lze v yevětlit jednak tím, že celý obranný eyo·,
t 6m nakonec nebyl využ it o zdetel pouhou t eorií, jednek faktem , že množehí dokumentd o něm by l o znič eno před pi"íchodem

přesto

tlěmcd.
Poněkud lepší eit~ a ce je v bistorickém poznáni úlohy
l idského čin it ele s politických proudu či tendencí v hl avním
městě v obUobi akut:t!l>o ohro~ení republiky a v l étach okupece. Vpodstetě pouze t é to stránce sledovcné problematiky byly
věnovány příeycvky čt vrtého diekueniho bloku . Ukézaly , že
lidoký č ',!lHel sehrával rozhodující úlohu v h nutí na obranu
repub:iky v r. 1938 , ele zcjcéno v n6s1edujícím období , kdy
byl č e skoslovencký stát v dusledku zrady spojenc~ a selhání
vlostní polit l ckJ reprezentace bez boje' odzbrojen a okupo~ án
nacistickým německem . Právě zde vystoupily v ýrazně do popře 
dí morální a politické kvality jednotlivců i celých sociál ních ekupin jako hlavní f ektor překonávající depresi , for-

,
•

,

1)

mujíeí 8 neust ále obnovující prot lfs§lstlcký odboj v po~n
kách kruté perzekuce, kterou v Protektorátu eechy a Morava e
zejména v jeho hlevn1~ městě nastolile nseletická okupační
moc. O problematice protifaši stického odboje a zápasu za obnovení národní svobody, který vyvrcholil v pražském Květno
vém povstání, bylo při příležitoe ti 40. výro čí řečeno a na-

psáno mnoho fundovaných 1

méně

fundovaných elov a 8oudd . Ob-

jevilo e8 několik závažných prací . které se pokusily shrnout
dosavední poznetky B přinést nové zásadní hodnocení odboje e

•

povetání. přesto zbývá ·objasnit ještě mnoho problémd, týkajícíCh es Okupačního systému, zapojení pražského p~slu do
nacietické ekonomické mešinerie, organizace a č innoeti komunistického, ale 1 nekomunistického odboje, příprav i vlaatního prdběhu povstání std. ftsdu z nich naatolila diskuss,
jejíž příspěv ky přiná!í tento sborník .
Průběh III. diskusního zssedání Archivu hlavního městs
Prah1 znovu podtrhl potřebU soustsvného specializovaného vě 
deckého zkoumání jednotlivých problémó s jevů dějin hlevního
měete i potřebU jejich dialekticko- materislletického hodnocení ve vš ech poetižitelných vztazích s souvislostech. Jen
tsto cests vede k zíekání nových epolehlivých poznatkd o ~i 
nulosti Prshy a k vytv oření obrazu jejího historického vývoJe bez v ýraznějších mezer , zkrsBlerii B metodologických nedoetatkd.

•
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Vác18Y

Led v 1 II k 8

Prag la Kr1egen und

Revolu~lonen

(l1ngangeroferat )

Zuaammenfessu.ng
In der Einleltung werdeo die Mot lvlerung und 1nhaltllche A.uar1c.b.tU!lg der wissBllaeha!tl1choD. Kon!erenz, 418 dg
Archiv der Heuptetadt Prag &DI 21 . und 22. 11&1 lSB5 &UII ,lD.-

1-0 des 40. Jahrastagsa daa Prager J.u!atandsa und dar Befrelung Prega von den fOBch1.ti.eben Okkupanten veraD.teltet., erlautert. Dia Kantor.nz .ar dar IIl11targBacblcbta
Prase Tom IIlttelalter bla zua Jahr 1945 gewidmet. D.. KrottOU!lgsrefer&t bemUhte d eb, Bi_ au! keiD.en 'all au! 814

beachralbendsa Scbtldorn das Scbloksale der Stadt Preg wehrand der Kr1age, Belagerungen, ina.reo K~pta. Au!at&ada
und Bavolutlonsn aU8zurlchteo. Bondem au! 418 Zuaammenfsesuna und Bl1anz dar b1eberlgen Kenntnls88 und Tor &11..
au! di_ Pormul1erung dar 'ragen, die die we1tere Poreehllllg

aut dia b1aber ungelosten oder nur ZUlI Teil geklarten Probleme or1entleren wúrden.
Dle m111tšr1sche Se1te splelte nach eeinung des Autore
des Elngangare!erate ln der Geschlchte Prage nle eine domln1erende Rolle. Trohdem ht ale ! .Ur daa Geechlohteblld der
Stadt aowelt wlchtlg, daO lhr entsprechende Au!merkaamkelt
ge~l4met werden muB. wenn slns mogllchet brelte Grundlag8
Ton !rkenntn1sB8n fUr die vorbe reltste modeme aynthet18chs
Bs.rbe!~ung der Geeoblchte Prage geschaf!en .srden soll .
In der S1nleltung wlrd der Umkrele der Problems und
Pragen. dsnen d1e Kon!erenz Au!merksamkelt w1dmets, !eBtgelegt und klaeelflzlert . Ee werden glelchze1t1g vlsr thematlach - chronologl ache Blocke (Komplexe) abgeateekt, ln die
dle Tagung au!geglledert wurde. lm ereten Black konzentr1eren sloh Referets uber Prag ale mlttelalterllche Peetung

•
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und uber die Problematik des bussitlschen Prage. lm zwe1ten
Block wurde der milltarlachen Rolle der Stadt 1m Zeltraum
des Spatfeudallemus (16. Jahrbundert b!a zum Bagino des
19. Jahrbunderta) Aufmerkssmkeit geechenkt . Au! die Pregen
der Revolution 1848 und eu! die ml11tarieche PunktloD der
Stedt 1m derau!folgenden Zeltraum b1a zum Jahre 1918 war
der drltte Block gerlchtet. Der letzte, v1erte Verbandluagablock betrsf dia Fragen der Verteldlgung gegeD den PsecblsroUB. des Wlderstandskampfee. des Aufetandee und der Befreluag Prage, a180 den Zeitraum von 1938 b1a 1945.
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Zdeněk

Dra e o u n

OPEVNĚN i STARmO 1JĚS:rA PRAŽSKÉHO

St aré ~!ěsto pražské přes ovůj název nepředstavuje nej etarší osídlenou polohu mezi Pražským hrad~~ a Vyšehradem.
V p osl~dní době archeologické nálezy plně potvrdily Borkovského názor o v ětším stáří malostranského osídlení . Přesto
si Staré Město s vé označení za8lou~í jako me zi pražskými
městy prvý příklad dovršení vývoje měeta se všemi s vými
náležitostmi . K těm patří i vlastní ope vn ě ní. které je jedním z rozlišujících znaků . podle kterých j e před polovinou
13 . století označována p ravobře žní sídelní aglomerace
"civitaa Prageneie" . zatímco etarší levobřežní osídlení
zůs t á.v á do r . 1257 nazýváno "suburbium" .
Stavbu staroměstského opevnění. probíhající v Úzkém
vzt ahu k založení Havelského Měs ta . přip isuje zpráva tzv .
Druhého pOk račo vání Kosmovy kroniky Vác lavu I . (12}0- 1253) .
Ve snaze o zpřesnění data v r ámci třiadvacetile tého období
j eho vlády je možné .upozornit na rok 1233 , ve kterém pře
eídlují němečtí rytíři a dominikáni z míst napříště vn ě
hradeb na území jimi vymezené . Střetnutí mezi Václavem I.
a jeho synem Přemyslem v r. 1249 pak poprvé prov ěřuje staroměstskou fortifikaci i jej í obránce . Jestliže k dObytí města
došlo zradou někte rých měštanů , lze v této době předpoklá 
dat opev něn í za dokončené při nej menším nat olik , že je nešlo
obejí t . Do období mezi těmito daty je možné klás t vznik
opev nění na jižní a v ýchodní s t raně města. Dokončení forti fikace ~a straně severní a západní - tedy proti Vltavě je j'~enovitě uvedeno v již zmín ěné kroni ce l~ r . 125 3 . Je
lor;lCké , že stsvba opevn ění byla zehájena ve snáze zranitelných pa rt iích a teprve poté pokračovala v místech chráně
nýCh řeči5těm Vltavy .
Průběh staroměstských hradeb v liniích dnešních uli c
Národní , 28 . října , N:;\ příkopě a Revoluční je odedávna zře j -

,
•

•
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mj 8 lz e jej v podstatě J en v detailech upřesňovat . Na tomto
míet ě je možoé koostatovat , že pozdtjěí zástavba v trasách
uvadaných ulic nezaujímá vůči vnějií hraně příkOpu etejnou
polohu - v některých pa rtiích 8 ní koresponduje (Revoluční
tř ., část ul. 28. ř í j na). Jinde Ji nedosahuje (Národaí tří
da) nebo naopak překračuje (Na příkopě). Tato část staroměstského opevnění přes celou řadu obrožen! evé existenoe II
1 přes to , že založení Nového Měst a pražského výrazně omezilo Její význam, zaniká definitivně až po apoJení praŽSkýCh
měst r. 1184 . Dříve zřejmě skon či la svoji funkci partie
opevn ění proti Vltavě - r. 1624 v ýSlov ně uvád ěj í Steromiatití, že proti Malé S t raně Q~ají žádaé o pevn ění, toliko
bránu na moetě . Poz~etatky t éto část i tortltlkec3 nenalézáme
ani v ikonografických pramenech 16. a 17. století (Vrat i 8lavský a Sadelerův prospekt ) . I o prdbčbu tohoto úseku hradeb
Jsme podstatně b~ře informováni a hledáme Je pOdle uliční ch
č ar předaaaDační záetavby pobřežní čá sti Sterého ~ěsta, kdy ž
asanaca samotná dala zmizet zbytku JeJicb pozdstatkd.
Ne otázku, Jak tedy vypadalo etaroměat aké opevněni, dávaJí v podstatná míř e odpovědi archeologické nálezy ; Jeho
mon umen t á lnější prvky jaou za chyc eny v pramenech plánOVýCh a
ikonografických a jen nepatrné torzo je dochováno do dneaní
doby. Zatímco proti řece tvořila celé opevn ění patrni pouze
hradební zed , v ostatních pa rtiích předetavovala fortifikace
více ne ! )0 m hluboký systém , eložený z příkOpu , parkánové
zdi. parkánu e hradební zdi . PříkOp 8e stěnami vyzděnými pře
v ážně z břidlice ~ křemencd a zabezpečenými tak proti sesouvání píakovébo a Iterkopískového podloží, do kterého byl vykopán. bJ~ š iroký v úrovni dna 14 - 20 m ev horní úrovni cca
o J m více) a h luboký 6 - 8 m. Šlo o suchý příkOP. částečně
zepl4vovaný velkými v odami a v zhledem k značném u rozdílu mezi
nejvyěší Zj i štěnou úrovní jeho dna a hladinou Vltavy kompletně zapln ěný zřsjmě jen při v ýJ i mečnýc b zápl avách.
Na koruně vnitřní tj. k měatu Obrácené s t rany při kopu
stála 60 - 80 cm široká parkánová zídka , etavená převážně

lB

,

z opuky, T jednom případ ě (Ferlová ul. ) e použitím c ihel . JeJí výška nebyla nikde zjištěna. Vlastni parkán byl alrokj
II - 18 m (převážně 14 - 19 ml.
Obranný systém završovala opuková hradební zltcl široká

2.00 - 2,20 m o předpokládané výšce 7 - 9 m (bez cimbuří či
8 nim). Součástí městeké zdi byly hranolové viže. vysunuté
do parkánu a umožĎuJící aktivní obranu hradby. Dv ě z těchto
věží zdetaly zachovány v Bartolom ě jské ul. čp . )10/1 a
J13/1. třetí j e patrna na Langwel10vě modelu Prahy z let
1826-18)4 v jej ich sousedství. Podle těc hto věží Je možné
předpok l áda t dálku kurtlny. tj . vzdálenost mezi nimi . zhruba
60 m. Vzhledem k táto značné vzdálenosti 1 vzhledem k č tver
covému pódoryeu viží bývají i nterpretovány jako díl o mladěí
úpravy hradeb na př el omu 13. a 14. století . Protože takováto
akce není j iným zpdaobem dolo f ena a protože kronikářská zpráva k r . 1281 informuje o poškození 24 věží na Prai ském hradě
a na městských hradbách (byt v této době je Již třeba po~ 1tat
a věžemi opevnění malostracského), nepokládám sou~seni vznik
hradby a věží za vyloučený. Možnost exaktně ověřit vztah mezi
hradbou a věží měl archeologický výzkum I. Borkovs kého v Bartolomějské ulioi v r . 1936. Tato akce byla předev ším zami ře
na na zkoumání význ~ého pohřebi š tě 10. atol .; tehdy odkrytý styk hradební zdi se zdivem hranol ové věh není v publikaci VýZkumu analyzován ani zřetelně fo tograficky dokumentován.
Souč ástí staroměsts k é fortifikace byl pomě rně velký po~ et branl brána sv. Prantiške u Anežského klášt era. brána
v Dl ouhé třído , brána ev . Benedikta u stejnojmenného kostela ,
brána s v. Ambrože na míst ě dnešní Prešné brány, Haveleká
brána :ia můstku , branka v Perlové uli ci, Martinská či Zderaze 1;á brána u ev . j,fartlna ve zdi , Štěpánská br ána u sv.
Štěpána, k V ltav ě brána ev . Jane Na zábradlí, mostecká brána ,
brána sv. Valentina u kost ela téhož jména a branka řečená
RZa žldyR. Někte ré z t ě chto bran zachycujeme na zobrazeních
a plánech 18. a 19. stol ., st již jen jako prosté prdchody
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zdí uzavírajíoí komunikaci nebo jako prost orové

umístění t ěchto

•

•

v ěžovité

útvary e průjezdem rámov&D.ÝlI'I laneným obloukem, jali: je tomu
II brány sv. Štěpána a brány Na mllstku. Promítneme-li Bi v š ak:

bran do linií staroměstské f ortifikace,
z j iatujeme. že zaznamenáváme výhradně průchody pa rkánovou
zdi, nikoli zdí hradební. Je otázkou, nekolik lze z jmeoo~
vání "větší věže" II BV. Štěpána vyvozovat představu dvojice
VěŽOVýCh bran, menší v parkánové a větěí v hradební zdi. Zatím lze pouze koostatovat, že podoba průchodu hradební zdí
našemu poznání uniká. V r. 1954 objevený pozoruhodný architekt onický útvar v jižním křídle Steré rychty Havelského
Města, z t otožňovaný e Havelskou branou a datovaný do přelo
mu 13 . a 14. stole tí, neumožňuje je dnoznačnou interpretaci.
Některými histo riky umění bývá dat ován do poněkud mladšího
období a jebo honosné architektonické řešení e převýšenjm
středn ím traktem vysunutým do parkánu a nižěÍllli postran.aími
vě žemi ustupujícími naopak dovnitř linie hradby ee z obranného hlediska vyznačuje pozoruho~ funkčními nedostatky
zejména poetranní ch věží. Partie předpOkládaného průjezdu
s klenbou, která není převý še na nad úroveň vjezdového oblouku, neumožňuje pak otevření brány, nepředpokládáme-li
její otevírání ven. V tomt o případě je možné uvažovat o jiné funkci objektu v rámci Havelské rychty .
Za poelední prvek opevnění - vlastně již uvnitř mě ata bývá označována hradební ulička. Intenzívní dOklady oaídlení
v těsné blízkosti hradby v Perlové ulici její existenci vylučují stejně jako konšelský dekret z r. 1331. který zákaz~
prorážsní o~en do hradební zdi dokládá existenoi zástavby
v přímé~ kontaktu s hradbou.
Přirozenou součástí systému staroměstského opevnění by18 • vodoteč , která sváděla deštovou vodu podél opevnění do
Vltavy. Tato vodoteč je známá z píeemných pramen~ (tvořila
hranici mezi Starým 8 Novým Měatem), vyobrazení i plán~ a
v poslední době byla zachycena i archeologicky. Právě tento
objev dal vzni knout teorii o atarším opevnění plochy Starého
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Kěeta.

K této teorii je třeba zaujmout negativní stanovisko;
pro její přijeti chybí jali: sídelní předpoklady, tak 11:00kritní důkazy.
PrObíhající stavební úpravy na Starém Měetě pražském
umoiDi zřejmě 1 v blízké budoucnosti další prohloubení Dalich poznatků o staroměstské fortifikaci. Z připravovaných
akcí, které budou archeologicky Sledovány, Je možné zmínit
kabelovod oapříč ulicí Na příkope, jehož VýkOp by mohl zachytit případné úpravy vn ějšího okraje příkOpu a zmíněnou
vodoteč, a stavební úpravy v těsné blízkosti věže opevnění
v čp. J13/I. ktaré by mohly definitivně řešit otázku současnosti hradebních veží e vlastní bradby .
Vertikální 1 ho rizontální

rozměry

obranného systému

Starého Města pražského svou mohutností vždy vzbuzovaly a
dodnee vzbuzují úctu. Přesto bylo Staré wěsto s jediaou výjimkou obléhání Janem Lucemburekým r. 1)19 ve všech pHpadech otevřeného vojenského konfliktu dobyto; vldy se totiž
nSBla skupina obyvatelstva, která otevřela n ěkterou z bran.
Nápadná neúspěšnost obrany města v písemně doložených bojcvýcb střetnutích je zřetelně vysvětlitelná 6bsencí faktoru
daležit ě jiího, než je sebedokonalejší obranná technika totiž jednoty jeho obránca. Ve své charakteristice si oba
tyto aspekty jasn ě uv ě domoval již autor Zbraslavské kroniky
Patr ŽitavskÝI "! •.• byla Praha s hradbami, vysokým! vilemi
a pří kOPY i domy do výša postavanými misto silně opevněné,
takžs se sama po~ládá při svornosti obyvatel zs nedobytnou . " 2/

•
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Je pro Prahu charakteristickým jevem, že rozsah n arušení fortifikace demolicemi výraZDě převyŠUje škody
způsobené válečnými

myeli bourání

událostmi. Mám zde

staroměs tských

opakovaném spojení Starého a Novébo
ského.
Publikované

znění

referátu je

která je

připravena

Města

nejstručnějším

z práce NStsv a perspektivy poznání
opevnění".

na

hradeb r. 1)67 a r. 1518

při

2/

především

praž-

výtahem

staroměstského

do tlaku ve sborníku

Staletá Praha 16. Tam je také uveden rozsáhlý poznámkOVý aparát. který na tomto místě neuvádím, protože
by v podstatné

•

•
•

míře překročil

rozsah vlastního textu .
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010 Befeetlgung der Prager Alt stadt
Zuaammenfaasung
010 Prager Altstadt lat, nicht dia alteete S1edlung
etgdtlechen Type au! dam prager Geb1et. Arohaologlscha Punde zelgen, daO die Ansledlung ea! dem 11nkan Moldeuufer 81tar wer. In der Altstadt rand aber zueret der EntwlcklungeprozeO der hochmittalelterlichen Stedt salna Vollendung m1t
sIlan dezugehorlg en Merkmelen, WOZU Buch die Befeetlgung
geborto. 010 Sledlung Bm rechten Ufer wird Bchon vor der
Mltto des 13. Jahrhunderte ala "civitss Prae;enela" bazei chnot, W8hrend der Bm l1nken Ufer ble zum Jahre 1257 die Bezelchnung "euburblum P1'8g8n88" blelbt. Der BefeetlgungeDau
del' Altstadt nrd von zeltgeaosBlechen Quellen (der 80g.
Zwelten Portsstzung der Koamaschronlk) in die ReglerungaZBit des Konlgs Václav I. (12)0-125) gelegt . Elne a&here
zet tlicne Elnordnung ermogliehsn Nacbricht en darU ber. daa
scbon 12)) die Kommende des Ordens de r Deutschen R1tter und
dao Do~nikanerk1oeter von den Orten . die auOerha1b der
Stadtmauern bl1ebeo. 100 Areal innerhalb der Beteetigung
gebracht wurden. Ea iat offeDalehtllch. da~ dleee Trans1ationen gerade mlt der Befeetlgung der Stedt zusammenhlngen.
1249 wurde beim Au!elnandertrelfen von Václav I. und aalnem
Sohn Přemyal (Otakar) um die Altstadter Fortlflkatlon geksmpft. dte also echon, wenl getene zum Tell. tert1g sela
mu~te _

Dle Befeetlgung der Al tstadt verlo r aloen betracbt11 eten Teil 1brer Bedeutung m1t de r GrUndung der Prager Neuetadt im Jahro 1)48. Trotzdem exietierte sle w8hrend der
geeamten Feudalzelt, und definltiv verechwand sle erat nach
der Vereinigung der PraBer Stadte 17 ~4 . Neue archaologlacho
Funde zeigten daa Aussahan der Befe etigung der Altstadt. Ám

,

2J

Mo ldauuter wurde ale n ur von eine r ainlech,n Meuer gebl1det,

•

w&hreoddeeson es sleh 1m Os t en, Sudost en und SUden um ein
mehr ale JO III tiefea Portlflkatlonssyetem bandel te, dae sleh
aU8 d am Graben (auegemeuert , 6 - 8 III t ie!, 14 - 20 m brelt ) ,
aua der Zwl ngel'lD.auer (60 - 80 cm stark) . aua dem Zwinger

(14 - lB III brelt) und aus dar Ton8ch1 eterteetungamauer
(200 - 220 cm stark, 7 - 9 III hoch) zuaammenaetzte . Ein Baa tandt el1 der Stadtmauer waren dia vlerkantlgeD TUrm8, dia
in den Znnger in .lbetanden von Wlgef8hr 60 III bl.n8uegerUckt
\ll'aren, und 12 Tore und Plorhn . Dea Aus8ehen der ureprUng-

l1chen Tore lat biaher dar Br keDotnie ontgangen, ebenso -t.
dia Antwort au! die Prage, ob dla vierkantigen TUrme glelcbzeltlg mit dem 'ee tungewerk entetaaden, oder ob 81e eret

•

•

•

am Oberga.o.g des l). ztm 14. Jahrhundert angeb8ut wurden.

Di e Prage r Altstadt war t ur ibre Zeit gewa1tlg befeat1gt. Trohdem wrde ale 1m 13 . und 1.0. de r eraten H&1fte
dea 14. Jabrbunderts bal inli.odi acben Ka.upfen e1n1ge Male
erobert. Immer 3edocb YeruraBcbt durch den Verrat 81.o.e8
Tei 1ea dar eigenen Bewobner, die kampf10a elnea der Tor.
den Be1agerern óffneten .
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HJWlY Vl.CLJ.VA IV . V PR.4.ŽSKtCH ĎSTECH

A JEJICH NEJBLIMtu OKOL!

Hradní architektura doby Václave IV. představuje vyvrcholen! a zlom plynulého vývoje českých hradd 14 . s~ol.
Sna!en! neobyčejně klidné doby Karla IV. spělo dÍky politická stabilitě především ke zlepšováni oby tné eložkJ hradu.
Vznikaly tak stále pohodlněJeí objekty, u nichž byla poetupně obranná tunkce redukována, a ž S8 za vl ády Václava IV.
přlblí !11e k hranici ÚDoeného minima. St~by této doby •
předevěím krtle samotného tak získávají podobu, která Jako
by popírala základní zákonitosti celého předCho zí ho vývOJ ••
Stav dochování Václavových hradů obeeně neni dobrý • 1
z této skUtečnosti patrně VYChází minimální pozornost, které
ea dOBUd některým z nich dostalo. Prakt icky zcela opominuty
zdete1, VáClavov, hrady městské ( at již oba pražské' či Vlaiskt d~~ ~ Kutná Hoře) . Dosa~adni bádáni 1/ ~ycházelo přede
~iím z nejlépe docbo~anébo Točníka a několika rózně probád.nýcb přeataveb (Pražský hrad, Kři~ oklá t, Žebrák , Loket).
Vzhledem k tomu při cbarakteristice ~ ác la~ské hradní produkce muselo ~ycházet předevěím za sta~eb ~okrálovekých (biskupskýCh, ilschtlckýcb), mezi nimiž dominantní poata~aní zaujímá Kra:{ovec Jíry z Roztok.
Výrazné zmnožení pramenné základny přineSlY archeologické výzkum7 posledních let (KřiVOklát, Žebrák ) stejni jako
po~rchavé pr~~~ a revize dokumentace starších výzkum~
(Nový h~ód u Kunretic 2/). V t éto s ouvislosti vyvstala naléhavá rwtnost atudia všacb Václa~ových etsveb a mezi nimi
př~deviím obou městských hred~ prsžských, zcele zaniklých a
doeud caatellologickou literaturou opomíjených.
Král Václav IV. zbudo~al či pře stavě l 9 hrad~. Prskticky s jeho nástupem ne trdn patrni kontinuálně pokra čov ala
přestavba Prežakého hrsdu , kde nejst arší projevy václa~8ké

•
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stevební aktivity lze datovot Již do konce sedmdesátých
let JI, V téže dohě začala i novostavba Králo~8 ňvora na
8tardm Městi 4/. Okolo r. 1360 zal ožil král hrad 1 na Bov'm
Kěetě Da skalnaté oatrolně Na Zdaraze 5/. V o..da.átjch až
d*VadssátýCh letech proběhla radikála! přestavba !.br~ 6/
• ke konci atolati 1 Lokta 7/ • kutnohorského Vlašakého d~o
ra 8/, fě.ni před koncem atoletí byl j i ! Točník schopen ~e
avých zdech r. 1396 přijmout krále 9/, Táž etavebn! bul,
která zbudovala Točník, dosud nejlépe dochovaný Václev~
hrad, výrazně koncem 14. atol. přebudovala 1 Jednu ZB základnÍch opor královak' moei _ hrad Křivoklát lOl, Posladn!
Václ.. ~ atavební podnik - Nový hrad u Kunratic - nialadoval
po zhruba daaetileté pauze ll/~
Jak 1 •• z uvedeného .truč~ého přehledu odvodit, t&.iř
polo'Vina Vlic18vO"t'ých shub vznikla v Praze a jejÍID nejbl11fiím okolí a na dnešním pralském území tat o stavabní aktivita
započala i akoncila. Z těcht o akutečností vyplývli klíčový
význam pra!ské hradní architektury Prťl pozn4n! geneze a t,pologie václavaké hradní produkce.
Zvláštní problematiku představuje přeetavba Pražski.bc
hradu. Jednalo ae vlestn! předevfiím o dostsvbu kerlov skaho
paláco'Vého komplexu, roz šířeného za Václava o dvi křidle a
Obytnými prostoremi e čtverhrannou obytnou věl. Výrazné pře
atavby ae dockalo i saverozápadní karlovské křídlo , v nimi
vznikly známé s l oupové síni a za Václava byla dokončena i
vsn1kající palácová kaple Věech evatých. Výsnem př.atavby _
dostavby palácovéhO komplexu ne Pražském hredi tkví přede
vším ve to~o,ání nového, václevekého výtvarného pojetí interiéru G ve vzniku charakteristické dvorské huti. Co se
disp~z1čního řeěení dotýč., znamenaly Václsvovy etavby epíie
dokončeni. rozvinutí a doplnění karlovského záměru. Celkové
řeiiení v mu1mlllní miře o'Vl1vnlls stávající aituace.
Prvou Václavovou novou etavbou se tak stá... á Králllv dv'dr
na Starém Mě s tě praŽSkém. Této dnes zcela zaniklé l ok elitě
s. podrobněji věnovali prakticky pouze J. Herain 12/ a

2.
V. Lorenc lJ/.
V areálu pozdějšího Královc dvora stál

d~ Těmy z Koldle, který Václav získal. Do novostavby se krtl nestěhoval
r. 1)8). V tomto roce musel být tedy Král~v dvOr či alespoň
jeho palác prakticky hotov. Královským sidlem byl az do r.
1484. kdy SB odsud Vladislav JegelloDský přestěhoval Da

Pr.zary hrad. Od r. 151 6 byl Králův dvw- zaataven, " lG.

atol. pak rozdělen na dvě čáeti. které střídaly rozdílné majitele. pfi té příležitosti byla pfedavlím manA! část něko
likrát detailně popsána. Oba díly v r. 16)1 koupil pražský
arcibiskup ~rnoit z Harrechu a dal 3e upravit na seminář.
R. 1673 vzniklo nové křídlo při Králodvoraka ulici 8 po
zhoubném požáru r. 1689 nejapíňe r. 1694 byl založen a r.

1697

vysvěcen

koetel sv.

Vojtěcha.

Po r. 1777 byl objekt vy-

užit pro potřeby vojenského eráru . R. 1820 hejtman Schs!!elitzký budovy zem ěřil; tyto plány ;ředstavuj! dnes prvořadý
pramen a posloužily J. Herainovi i V. Lorencovi při jejich
interpretaoi. Kadetní škola v bývelém Králově dvoře byla
zruěena r. 1900 a objekty zbořeny r . 1902. Dle názoru Soupisné komise se z gotické stavby nic nedochovalo 14/ . Bořan!
a následné Výkopové práce peČlivě aledoval J. Karain. Ve své
práCi 15/ upozornil ns četné nálezy architektonických clánkd
ve středních partiích východního křídle a do svého plánu zakrealil některá zaniklá, při výkopech odkrytá zdiva, přede
viim prOběh parkánové hradby a bývall!iho městského přikopu.
J. Kerain se na základe autopsie, pečlivě sebraných
historických zpráv a dostupné plánové dokumentace pokusil o
rekonstrukci záklsdního schémstu celé dispozice. KrálOv dvOr
byl dle neho přistsvěn k hlavní městské hradbě a měl zhruba
trojÚhelný Obrls. Usrain předpokládá, že areál byl rozdělen
do dvou n4.c".~oří severozápadní příčnou zdí tak. že dndn:í.
d1'Or z8uJimal severní část areálu při bráně sv. Benedikta.
Z vnitřní zástaVby pak r ozpoznal hlevní věžovitý pslác, při
stsvěný k hlsvní městské hradbě, který a ž do zániku budovy
se pstrni ež do výie druhého pat ra zachoval v jajím zdivu .
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V. Lorenc prakticky Heralnovy záv ěry přeja l. Dopl nil je
pouze o něko l i k p oe třehd ne z ák l adě Schaffalitzkého plánd.
zvlá liU tam u'láděného edak nepubl1kovanlho p'ddoryeu Bklep~.

(J. Heroin žádné sklepy neznal.) U západního barokního
le
ho

•

předpokládal

kříd

jeho založen! na got i ckých základech; starép~vodu by pak bylo navazující vstupní mírně lomené křídlG
Doetupná dokumentec8 a zvláště popisy, kte ré neodpovídají Heralnovu e Lorenco~u řešen!, umožňUjí odlišnou rekonstrukci dispozice hradu 16/ (obr . 1) .
Z popiad 16. at ol . 17/ především vyplývá, že men!í dvdr
Králova dvora sahal li prost oru od br~ sv . Benedikta ež, k
Celetné ulici a byl taká v 16. atol. přístupný dvěma vstupy_
Del eni celého areálu tedy nemohlo být ve směru výchOd - západ, nýbrž muselo být provedeno e~erojižně. Delší základnÍ
rakt při rekonstrukci diepozice představuje skutečnost, že
Král~v dvůr byl sice při s tavěn ke stsroměstským hradbám,
ala až po zrušeni jejich !'unkce (1373) . !lehořll,. - l1 již
v době stavby Král ova dvora staroměstské hradby obrannou linii, samozřejmě odpadla nutnoet respektován! kontinuální
pr~chodnostl parkánu. Ten dle zjišt ěni J. Heraina v proetor.u
budovaného hradu dosahoval šíře okolo lJ m. Tato dlouhá proatora byl a evidentně vyuHta pro ono meněí nádv oří; Králdv
dvůr byl tak přistavěn k městským hradbám, ale nikoliv k
hradbě hlavni, nýbrž k parkánové. Hlavní hradba a. pak stala
onou v popis eCh zmiňovanou zdí, dělící obě nádvoří . Že tomu
skutečně tak bylo, dokládá nejen aitusce popaaná v dokladech
16. etol . , ale i skutečnost, že když okolo poloviny 17. stoL
zřizoval arcibiskup Harrach při eemináři zahradu, musel koupit měst~~ přikop před areálem, který dal zavést, a k tomu
jaět ' přikoupit úzký pás pozemku před nim 18/, Tento nákladný postup by jiatě nepřichá zel v úvahu, pokud by ke zřízení
zahrady byl k diapozici prostor parkánu.
Na základě detai lních pop i eň 16. atol. vím. , ž. tehdy
v areálu menšího dvora exi stoval ddm, " placy" , zahrada ,
skl epy euché i podzemní, maštsle , pustá lázeň a četná pavla-

2.
ča. Součást!

královského domu bylo i šnekové schodišti. Ba
Novému Mletu .8 uvádí dlouhá pavlač B mnoha okn7.
pod DÍ! byla r. 1550 zlá zea. Va základ i této _ladi! aituacs
1•• předpokládat, ž. 1 v e středověku tuto část d18poz10e .,p1ňoV811 spíše pomocné 8 provozní objekty_ J . Hera1n v prostoru dvora zakre.lil několik zdiv, odkryttch při • .mnich
prse.ch (obr. 1). Předevš!. jda o zea, která v odstupu cca
J • aleduje východní pr~č.lí východního křídla kadetní IkolY
(toto křídlo obsahovalo hlavní věžovitý palác) ••S největší
pravděpodobností .a j edná o základy oné "dlouhé pavlače" na
straně proti Hov ému Měetu. Hej.píie sl ji Ja možné předata
atraně k

vit jako arkádovou chodbu, y

přízem! otevřenou,

v

patře

usa-

vf.nou. Jaj! etář! zdstává neJaané; v ~ahu by přicházela
nej_piše pozdní gotika ai reneaance. Zhruba na styku střednÍ
• JUn:! třet~ dOky zdi k ní 1'fchOd.nÍ1D směrem přll4há
drobný kruhový objekt. Pokud se nejedná o atudnu, jde nejapile o základy písemně dololenáho Ineku. Při ji!nim konci
d1'ora zakreslil J. Berain dvě příčná zdi. Širěí zřejmě podchází jil zmíněná s everojižní zdivo (paVlač), slabší na jihu
na ni navazuje. Pokud ae nepodaří zjistit dalií dokumentaci,
není spolehlivá interpretace možná. Širší zdivo by mohlo btt
starší a tvořit např. p~odnÍ obvodovou ze~ celého areálu
aměrem k jihu. V 16. etol. obl adiva nejspíše eouvisela .e
zmlno1'an$m domem. Posledni Herainem zakreslený objekt před
atavuje studna ve středu nádvoří zhruba proti atředu "Ižov1táho paláce. Mohla zde nejspiše vzniknout dodatečnš až po
rozdělení Králova dvora Da dvě aamostatné části, kdy hlavní
etudna ve stfedu "elkého nádvoří zóetela pro držitele IDenlího nád1't'r-í nepříatupná. V popisu z r. 1604 118 ekuhčně U1'ádi
"stu~nice v témž dvoře, nedávno udělaná n •
Ve starším nád1'oří, přil oženém k hlavní hradbě, etá".l
pfed"'š:ím hlavni "Uovitý paU-c, v obvodovém zdivu d do
zb oření objektu stOjící ještě ve výši 15 m. Svými rozměry
(zhruba JO ID x 10 m) i věžovitou tormou zapadá mezi ostatni
věžovité paláce VáClavových hradó (Točník , Loket, VlaAský
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dvOr. Nový hrad u Kunratic). Vybavení objektu bylo Jistě nÁJeho bořaní získal "dvě tóry ~
njcl:J. gotických ostění kamenných. pro!ilO'Vanýcb od tuH,
oken 8 kruleb klenb~ýebn (sřaJ_i klenebních i.ber'
Bobuzel byl tento dólažitý soubor vzápětí ztracen. V tomto paláci m~žeme předpokládat velký eál. v němž se odehrávala ddlež1tá shromáždění doby poděbradeké 20 /, k r. 1466 ea výslovně uvádi "dolejší velká světnice ve Dvoře králově na
Sterém Nšatě n · 211
ročné, Jistě J. Heroin při

1".

Vzhledem k tomu, že

•

větěí část

Králova dvora

neměnila.

v 16. atol. majitele, nemáme bohužel k dispozici detailněJ
ší popisy, takže při dalších úvahách je nutno vycházet pře
devším z plánové dokumentace. Oproti Králodvoraká ulici je
obrye dvora dán uliční čárou; vnější sea zápedníbo křídla
byla nejspíše gotického p~vodu či aleapoň na gotických základech postavená. Zcela nejaaná je severní strana nádvoří;
Budova, která zde al do zboření areálu při Králodvorské ulici stála, byla barokní novostavbou. Lze souhlasit. V. Lorencem, ěe poz~st,tkem p~vodní situace, at již ve zdivu či
pouze v obrysu, bylo vatupní mírně zalomené jihosápa4ni
křídlo. Pokud jižní křídlo, na plánu působící zcela barokním
dojmem, respektuje gotiCký obrys dispozice, z~tává mezi
jižním průčelím Králova dvora s Celetnou ulicí značná volná
prostora. Tento jev by 8e dsl nejspíěe vysvětlit existencí
příkOpu, který by bylo alespoň při této vstupní straně proti
městu možno předpokládet. Při výCbodní atraně nádvoří n~a
zovala na palác, zřejmě směrem k jihovýchodnímu nároží, další budova, v~ zdivu snad rovněě aě do zániku areálu zachovaná. Stř~~ nádvoří zaujala atudna .
Přeatože v poznání podoby s dispozice stsromfet.kého
~Á.l ov8 d;vora zůstává mnoho nejasného, he zákhdní che..rakteristikú provést vcelku spolehlivč. Dvoudílná dispozice postrádala věže, Menší . delší nádvoří v bývalém parkánu obsahovalo provozní a hospodáf'ské objekty. Hlavnímu, zhruba
trojúhelnému nádvoří, ne j spíše s obvodovou zástavbou, domi-

JO
noval věžovitý pelác. Celkov á podoba zapadá do dobové hradní
produkce 8 at oj í ne p očátku spojité řady Václav ovýcb hr8d~ .
Přsstože tento hrad zcela z anikl , nelze vylouč it získáni
dalších informací. Přes střední část Králova dvor6 prochází
dnes ulice U Obecního domu a část zaniklých objekt~ se nachází 1 pod dns5ní ulicí Králodvorskou . Archeologický výzkum
v obou ulicích by B největší pra.... děpodobnosti přinesl závažné informace ke stavební podobě 1 chronologii jednotlivých
částí Králova dvora, Jek názorně dokumentuje Zjištění zdiv
v průk0p.u inženýrských sítí ulicí U Obecního domu v r.
1972 227.
Sv~j hrad De Novém Městě na Zdereze, který rovněž zcele
zenikl a kterému dosud věnoval bližší pozornost prakticky
pouze V. Lorenc 23/, začel Václav IV . budovat okolo r . 1360
s poprvé zde aídlel r. 1399. Objekt nejspíěe v průběhu 16.
etol. zna čně zpustl; v r. 1627 jej získsl řád bosých auguetiniánd - pouetevníkd. Hrad je při té přílelitosti popisován
jako "ohromná věz" a "staré zříceniny bývalého královského
paláce". Pro klášterní využití byl areál výrazně přestavěn a
ztratil svou středověkou vertikální členitoot. Po zruš ení
kláětera v r . 1785 byly budovy util it árně využity zemek ~u
obranou. V r . 1609 je zamšfil stavitel Josef Zobel, tyto
p1~ pouzi1 V. Lorenc pro svou rekonstrukci . V témže ro ce
se objekt stal součástí známé Svatovác1evské trestni ce, zbořené v letech 1901-1905 24/. Při boření byly odstraněny nejen budovy, ale i skála, ne níž Hrádek stával; do dnešní
aituace přežil pouze koete1 ev. Václave ne Zderaze, kter.ý
stál p řed vatupním prdčelím hradu.
Pře~~ože Hrádek na Zderaze zanikl v č et ně Břežské skály,
ne n.~;" byl zeložen, je při r ekonetrukci jeho dispozice a podoby situace podstatně příznivější než u Krá l ova dvora.
Hl'ad ne výrazné eká1 e v exponované poloze se výra zně projevoval praktioky na všech pražských vedut á ch (obr. 2), nebot
jeho cherekteristická eilueta nad řekou tvořila nepřehlédnu
telnou součást novoměetského penoramatu. Dvě nejpodrobnější

,
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naš t ě s tí

vyobraze ní

•

dře v ořezu

z achycují hrad z rozdílných str an.

ke kostel u sv . Václave probíhá h radba

•

ne

Sched el o~ ě

kroni ce ( 1493) vidíme hra d v pohledu
od jihu. Z hradu j e zakresleno pal á cové křídlo , nejspíše
pet rov é , ne VÝChodě ukonč ené vysokou čtverhrannou věží a mohutným arkýř em a vysokou st ř echou B vikýřem. Od věže směrem
k

ukonč e ná cimbuřím,

zpoza něho ž vy č nive Jí patrně dv ě střechy. Dobrý přehled o
celé dlppozlcl poskytuje Sedelerňv prospekt (1606), zachycuj ící hrad v pohledu od severozápadu z mírného nadhledu. Hrádek zde předstevuJe zhruba čtv ercov ou dispoz i ci , ~ p l íž se verní B jUru stranu tvoří palácové budovy . V Ji::. ,. chednÍm
nároží stOjí d08ud zachovaná velká važ , zakreslená zcele
shodně B uv edeným etar ším vyobrazením, téměř celým svým objemem předstupující před vysokou čelní hradbu, opatřenou
cimbuřím. Jižní znač ně vysoké křídlo téže ěíře , na věž navazující , má pouze holé va zby krovu . Hradba na zépadní straně
nad řekou j e ev i dentně značně sní žena oproti p~ o dnímu atavu. Spojuj e j i žní palác s e ě t íhlou čtverhrannou věží beze
střechy. V s everozá padním náro ží je zakrealena relativně
nízká z ea , u niž není j aené , zda j e poz ůs tatkem hradby, np~o
budovy. Ns ni nava zuj e ro změrný nejmé ně dvoupatrov ý severní
pal ác , rovněž beze stře chy. Na j eho aeverní fasádě vystupuje
ro změrný plochý výstupek , n e jspíěe arkýř, s navazuje na ni
severním směrem běží cí hradba s cimbuřím. Před východnim
pr~č e l ím hradu , aveak v určitém odstupu, j ak vyplýv á z pr ostorového vztahu věží obou objek t ~ , stojí Václ avem rovně ž
př es tavě ni kost el sv. Václava na Zdersze. Ostatní veduty j i ž
dal ší podrobnos ti nep ř inášejí; Willenbergova zddrazňuje mohutný B~kl pod jihozápadní částí Hrádku .
Dosti pOdrobné svědectví vedut v hodně doplňuje Háj kóv
popis. Vzhledem k tomu, že v lIájkově do bě hrad ještě prakticky intaktně s tál , je snad možno údaje jeho kroniky o stavbě
považovat za hodnověrné. Dle Hájka dal r. 1)80 Václav nduom
pod sklepy poataviti a nad těmi sklepy pOkOjov é , aby byli o
dVOjích podlahách a při tom domě dal postaviti věž vyeokú a

J2

•

'troků

též pod sklepy, 8 na tom pokoje o pěti podlahách a
zahradu S8 všech stran aby del valiků zdi ohraditi
keplička pak svatého Vácelav a ,
ta aby nákladem králO.B~
vystavena a rozšířena byla
rozkázal duom ten velmi krásně 8 nákladne vyetaveti a tu BVÚ zvláštní míval roz0'0

0.0

0'0

kol ••• R 25/
V. Lorenc SB na zákledw ikonografického materiálu 1 Zo-

belovýc~ plánd pokusilo rekonstrukci hradu 26/, která vlak

v niktericb bodech vy! aduje výrasnlJií korekci. Předevlím
( 8ned na zik l edě nepochopeni proatorových vztahd Sedel_rove
pros paktu) ~'dí . I. osli ~d obíhal parkán. Pro existenci
tak~éto fortifikace nan! jediného dokladu. Ne základi Zobalových plánd správne interpretoval situaci v aev arní 8 západní části budov auguatlnlánakábo kláltera. Daleko komplikovanějií j. vlak aituace na jihu. O gotickém pdvodu obvodové zdi není pochyb. V úrovni aklepd pak V. Lorenc předpoklá
dal gotické etáří prakticky všech do počátku 20. atol. dochovaných proator. V případě chodbovitých proetor při bývalé
hradbě zahrady je takový předpOklad vzhledem k jejich char akteru zcela nereálný. OdmÍtnout je nutno i předatavu o g~
tickém pdvodu sklepd pod jilním křídlem a shodnou interpret aci situe ce v přízemí . V pddoryau zaměřeném Zobe lem Be ani
v suterénu ani v pří zemí neproj evuje ládné vnitřní členění a
předeviím tělaso vi že . Hloubka Lorencem zakresleného křídla
je příliě malá. Dle vedut musí odpovídat ěíři věže a tu j.
per analogiem (z Václavových ataveb Pražaký hrad, Točník)
sotva možno předp Okládat menší než 10 m. Sklep pod jižním
křidlem t edy mueí být mladšího data. Pozdatatky nádvornf zdi
křídla ~1 mohla obaahovat nejvýše nádvorni ze! kláitarní budov~. tento předpoklad však zdstává zcela akademický. S odmítnutím domněnky o dochování zdiva jižního paláce (mimo
vnějií obvodovou zea) je nutno odmítnout 1 Lorencem předpo
kládanó jihozápadní spo j ovací křidélko. pro jehO! ex1sten~ l
není historických podkladd kromě situace zobrazené na Zobelových plánech , kterou však je nutno považovat za mladií než

•

JJ

•

•

gotickou .
Klíčový problém nové re~onetrukce půdorysu Hrádku na
Zdereze (obr . J) představuje poloha če la hradu. Jelikož je
před nim nutno předpOkládat přík op, musel mezi nim a próče
lim kostela ev. Václave zdetet dostatečný prostor, umožnují-

cí ještě před příkopem otočeni povozu pro nájezd do brány
Hrádku. Čelo dispozice BB tak nemohlo krýt B čelem pozděj
ších klášterních budov. Bereme- li pro polohu jihovýchodnÍho
nároží velké věže ze určující styk obvodu hradu a hradbou
zahrady , až do počátku 20. etol. zachovanou v jižním vedlejším křídle klášterních budov , a předpokládáme-li šíři strany
věže okolo 10 m, nacházelo by SB č el o hradu zhruba v prostoru nádvorní zdi celního křídle klášterních budov , které by
tak celé bylo situováno již v prostoru bývalého příkopu (pokud zde existoval).
Jižní palác Je nutno v šíři věže předpOkládat až k jihozápadnímu okosení zhruba čt~ercové hradní dispozice. Na
zápsdě z ní vystupovala nevelká čtverhranná věž, jejíž spodní část až do zboření klášterních budov tvořila charakteriatický rizalit. Severozápadní nároží vyplňoval dům užší ne?
aeverní palác, dooahující patrně k čelní hradbě. Obě tyto
stavby byly z větší čáati využity při výstavbš kláštera.
Rozoah hrsdbou opevněné zahrady, tvořící předpolí hradu, ne ní zcels jasný . Severn1 styk zahradní hradby s hradem ~eni
přeaně lokalizovatelný, na jihu se až do počátku 20. stol.
ohrožení zahrady zachov&lo v délce 50 m. Lze předpokládat,
že jde o úplný či téměř úplný pr~Qěh jižní hradby nad řekou;
' její nároží muselo patrně ležet ještě před studánkou Pučkou,
V p~~padě Hrádku na Zderaze je tedy bez větších problém~ j p.dDá diepozice a hmot o'9á ekladba, Zcela uniká
podoba a
vybav ení interiér~ tohoto oblíbeného Václavova eidla. Nepochybná je i klasifikace objektu jako hradu, která u staroměatakéh o Králova dvora by mohla bý t i předmětem určité diakUsa. Hrádek na Zderaze vy chází z dvoupalácových dispozic
charakteristického typu , který se vytvořil v prvé polovině
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14. atol. Nejde eamozfejmě o čietou aplikaci; základní ecb~
ma J e zde obohaceno o dvě vě~e. z nicbž jedna má evidentně
obytnou funkci . Toto řeš ení u Václavových hradů nebylo ojedinělé. Podobně (ovšem pouze e jednou obytnou věží ) byl ře
šen o něco mladě! Točník 27/, Z mimokrál ovekých staveb 8e
Hrádku ne Zdereze nejvíce blíží kutnohorský Hrádek 28/ VáclavQ z Danina, který kromě dvou paláců má rovně ž dv ě VŠŽ.,
z nichž j edna je Obytná . Kutnohorský Hrádek B výborně dochovanými int eriéry je výrazně mladěí, vznikl až y průběhu 2.
deaetilet í 15. e t ol. Pokud se na hradech Václ ava IV . setkáváme s obytnou všží, je teto vždy vysunuta před vstupní
frontu (Hrádek na Zdereze , Pražský hrad, Točník) . Podoba
Hrádku ne Zdareze plynula vychází z pfedešlého vývoje 14.
atol., předev ěim z dvoupalácových dispozic, popř~ ~ dvoupal'cových h radd s čtverhrannim1 věžemi (Libltej n , ~eskf Kruml ov ) . V druhém případě spíě e ne ž o přímou souvislost pdjde
v hrubý ch rysech o příbuzné řeAení. Pddoryaná B haotová
sklsdba Hrádku představuJe r ozvinutí a dopracování základních vývoJ ových tendencí karlovské doby, které , Jsk již bylo
~edeno, nezdatalo oaamoceno.
Posledni hradní atavbu Václeva IV. v praŽSkém okolí.
zároveň poslední královu etavbu vdbec představuje Nový hrad
u Kunratic (dnBa Praha 4 ). Této lokalitě , na rozdíl od obou
hradd v pražských měs t ech, věnovale dosevadní lit erstura
značnou pozornost 29/. Vzhledem k tomu, že ae hradu v nedáv né době doet alo podrobnějšího zhodnocení JO~ i tomu, že je
rozpracov áno vybodnoc ení archeologického výzkumu v letech
1928- 1929 , cmezÍMe se zde pouze na záklední informace.
Hr~d založi l Václ av IV. r. 1411 a již r . 1412 zde pobýval. Stavbu prováděl mistr Kříž , činný i při výstav bě Novomě3teké radnice. Jl . proaince 1420 hrad oblehlo pražaké vojsko , kterému e e 25. ledna 1421 posádka vzdala, 28 . ledna pak
byl hrsd vypálen. V 18 . s tol . v areá lu zříceniny vznikla
drobná keple 6'1. Jana llepomucké ho a myslivna. Všechna vyě/lií
zdiva nechal a správe kunratického panství v r. 1881 zbo řit,

•
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aby zabránila rODt ou címu pří livu návštěvníků. V letech 1926
až 1929 no brado prob ě hl ar cheologický výzkum. v T. 1975
komplexní povr crový pr~zkum .
Hrad (obr. 4) byl zal ožen na oet rožně . obtékané Kunrat l ckýa potokem. Od ostatní plo chy oetro žny jej odd ě lil mohutni do skály vysekaný ~fíkop. na něj! ve stráni navazovalo
~ nijií parkánovlté opevnění. Do hradu SB vcházelo p~e z d.m
eubt l 1ni vě ž ovit 6 br~ nad ší jOVým příkopem . Kolem vnitřní 
ho hradu protáhléhO ObrJ8U tvořícího břit proti OB8 ostro!ny
obíhal parkán. Druhou v ěžov itou branou zhruba VB s tředu aeverní tronty se vcházelo do nádvoří. K bráně směrem k východu při l éhal věž ovitý palác . Je diná místnost v sut erénu byla
e.kl enut a hrotitou velenou klenbou , v přizemi B ve vyššícb
podl ažích budovu ro zdělily příčky ns tři místnosti, z nich!
nikteré byl y ~ ytápěny krby . K nád~ornímu pr~č e lí přiléh al
a Chodiš{ ový přístavek . Falác nedosahoval až k břitu vyzdinému ze zesíleného zdive. Jeho severovýchodní čelo bylo vklíně no do východního, zn~č ně frsgm ent árně dochovaného kříd l a.
Jak vyplýv á z nevelkých zbytk~ zdiva, patrných nad teréneM,
obklopoval y budovy pat rně celé nádvoří . Ffee urči t é nejasnosti j e podoba cel é diepoz ice vcelku jssná. Šl o o podé l ný
hrad a obv odovou záatavbou , k možnému aměru oatře l O\'ání prota žený v ostrou hrsnu. Mezi objekty měl dominsntní postavení
věžovit ý palác, jeho! delší osa je téměř rovnoběžná 8 osou
oetrolny ( a t edy směrem možné střelby). K omun i kační schéma
je , podobně jako ne Točníku, levotočiv é. Opevnění tvořilo
tři okruhy - hlavni ( v nější atěny budov oko l o nádvoří), parkán a parkánQvit á fort i fik ace ve evahu .
Hod~o t íme- li Nový hrad u Kunretic a hledáme- li jeho
mis t r. ve VývOji č e ské a předev ším václaveké hrední archi tekt ury , musíme mít na zř eteli nejméně deaetiletý odstup od oetatních královakýc h hrad~ 1 fakt, že Nový hrad ne stavěla
králov ská dvorská hutI kt erá s e na etarších psnovníkových
s tavbách vyt v o ř il a a k t ero se nejpozděj i v próběhu p~ébo
desetiletí 15. s t ol. r ozpedle , nýbrž hU! novoměetská. Zde
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pochopitelně mohli nejít útočiště 1 příSlus nici zaniklé huti
dvoreké. Nový hrad organicky navazuje na starší Václavovy

stavební podr!lky a využívá výdobytky vývoje hradní architek-

tury 14. etol., nejmi její obytné složky. Napoeled je zde
užit charakteristický václavský věžovi tý palác . Přehlédnout
véak nelze 1 výrazné odlišnoeti. Ta tam je bezstarostnost
staveb konce 14. s t ol. , redukujícíCh díky dlouhodobým klldnjm

poměrům

obrannou složku a ž na hranice únosného minima

(tent o proces vyvrcholil na Krakovci Jíry z Rozt ok) J l/ . Na
Novém hradě byla věnována otázkám obrany značná, 8 ostatními
královskými hrady nesrovnatelná péce. Svědčí o tom trojitý
prstenec opevněni, protaženi celého &reilu v břit 1 s ituová n! paláce na chráněném místě tak , že případné st ř elbě byla
vystavena pouze jeho štítová atrano . Hred b~l budován evi dentně j iž ve zcela jiné at$oaféře než s tarš í objekty konce
14 . atol . Přes všechnu vynalozenou péči nepřevýšily fortifikace etandart avé doby a zas taly pasivní . Je dějinným paradoxem, že právč objekt , jeho ž opevněni věnoval Váolav největěí pozornoat, na oamém počátku hus1eekého revolučního
hnutí více než názorně lluotrov al dluh, který měly české
fort i fiksce 14. stol. rozvoji obléhací techniky.
Na území dnešní Prahy lze zachytit počátky 1 konec
hradní stav ební aktivity Václava IV. Přestože oba hrady v
pražských městech zcela zanikly a llový hrad u K\UU'otio doaud
čeká jak no vyhodnocení výzkumu z let 1928-1929 a moderní
revizní archeologický výzkum , tak ne ddetojnou památkovou
úpravu rychle Chátrající zříceniny, není pochyb o pevn~
místě, kter~ ~yt o k l íčové stavby ve VÝVoJi české hradni architekt·:.c"y zaujímeJí.
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Král~

dvdr na Starám Městě pražském, stav areálu před
88anaeí na počátku 20. atol. A - větěí nádvoří, B menší nád~oří. C - přík~p. 1 - zástavba v okolí KrálOY8
dvora, 2 - Prašná brána, J - budovy c. a k. kadetní
školy, pOvodně eemlntfe, vzniklého přestavbou KrálOYB
dvora, 4 - zdiva zjlitěná při Výk0P.8Ch v areálu Králova
dvora zaměřená J. Harainem, 5 - vAiovitý palác a otaromletaká hlavni hradba. Podklad podle J. Heraina, upraveno. Kreeba autor.
Hrádek na Zdereze . Vyobrazení hradu na pražskýcb vedutách . Vlevo nahoře podle M. Wohlgemutbe 8 W. Pleydenwurfa (1493l. vlevo dole J. Wecbtera a P. van den
Bosche (1606), vprav o nehoře podle J. Wl11enberga
(1601), vpravo ve středu podle V. Hollera. Kresba sutan
Hrádek ne Zd.raze. Poz~s tatky hradu v objektu b~alébo
kl'ětera bosýeh augustin1tn~ (suterén - zam~řeni z r.
1809). 1 - gotieké zdivo využit é při výstavb~ kláštera.
2 - pokus o rekonstrukei zaniklýeh částí hradu, J st ředověký rozsah kostela sv. Váelava na Zdersze. Podklad podle V. Lorence , upraveno. Kresba autor.
Na9Ý hrad u Kunratie. Terénní n&ěrt pddorysu hradu
(bez vn~j8ího opevn~ní ve stráni) ze dne 20. J. 1975.
Kresba autor.
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Ob r. 4

Totláň

Dur dík:

010 D~ll'sen von \',en :: e1 1':. ln d en r !'Ol;O!' ~.aňdtoo
und io lhror !'Iňe!loton lJmf;ebung

Zuan:l::l!en r4o~Hng
010

Du rgnrchltok~J.r

1n dol' ZeH .... cnzeln 1'1 . otcl1t don.

Hobepu.'1kt u.,d dl0 Wcndo dol' k:ont1nulorl1cbon Etltwlcklung
cel' bO!l:de e Lon 13urgen iJ:: l~ . Jttb l tlund'lrL dnr . ,:o::.lg 't.C:l7.01 IV . or Lou to odor b!lut o 9 Du.rt;oo tr.'I , uovon 4 tmf dem
Go blot Pral;o WH!. in oeiner l\ňchB ~ On t:.;.t:cl'un ~ . !Jer Zuntnnd
v on ''''' 0I1z010 Durgen lot c.llge!!loln nl cJ.t r .1. , t:..~ů d~::!:.nlb
hot v iolo von ihnc ."l dl0 bloho!'igc F :,' . hu::g ;:i~o rt:t:!lt.:O :l ,
woo v or 0110:::l ou! boldo ver!'nl l o:1o :l r : ttt;ťl !'

St ~dt b~ rE:on

zut rHrt •
P r lllttl o ch !:l i t dol' Thronbcotolgung t U!lr Wcn::ol IV . 1m

nl-

Uob3.u dol' Prater Burg l:on!lnulerl1ch f ort , \vo ~an dle
teoten oc11101' Bnunť:tlvlt ň ton ochon ruHI Elldo dol' 81eb::lf,'J!'
Juh ro d!l.~lorcn konn . WcJJ dle Diopoo1t io noloau:le; bot.drn,
00 b cdeutetcn dl0 Boulen lm:e r «onzel C!l6r dio EeenJ:mt;
der Ent '~·l cť:l\l.ng ul1d dto E :', ;in ::ung der A. bolch lcn Karlo .
ZUlI! c ro ton Neu bn' l .... cn zelo "H\.!rdo dor Kon lgoh of ln der
Pruger Altotadt , woJ: ln der 1.O'nlg 1)8 ) ubel"'lJ1edolto . Dor

Bou l at volI 19 zorfullcn ; dl0 AU3nutzung ~cr alton ?l~~ 
doii::tl.1lentntlon !l:ueh t oolno grundloGondo Dioi'Olliao:I01'eko n o truktion metli ch {Diltl. 1 ) . Eo bnndelt o oich tl.':I 01 no :,woi toil igo Diop(lc itlon , die u n dia ehC~lOu l igon l.l l otňd t o r
Sehu3'Zen 00 c.n g ofligt wurdo , dc.1) dcr klclnore , lance ro
Burgbof . c it d on llotrio bo - un d Vilrto cho!' to obJ ekton don
Rnum deo elle:nol1gou Rlneg rubone oustullto und der grO(3e re,
une of~lr d rolccklgo Burg ho f 1n Hich'.:U:lg :, ur S~:;ld t Q..'l den
Il . upt wol l o llgerugt ",-urde . 0 10 Burg hn ~to kOino 'l' u.~.:: o. I lIre
DOl:ll oanto b lldet d or t ypleche tur.nnrtigo Werl<::olopu!tlll t mi t
MnOen v o n ungerih r )0 :."l al 10 /l etorn . Dio geou:J. te Pam do r
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Burg pa !3te in den da::llsl1geD Burgbau und stebt 8111 Begln.a der

kontinUlerll ohen Relhe der cb erakter1etischen Dlepoaltlon
Wen zela .
Die Burg "X8s t ell Na ZdeI'6Ze" in der Prager ileustadt,
wel che Wenzel um des Jabr l JBO ~u bauen bagena, UDd 1m Jah-

re 1399 hett e ar dort satas a Sitz, lat aben!alle g&oz Tarfal leno lm Hln bll ck dareut, da1 81e 1m Panorama der prager
Neuetadt Ihre markant a Gelt ung fand , ermogllchen hle toriecha Daret el l ungen ( Bild 2) zus&mmen mit den h1stor1aehen

Beechrelbungen und Planen aloe zuv erlasslge Grundr16kon-

•

etruki loQ (Bi1d J) . Sa heod llt s1eb um ala ungef&br quadratle chsa Aresl ~lt abg 88 ch rěgten EckeD , deeBen z.al Selten
Ton mtndeetene zwale t oeklgan Pa1sattlUgs1n auegetUllt .urden. Vor der Elngangefront ragta al0 machtlger, vlereckls er, fUnfe tockl ger bewohnbarer Turm hervor, der die gle1che
Br e1te w1 e der an11egende PIUgel errelchte. K1n kleiDerer •
v1 e reckiger eubt l 1er Turm e t and unset8hr in der Mltte der
PluBeeite. An die Burg eohloe8en dle Schanzen an, dle den
8uagedehnten Garten 1m Vort errain be!eetlgt en. Dee Kastell
Na Zderaze geht von den Z~eipalaet -Dlepoeitionen aue, elne~
cberakte riet18chen Burgent y p. der in der 1 . Haltte des 14.
Jabrhundert e ent e t s nd. Dieee belebende Dlspoeition iet
hl er durch zwei v1 ereckl ge TUrme berelchert, von denen
einer bewohn bsr i et .
Der le t z t e Bur gbeu We nzele IV . in der Prager Umgebung
und eeln letzter Burgbeu uberhaupt 1et die Naue Burg bel
Kun ra tice, gegni1det 1m J s bre 1411, 1412 echon vom Konlg
bewohnt und am 28 . 1. 1421 verniehtet . Es handelte eieh um
eins W~ vnburg ( Bl1d 4) mlt einam drei!schen 'eetungering
und ~er Verbsuung 1m Umkreis , in der der chsraktarletieche
tU':msrtigs Pe lset dominierte . Besondere "'u!meruam.keit wurde der Verteidigung gewl~et - eu6er den erwBhnten drel Be!eetigungekreieen wurde des ganze Areal entgegen der Rlchtung des moglichea Beechuseee von einer Schneiee durchzogen
und der Palast 80 angelegt , daO aur eeine Giebelwaod ~l
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Beacbu~ errelchbar war. Den Eeu f Uart e nlch t mebr di . Ho!hutte , dia lnzwiaehen •• r !allen war. durcb , Bondem di .
Bauatadter Hutte. Die ~eu. Burg bel Kunratic e ent stand .ohan

ln de r .,eri.nderten pol1tlschen Sltuatlon, d l . I" -nz_l z'Wang ,

der Vertaldlgungekomponent e aine m1t den snderen aeuten
unvarglelchbar gro~. ~u!m.rkBamke l t zu w1dmen. Ba lat sin
S8.eh1ebtl1cber Paradox, daO garada da. Objekt. dall88.o Bet •• tlgung I"oul die grOote Autmertr:eamkaU gew1dmat hatta,

gl.leh zu Beg1nn dar ravolutioDar&n HU881tenbewegung mebr
a18 &nechaull ch dle Scbuld 111ustriart •• die dia tacbeobi-

.ehen lortltlkatlonen d • • auaergewohnllch ruhigen 14 . Jahrhundarta i n dar Rntwlokluog der Balage rungatechnlk batten.
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Pol i v k a

v1VOJ ZBROJNíCH ŘEMESE L V PRAZE NA KONCI 14. ~
V PRVNí POLOVIN Ě 15 . STOLETÍ
V his t o r iografii i s p eci á lně zaměřeném studiu dějin
vOj enství j s ou Výklad 1 výzkum válečnictví husitská doby
Již trd dične spo jeny předevěim B hledisky politickébo e
mo cenského vývoje v Českém král ovství první poloviny 15.
s toletí, dále e8 sledováním taktiky i strategi e bojUjícíCh
Bt r~1 B charakterem výzbroje vojek 1 zvláštnostmi jejího
užívání. Ve zkoumání těchto problémových okruhó došlo již
bádání dnes tak dal eko, že móže nejen většinou úspěěně rekons truovat průběb významně j ších bitev husitaké revoluce
e postižením atriích politických souvislostí, a le též usil ovat o ře š ení c elé řady otázek mnobem detailnějších. K nim
pet ří úvahy o t aktickém manévrování vojsk v jednotliVých
s t řstnutích jakož i o Úloz e t erénu či o využívání parametró
s oudObých zbraní, pohy blivoa ti, předn os tech i nedostatcích
vozové hrsdby s t p. 1/ Men ší pozornost byls ovš em dosud věno·.
vána hospodá ř Ským s sociáln~ s s pektům husitekébo vOj enství,
ač ko li v základní kameoy pro t ento aměr výzkumu položi la j iž
díl e. H. ·Tomans s zvláště J . Durdíks 2/. I v pOSledních letech se práce , upř en é ze jména k d ěj inám husitského Tábora č i
k VývOji polních VOjsk . znovu so ustavn ě ji ze bývaly těmito
ot ázkami . P řipomněly dosud nedocen ěnou Úl ohu ho spodá řského
zázemí hUSit Ských vojsk ne j en pro jejich v í tězství či neúsp ě chy, ale i pro jejich celkové po st avení v zemi a pro jej ich vn1 t ~n í s ociální vývOj a diferenciaci. Souč asně navodily nov~ OtáZky, které bude nutno zkoumat pro dOkonalejší poznán ~ doaud málo známýCh stránek vývoje v husitských Čechách J!
To též platí o děj inách Pr ahy hus it ské doby. Její mlmořá~ á politická aktivita a vysoké sspirace na roli hegemona
v husi t ské revoluci 4/ kladl y značné ná roky také na hospodářské zázemí pražského eoam est í a vojeneké po t řeby vyplýva-
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Jic! z d louhodobé úč aatl Da v álčení je Ještě umocĎovaly.
Opevňování pražs kých měst 8 zaopatřování jeJicb vojek sl vyžádalo ne jen nová opatř ení v organizaci vojeneké hotovo s ti
Frahy, ale souča sně též v zásobování měs ta a jeho ozbrojellÝcb 811 potravi..aam1. zbraněmi a eurovlnaml všech potřeb
n ýcb druhů, st e jn ě jako 88 promítly ve využívání f1naJlčAích
zdrojů ,

J1miž pražská měeta dis ponovala .
VýraZllá úč ut Prahy na váleč n ýcb podnicích reToluce

8&

tedy odrážel . 1 v jejím boepodářek6m a sociálním životi,
avšak o konkrétních zm ěn ách v něm mnoho známého doeud není.
Odvodem tobo je především menší zájem historiografie o výzkum hospodářekých a sociálních dějin husitské Prahy, který
byl a ja ovllvň ováo řadou okolností. Nej záv ažnější překálku
přadetavuja

clt elQi nedostatek

pramenů

ke studiu

těchto

otá-

zek, zpós obe~ známým osudem n ěkdejšího bohatství Archivu
hlavního města Prahy . Dneaní s tudium je tak limitováno velmi
t orzovitou pramennou z~kladnou, kter4 neumožňUje sledovat
v ě t ší chronologické ani tematické cslky vývoj e hospOdářSkých
a sociálních d ěj in Prahy první poloviny 15. věku. Využívání
zmín ěného torza l z e ovšsm zčás ti rozěířit novými metodami
zpracování i doplněním bohaté ttt.ktos;ra!1e shromá ž děné v dílech staršího dějepiseo t v í . K nim patří ze jména D ěj iny Prahy
a Místopis Prahy, sepsané V. V. Tomkam , ne bo obeáhlé svazky
k hospodářským a kulturním dějin ám Českých měst vydané Z.
Wintrem 5/ . Cenné poznatky přineely dkladní studie B. Kendla, který jako první usiloval o soustavnější Výklad hospodář
ských a s ociálních dějin Prahy va 14. a 15. století a jehož
nedok on č ené dílo etihlo jen částečně zasáhnout i období husitské ""evoluce 6/ . K hospodářským děj inám Prahy období před
husitského i husitského výrazně při spě ly poté práco dalších
hls";;orikd , zvláět ě J. Mezníka, R. Nového, P. Grause, kte ří
ae zabÝVali sociální s klsdbou obyvatelstva, řam ee lnou výrobou , obchodem i akonomickým zázemím pra žekých mě st a ž do
prvníCh let revoluce 7/ . Těžiště výzkumu J . Janáčka o hoepod ářských dějinách Prahy a Českých měet eice lsží ve s t ol etí

,
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16 •• syntetizující pohled autora přinesl ale závažné poznatky
o dlouhodobých trendech ve vývoji pražské ekonomiky v širších. celozemSkých souvislostech, e překrývá 1 staletí před
chozí S/ •
Co e& vzájemnébo sepětí vojenství 8 ekonomikou husitské
Prahy týče, nevěnovalo mu dějepisectví soustředěnější pdčl.
Nesnažili SB o to ani samotní historikové vojenství, např.
H. Toman, O. Prankenberger. J. Durdík či P. Klučina B A. RomaĎák. byt hospodářakému zajištění a výzbroji hUSitských
vojsk vymezili pomšrně dost prostoru 9/. Otázka změn, kter6
hua1teké vOjenství vyvolalo ve vÝTOj1 ekonomiky praž.kýoh
měst, z~8tává otevřen a a nabízí k řešení celou řadu dílčích

problémd.

Počínaje

zásobováním pražských

měst

a vztahem k ze-

mědělskému B surovinovému zázemí Prahy jde přes ope~ňo~ání
města, financování bojové činoosti jeho vojsk také o sledování takOVýCh jev ů, jskými bylo využívání kořisti pro hmotné zabezpeč sní obyvatel a vojsk Prahy a s t~ spojené zkoumání různých projevů majetkové a společenská diferencisce
obyvatelstva i bojOvníků stOjícíCh ve službách Prahy (US8aOvání se ve městě, hromadění majetku. hospodářská a eociálni
závislost na válečná činnosti, respektive na kořisti či žoldu z ní plynoucích atd.). Tento příspěvek se obrscí k někte
rým problémúm výroby a zajištování vOjenekých potřeb v pražskýCh městech v první polovině 15. století. Ueiluje o postižení stavu praŽSkých zbrojních řemesel a jejich produkce od
přelomu 14. a 15. století a ~ěn, k nimž v jejich vývoji došlo během husitská revoluce.

Zbrojní ·.,ýroba v Praze kolem
Výroba zbraní a zbroj s

přelomu

14. a 15. století

představovala

ve vš.ch velkých
produkce. Ve středOevrop
ských městech postupoval rozvoj zbrojních řemesel ve 13. a
14. století souběiaě e tím, jak se vyhraňovala funkce měst
ských středisek jako výrObníCh a tržních center. ale též

městech důležitou eoučást řemeslná
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jako politické eíly.
pouze

k

ocbraně

Uěstská

vOjenství

nechtělo

sloužit

bradeb ., dobách nepokojd a válek. Milo

S8

zprvu stát jednou z významných opor branaé moci panovníka,
vzápětí viak 1 jedním z prostředkd posilujících rgetup politické emancipace měst ve feudální společnosti Ol.
V Praze jako v sídelním měatě českých králů 88 tyto
te.odenc8 promítaly do vývoje zbroj.llÍ výroby

dlouhodobě,

Pra=SMy je však umoiňUjí lépe sladovat teprve v prdběbu
14 . století. Zbrojní výroba Y Praze ani v jiných českýCh
královskýcb městech nem ě la zřejmě v první polovině 14. viku
ještě vysokou Úrova; . Dokl ádají to Dejen číselné údaje o
počtu řemesel, která 8B j í zabývala , jak je z n.8ou8t~AÝoh
pramenů ehromáždili V. V. Tomek, J . Durdík 8 R. Novi, ale
současně i samotné úsilí Karla IV. o pov8~ení organizaoe
vojenství a výroby zbraní a zbroje v českýCh měatech 111.
Veden širšími politickými záměry učinil mladý cíaeř opatře
ní k vybavení městských arzenáld i k posílení spolsčenské
vnnosU řemeae1 zabývajících se výrobou zbrllllí. To je
patrné např. z privilegií udělených Karlem IV. pražským
střslc~ a štítařdm , kterými jim císař umožnil i výjimečné
možnosti výroby a prodeje . U ětítařd dokonce zrušil li~t
omeZUj í cí výrobu , jenž byl jinak stanovený cechovními člin
ky . Avšak jinde zdstávala zbrojní řemesla spoutávina artikuly jednotlivých cechd, nebot většina zbrojních řemesel
nevytvořila v přsdbuaitSké době samoatatné cechy (jak se
podařilo jen platnéřdm 8 štítařdm) 8 byla spojena a ře
mesly příbuznými 12/.
V Prso;e - . tÚII. méně v ostatních králOVSkýCh miatech však n~oyly zjevnš podmínky pro dynamičtljěí vývOj zbrojař
stvf. , takže panovníkovi nezbylo, než aby počátkem šedesátýCh
le~ 14. s t ol ., v době naléhavé potřeby , vyplývající z hrozíc Íbo válečného konfliktu a rakouskými vévody , doplnil měst
eké zbrojnice na vlastní náklsdy zahraniční výzbrojí. Do
Prahy s Plzně nechal Karel IV. dovézt potřebnou výzbroj
z Norlmberka a Sulzbacbu. Ve dvou dodávkách přivez l forman

•
•

•
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do Prahy celkem 640 ku8~ z řejmě úplné plátové zbro je , .e
čtyřech dalších cestách dopravili do Plzně zbylýCh 1 176 kuB~. Z obou míst byla pak neJapíěe část výzbroje rozdělena
do delších měst a královakých hrad~ lJ/.
Y p~běbu druhé poloviny 14. atol. S8 však počet řeme
Bcl zabývajících e8 výrobou zbroje a zbraní v pražských mě
ateoh přece jen zvětšil. Svědčí o tom Údaje o počtu řemeel
níkd zabývajících 88 zbrojní výrobou ve Starém Měatě praž8k~. pro které Be dochovaly prameny lépe než pro Hové x ěe to
prazeké . Aby potvrdil poč etní nárdat zbrojních řemesel a poněkud enižil lektor nedostatečné vypovídací hodnoty pramend,
asstavil J. Durdík dvě tabulky, z nicbž prvá dokládá nárdet
staroměstského zbrojního řemesla na základe zprávo přiJímá
ní Z8 měětany, druhá pak eb801utním počtem zmÍDek o osobách
zebývají cích ee zbrojní výrobou v dochovaných soudních knihách 14/. Čísla, ktará nemohou být přesná a která dílem korigují novější Údaje o poč te ch těchto řemesel, publikovaná
J. MezníkeM, potvrzují také nárdst počtu osob , které S8 ve
Starém Městi pražském do ~řelomu 14. a 15. atol . výrobou
zbraní a zbroje zabývaly 5/. Oprot i předChozímu období 8e
zároveň rozvinula atruktura zbrojních řemesel . když 88 samoetatně prosadili čepelDíci, výrobci kopí, puškař1 aj.
Zbrojní řemesla se součeen ě rozvíjela také v Nov ém Městě
pra~ekém. Naposledy J. ~ezník prokázal rozdíly vs výrobní a
80ciální etruktuře obou pražských měBt a zjistil , že Be pro·
mítaly i do odvětví pro zbrojní produkci klíčového, totiž ve
zpracován í kovů. Rovom č steké zbrojařství. vy~stající v odlilných historických podmínkách nežli řemeslo staroměetské,
se za p~;e pdlstoletí oemohlo rozvinout a vyrovnat se plně
80ueeinímu Starámu Městu . v n ěmž celkově kovozpraCUjící odvětví bylo v předhueitsk6m období mnohem výrazněji zaatoupeno 16/ . Fodle propočt~ J. Yezníka pro Staré Město k r.
1410 a Hové Město k n 1400 možno ale konstatovat. že etav
zbrojních ř~esel v obou m ě stech 8e neodlišoval příkře CO
do počtu řemeelníkd, spíše byl však zjevný rozdíl vs skladbě
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řemesel. Uváděná čísla , Jež ostatně sám J . Mezník nepova žoval za zcela přesná, lze přijmout alespoč II: postiženi při

bl1ž.náho

poměru

zbrojn ích

řemesel

mezi obila. praz.k,ým1 lIIht1

na počátkU 15. atol. Vedla kovářd, kteří byli často přinej
menším příležitostnými výrobci zbraní, zařazuji 1 střel ca
z dřevozpracuJícího odvětví. naopak ponechávám stranou virobu přechodného typu, k jaké S8 řadili např. pasíři.
~em.81o

kovU
'miř

Staré Město
4

platDéř

)

1
1
1
1
1

čapal..ník
pulikař
st ř.bo

26

)

mečíř

balméř

Nové Mhto

1
2
1
1
1

Ha základě těchto neúplnýoh údaj~ možno vyslovit t ezi,

ž. ta zbrojní řemesla, která vyžadovala náročnější řem •• lné
zpracování (spojené 8 nezbytnou zkušenosti, zručností. vybavením dílny atp.) byla v předhualteké Fraz8 rozvinuta lépe ve Starém Městět např . bmíř1. platnéřl; oatatni byla zastoupena v obou pražských městech rovnomornoji a Nápadná pře
vaha novom ost ských kovářů je jakýmSi protikladem velkému
počtu starom ě s tských řemesel zpracov ávaj ících drahé kovy a
dokresluje rozdilná zaměření řemeslné struktury obou měst
v rámci jediného zpracovatelského odvětvi 11/.
Píaemn~ ani hmotné prameny nedovoluji zjistit přesněji
velikos~ zbrojařských dílen v obou pražskýCh městech , ani
přib,.J.ilně tu určit výii jejich roční produkca a tím i porov·jat výrobU ve Starém a Novém Uěstě . Lze-li Boudit pouza
na základi vnějších projev~ sociálně-ekonomického postaveni
mistrů. pak ae staroměatití výrobci opírali o silnější bospodářské zázemí , jejicb výroba , zakázky, prodej i zisky byly
zřejmě vyllií než novoměstských druh~. Počátkem 15. věku

5J

•
•

vlastnilo totiž 10 staroměstskýcb mistrů dům. novoměatiti
Jen 4 18/. Přesnějií zjištění bude možno y budoucnu dosáhnout analýzou poměru mez! zadlužením a věřitelekým! vztahy
producentů zbrani a zbroje v obou měatech, o ně! aa zatím
P. Graus ani J. Durdík nepokusili , ne bot Te svých

rJedná-

nicb nediferencovali mezi Starým a Novým Městem 19 •
Postupný rozvoj zbrojních řemesel v pražských měateoh
po polovině 14. atol. vedl J. Durdíka II: formulování názoru,
přejímaného další literaturou, že výroba zbraní v Praze,
a le podobně 1 v dalších městeoh českých zemí, byla "ve 14.
a 15. století značně vyspělá" 20/. Další oddvodněn:{ mělo
přinést Durdíkovo srovnání pražské a čeeké zbrojní produkce
e výroboU v některých zahraničních městecb a zdůraznění vý-

ZDamu dokladó, o exportu pražekých výrobln\ za hNn1ce Čech

Hodnoce~í zbrojařské výroby v českých zamích
r. 1419 jako "značně vyspělé " je ovšem velmi nadsaz.~o. nebot autor teze i její další zastánci nevzali dostateě
ně v potaz řadu zásadních okolností, určujících meze tohoto
i ostatních typ~ řemeslné výroby v Praze do počátku 15 • • tol.
Samotni početní nárůst zbrojních řemesel v pražskýCh městecb
po druhé polovině 14 . věku nelze mechanicky vyavětlovat
pouze jako jejich rozvoj. Zásadním zpdsobam jej totiž ovlivnila proměna Prahy v rezidenci řimBkébo oísaře a krále. Sídelní město říše 1 Českébo království se během krátké doby
přiřadilO k evropským velkoměstům a velikostí i počtem obyvatel se s ním srovnávalo ve střední Evropě pouze nikolik
~ěmeckých měst, jako např. Kolín nad Rýnem, Nortmberk,
Strassbur~. Lubeck stp. 22/
N~~8t významu Prahy a počtu jejích obyvatel pochopiteln~ ~ásob1l poptáVku po výroboíCh mimo jiné též zbrojního charakteru, což vedle založení Novébo Mě8ta pražskébo
vedlo k rozěiřování počtu řemeslných dílen. Bohužel Jen
torzovité zmínky o zbroji a zbraních v domácnosteob tehdejších obyvatel Prahy zatím nedávají příleŽitost k vy tvoření
přibližnější předetavy o tom, jak byla měštanská domácnost
i Moravy 21/.
před

•

•

5.
vybavena zbraněmi. Branná povinnost slc8 zavazovala měětaay
k osobní účast i Da případných v álečných podnicích nebo obraně obce, ve 14. etol. 1 pOzději byla ovšem v Praze i jinde
obcházena najímáním žoldnéřů, kteří byli dobře vyzbroJ.A!
z vlastních zdroj~. Poptávka nevzrůstala ovšem jeD za samotného městského prostředí, ale ovlivaovala ji zvláště přítom
nost královakého dvora v Praze. Odbyt zaji š tovaly Zakázky
zbraní pro vojenské a reprezentační účely, ale 1 k l ovu či
turnaj~ . Jež byly součáatí oblíbených dvorských zábav 23/ .
Ač jsou v několika zmínkách prOkázáni 1 řemaslaícl vyrábijící zbraně či zbroj při královakém dvoře, přece hlavními
dodavateli pro něj bylo ~ěet8ké prostředí, v případě luxusnějších výrob~ zcela jistě díLay cizí. zahraniční 24/.
Harozdíl od jiných č eský cb měet se v Praze trvale soustře!ovala velká vojeneká síla. Při královském dvo ře, Pražském bradu i VYQobradu, byli vydržováni ozbrojenci. K eamotnému VyQehradu příslušelo trvale navíc 88i pade8á~ man~ z řad
nižší šlechty , kteří přicházeli do Prahy pln1~ svá vojenské
závazky a spolu s další šlech~ou i měštany využívali nepochybni výzbroje zčásti vyráběné v Praze 25/ •
~obla-li ss ještě v polovin ě 14. e~ol. produkce zbraní
a zbroje podle počtu řemesel srovnat alespoň 8 výrobou v jinám významnám a velkém městě Čeakábo království - v Brně ,
pak ~letoletí rychlého rozvoje Prahy v sídlo římských vla~
řd tento poměr nutně narušilo. Praha se vzdálila i výrobou
zbraní v ě em čes kým králOVSkým městům a jej í produkční možnosti lze s nimi p.t~vnávat jen velmi těžko . Zprávy o počtu a
stavu zbro~ních řemesel v dalších č eských a moravských měs
tech , v 0eských Budějovicích , Plzni, Jihlavě, ZnOjmě, Stříb
ru B jinde. totiž ukazují. že v nich toto odvětví nezaujímalo ni jak výrazná misto a že co do po čt u řameslníkd. tak 1 do
struktury řemeeel nebylo zdaleka rozvinuto jako v Praze 26/ .
Prdkaznějěí je komparace zbrojní výroby Prahy B měety
podobného počtu obyvatel a významu . Ve erovnání s Prank!urtem nad Mohanem , jak je provedl J. Durdík, aice vyznívá

•
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převaha t~eDě pro Prahu, je v š ak třeba mít na paměti, že
Prank!urt byl výrazně t r inim střediskem 8 nižším počt~ obyvatel. Podobně je nutno B Výhradami srovnávat Prahu 8 podstataě meněí Vratislaví 27/. Ve srovnání 8 městy blížícími
se skutečně počtem obyvatel a významem soudobé Praze je
třeba připomenout zejména Kolín oad Rýnem a Norimbert. Srovnání vyzní pro Prahu mnohem nepříznivěji. přibližně stejně
poče tn ý Kolín nad Rýnem měl velmi rozvinutou výrobu zbraní,
která byla výrazně orientována oa export. ~ to do té míry,
že v samotnýCh německých zemích byla zaváděna opatření bránic! vývozu kolínských zbraní a zbroje. Podle zjištění P.
Irslglera v letech 1415 až 1417 tu pdeObl1o např. J8 bmiř
skýcb mlatrd a na 19 wečířd, což je několikanásobně více,
Dež pro stejné období pro Prahu uvádějí Durdík s Meznikaa 2~
Komparace s pětadvacetitieícovým Norimberkem má podobná
záVěry. Vždy{ už v polovině 14. stol. tu pracovalo II až
12 bmiřakých mistrů. kteří mohli mít narozdíl od pražskýCh
nikoli dva, nýbrž 4 tovaryše kramě dalších pomocníkd 29/ •
Vedle ailného zaměření na řemeslnou výrobu a její e~
port u obou měst se zejména u Norlmberku projevilo širší
ekonomické zázemí, vyrůstající z tradice železářské výroby,
pro niž blízké okolí dávalo dostat ek surovin JO/. U Prahy
takovéto podmínky chyběly. Nsbyla ani doststečná surovinová
základna (železné rudy), převažovala výroba pouze pro místní
trhy, doložená ostatně zcela přesvědčivě i pro ostatní ře
meslná odvětví Jl/.
J. Durdík zdůrsznil význam dvou známýCh příklad~ vývozu zbroje pražské výroby na konci 14. stol. do Zhořelce a
J. Mezn~~ dokonce obě zmínky poatavil jako ojedinělé pří
klad~, kdy pražská řemesla pracovala pro vývoz J2/. Srovn áme-li ale tyto zmínky se zprávami o vysoké produkci Kol ína
nad Rýnem č i Norlmberku . . vývoz, a to pomíjíme vyspělou
výrobu italskou či nizozemskou, pdsobí tvrzení o exportním
charakteru zbrojní výroby v Praze 14. s 15. věku krajně nepřesvědčiVě. Vsdle zásilek norimberekých a kolínskýcb vý-

"
robců, které čítaly stovky až tisíce kusů ročně, jak ostatně
uk!z&l již import Karla IV., lze zhořelecký nákup 24 kuBů eamostřílů a itítů r. 1378 a 1 paDcí~ a přileb r. 1399 považovat pouze ~a příležitostnou koupi JJ/.
Z ~8d8ného je zřejmé, že S8 VB srovoÍQí 8 němec~,
ale též 8 některými rakouskými městy (Innsbruck , Vídeň). vyvíjelO v pražských 1 ostatních čeSkýCh královskýCh městech
zbrojaretTl ve 14. stol. pomaleji. Příčiny spočívaly v od-

lišných podmínkách vývoje lIlěat. Německá a rakouská města,
která l"Ozyuula výraznou yýrobU zbraní a zbroje, vycházela

z v1spělajiích výrobníCh a triaích vztahů, z příhodnějšího
surovinovébo zázemí 1 z prosté nutnosti. Souboje říšských
městakých epolkó se šlechtou i navzájem vyvolávaly celou
druhou polovinu 14. stol. zvýšenou poptáVkU po zbraních a
současně se mestské vojenství stávalo pro římské vladaře
oporou v boj! s knížaty i s Turky, jak tomu bylo v případě
Zikmunda Lucemburského od osmdesátých let 14. veku v Uhrách 34/. Tyto skutečnosti se projevovaly nejen v rostoucím počtu výrobCŮ, maožství jejich produkce či v jejím odbytu, ale též v rozmachu výroby palJlých zbrani, k němuž v n~
msckých zemích došlo v p~běhu 2. poloviny téhož století 35/.
V Praze naopak ná~st výroby provázel pouze celkový vzestup
města měnícího se po všech stránkách v rezidenční střsdisko
řiše. Pražšti řemeslníci si ostatně v žádcém z odvetvi výroby nekladli za cíl vyrábět v širším měřítku pro uport. Jejich možnosti byly i ve zbrojních řemeslech limitovány Úrovní
výrobních a tržních vztahů. surovinovou základnou i poměmým
klidem v českých zemích až do počátku 15. stol. Praha. vzdálená zá~~s~ říšských měst , nebyla tedy v žádném ohledu nucens dynlUlicky rozvíjet zbrojní výrobu . I když jeou známy
při~ady dovozu Jednotlivých druhů zbraní a zbroje do Čech a
praŽSkýCh měst. přece do počátkU 15. věku nedošlo s největ
IH praVděpodObností ani k opakovanému rozsáhlejšímu importu
z ciziny, jenž by byl zvláště v dobře dOChovanýCh nortmberských pramenech jietě zachycen. Tím meně! vliv pro praxi
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milo teoretieké dílo Belllfortla Konráda Kyas.re. Jež
vzniklo v dvorském pICetředí a prolínalo technické znalosti soudobého vOjenství 8 fantaskními předetavami autora )6/ . Uvedené zpo!děaí pražeké zbrojní výroby 88 projevilo mimo jiné i v nástupu palných zbraní, k němu! v Praze
a j1Dýcb českých měatech došlo teprve na přelomu 14. a 15.
století a Jenž byl ve srovnání 8 vývojem v německých zemích
pozvol&ěJŠí. Do pomalého pronikání výroby palnýCh zbraní
88 promítalO několik příČin, k nimž patřil nejen nedostatek
zkušeností místních řeMeelníkd, ale též potřeb4ýcb 8Urov1D.
V některých čeSkých měatech byli proto k výrobě těchto
zbraní najímáni němečtí puěkař1 nebo byly pušky 1 prach
dodhny 37/ .
Pražeká zbrojní výroba v
Revolučn:i poměry let

době

husitské revoluce

1419 až 1434

výrazně

poznamenaly

celý l1vot y Praze, která se od počátkU stala děj1AtiD blav~ícb politickýcb 1 vojenskýcb záp88~. Tato skutečnost ae
odrazila i v oblasti výrob,. zbnt.ní a zbroja , která se mus ....
la s novou situací vyrovnat. Změnil ss tu nejen počat ulivatel~ zbraní , ale tál jejicb sociální alolení. Namísto požadavkó dvora a zámožných měšlanských vrstev prudce etoupla
potřeba vyzbrojit jednoduše a účelně početná houty pražské
i venkoveká chudiny a ostatnícb nižších s ociálních vrstev,
později táž systematicky zásobovat oddíly pražských měst.
eložená z najatýcb šlechtických skupin i proatáho pražskáho lidu. Pr~dce vzro stlá a naléhavé poptávce po zbraních
a zbro,1!. nebyla však v Praze ani jinde Y zemi zbrojní výroba v prvníCh letech revoluce s to doetát . Situaci pouze
zčá~tl usnadnilo , že 8e otevřely zbrojnice pralských měst,
Vyšehradu a později i Hrad~8 že první v á le čná úspěchy při 
nesly potřebnOU výzbroj v podobě kořieti. Rozsah těchto
zdroj~ nelze dnee ani přibližně rskonstruovet, zjevně však
pro množství několika tisíc husitských bojovníkd. kteří se

,B
počátečním období soustředili do pražskÝch měst,
Svou roli sehrálo vedle nedostatečného počtu
tehdejších konvenčních zbraní, uzpůsobených boji soudobého
vojska složeného ze zkušených rytířských družin, též soclální složení husitských houfců , které SB zvolna měnily" rut,lDované vojsko, jehož počet převyšoval 1 5000 osob. Noví bojovní~l z důvodů snadného zacházení 1 získání vo1111 k boj i
především vhodné řemeslnické či zemědělské nářadí, uprsvené
k válečným úče lům, či takové zbraně, jejichž ovládnutí nebylo n esJlsdné. S obledem n a moinoet1 výroby zbraní byl o tedy vybavení husi tských voj sk počátkem r evol uce do j i sté mír.y 1 z nouze otnoat J6/.

zejména v

nestačil .

Správní or gány pražských měst 1 vel itelé Jejich vojsk
musel i v nové s i tuaci prosazovat taková opatření. která
usměrňoval a živelnost revolučního ruchu . Starý vojenský
řád praŽSkých měst. popsaný například V. V. Tomkem. byl
založen na principu svolávání městské hotovosti a bylo jej
nutno hned v první tázi revoluce upravit. jak učinil velitel praŽSkých vojsk Jan z Vicemilic. řečacý Bzdínka 39/.
Zejména v době obléhání obou pražských hradů či při pří
pravě obrany před křižáky organizovali pražané cpevňovací
práce značaého rozsahu. jak jsou zmiňovány v kronikářských
dílech Vavřince z Březové i ve Starých letopisech 40/. Jaká opatření byla vyhlášena v oblasti řemeslné výroby zbraní. v šak známo není. Hromadně bylo nepochybně upravováno
v kovářSkýCh dílnách řemeslné nářadí a také ostatní řemesl
níci netrpěli nedostatkem práce. Došlo-ll však k cílevědo
mé přestaVbě starých cechovních řádů. podvazujících výrobu
i v to~'o odvětví. o tom nic známo není . V každém případě
však obec usilovala o to. aby Praha a její vojska byla
do'Jře vyzbrojena . Potvrzují to :l ojedinělé zmínky o lití
lluiíok v klášteře sv. Anny . sv. Jakuba a v Týnu Ve Staróm
Městě pražském k r. 1420 a 1428 41/ . Nebyl však dosud proveden eyetematičtajěí rozbor všech pramenů, jenž by umožnil postihnout záměry 1 hlavní opatření v oblasti organl-
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zavání obrany, vojek 1 hromadné výroby zbraní.

•

Klíčovým

probl émem t ématu zdetává. cakollk váleča' povlaetni rozmach zbrojních řemesel . Prakticky úplná absence pramend statistické povahy dovoluje
dnes užívat pouze dokladd zprost ředkujícíCh a neúplnjcb.
jak je obsahují již uvedená díla V. V. Tomka , J. Teigebo a
zejména Z. Wintra . Jejich rozložení pro obě pražská mista
není aice rovnoměrné , ale II vědomí zvláštnosti bospodáft ře by podněcovaly

skýeh 1 politických

•
•

poměru Většího

1 lIenHbo

Města

praž-

ského lze počítat " vývojem podobným .
Dostupné číselné údaje o počtu řemesel ve Starém Městě
pražském, souvisejících Úžeji 8e zbrojní výrobou, naznaču
jí pro poměry staroměstské mírně vzestupný trend tohoto odvětví. Potvrzuje to tabulka , sestavená na základě pozDatkd
ehromá ž děných z rozboru pramen~ V. V. Tomkem , Z. W14trOM,
J. Durdíkem i J . Mezníkem 42/ a zahrnující i řOMeela příbuzná , je ~ se v dobl války podílela na výrobě zbraní.
Město
řemesla

StaN

praf.eké

k r.

1410

k r . 1427

kováři

4

1)

zámečnioi

5

5

k r. 1429

10
10

bm:l.ři

)

)

4

.QoUři

18

8
8
1

10

platnéři

)

Mečíři

1
1
1
1
1
1
1

čepelníci

ostrulníci
belllléf1
puěka~ .l

ěíPAři
st řelci

10 43/

5
(n edochováno) (nedochováno)
)
(nedocbováno)
O
1
2

1
2

•

(nedochováno)(nedochováno)

Podle v ěeho musel být kvantitat ivní nárůat zbrojních řeme
sel v husitské Praze jeňt ě dynam1čtějěi, než jak naznačuje
tabulka. J. Mezník ukázal, že v předhuslteké Praze v kovo-
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dělném odvětvi,

k němuž většina zbrojních řemesel náležela,
převažovali výrobci německé národnosti . Podle záznamů staroměateké berní knihy z let 1427-1434 však převládala již
jména česká , což evědčí o sociálních 1 národnostních přesu
nech ve skladbě zbrojních 1 ostatních řemesel blbem revoluce 44/. Odchod německých B katolických výrobc~ tak zřejmě
otevřel nový prostor mletrdm a tovary!dm českého původu,
st již z Prahy či z venkova. Bobužel není možno zachytit
vÝVoj v dalších typech řemesel. která SB zbrojní výrobou více nebo méně vzdáleným způsobem souvisela, např. v odvětví
dřevozpracujícím - atavba vozů, opevnění, boř1cích strojů
a pra~ - nebo zpracování kdží - pasy aj. součásti zbroje.
Ha základě staroměsteké berní kniby podal J . Durdik
přehled sociálního rozvrstvení zbroj~ích řemesel ve Starém
Městě praŽSkém . Podls něj se zvláštnosti vývoje pražských
měst husiteké revoluce odrazily i v majetkové skladbě ře
meslníků už tím, že tradičně dobré postavení lukařO a střel
cd , zachované T ostetních městech, ve Starém Městě pražsk&m
nepřichází. Naopak vyšší majetky tu přihlašovali jen platnéři. Durdík dochází na základě svého a ~andlova rozboru
k závěru , že výrobci zbraní v huaitské Praze ~áleželi spíše mezi řemeslníky s ~ižšimi příjmy 45/ •
ďdaje z tabulky dále svědčí o tom, že v tradičních oboreob zbrojní výroby pozdního středověkU, jakými byli bmíři,
plat~éřl, msčíř1, ěí~aři stp., se početní nárůst projevil
zřetelněji v pramennýcb dokladeoh. Překvapuje však. že prudký
rozmach užívání palných zbraní, jenž je v čeekém prostředí
těsně svázán s obdobím husitské revoluce. se ~eodrazil v oč&
kávaném uárůstu počtu jejich pražských výrobcd _ puškařd.
Na prcátku 15. stol. je do1ože~ v každém z obou pražaktch
měs', jeden, r. 1429 jsou pro Staré Měato pražské doloZeni
pouze dva puškaři 46/. Kromě mezerovitosti prsmend tu zjevně p~Obilo také to, že vzrůstající poptávku po palnýCh
zbraních uspokojovala i řemesla příbuzná . Litím a kováním
pušek se zabývali též kováři s kotláři. jak např. dolo ženo

•

•

pro jibočeské Prachatice 47/.
Výroba 8 užívání palných zbraní však byly ve srovnání
e ostatními tehdy běžnými zbraněmi spojeny s dalšími problémy, o nichž však prameny převážně mlčí. Vyžadovaly rozsáhlejší surovinovou základnu, a to nejen železo či kovy ke
slévání bronzu, ale i síru, sanytr a dřevěné uhlí II: m.íchání

s mletí prachu. Pražští

•

•

•

puškařl

ss mohli obejít bez

většího

množství železa, které nahrazovali slitinou mědi s cinu, tedy kovů dopravovaných pravděpodobně z nedalekýcb kutnohorských dolů nebo získávanýcb roztavením zvonů atp .
Větším problémem nebylo ani zásobování dělostřelby kulemi, pokud byly lity puěkaři či kováři z kovů. Vzhledem
II: běžnějšímu užívání střeliva z kamene, museli kule přlteeá
vat kameníci. Dělbu práce umocňovala nejen velká spotřeba
střeliva u husitSkých vojsk , ale i to, že rÁže děl a puěek
nebyly normovány a bylo tak téměř pro každou hlaveň nutné
vyrobit, nebo při znovuužití přitesat či přetaVit patřiěné
střelivo. Od původně všestranného puškaře se tak vyhraňova
la profese kuléře, doložená však častěji až v pramenech
mladších. Pro husitské období je znám kuléř v Táboře k r.
1432 48/ • pro pražské města jsem příklad zatím nenalezl.
Závažnou otázkou bylo zsopatřování střelného prachu .
Jeho spotřeba oproti předchozímu období mnohonásobně stoupla msaovým užíváním pslných zbraní, Jejichž technické parametry vyžadovaly při střelbě užívání velkých dávek prachu.
O výrobě prachu v předhus1teké Praze prameny písemné ani
archeologické dosud nepromluvily. Prachařské ř~eslo samostatně dol ~~eno není a nebylo zřejmě ještě vyděleno od čin
nosti Nškaře, jenž podle zpráv odjinud (Znojmo, Stříbro)'~9/
sám ~rach připravoval. Do Prahy byl prach nebo substance
k jeho výrobě dováženy nejspíše z němeCkýCh měst. Např . vs
Frankfurtu nad Mohanem či v Norlmberku se výrOba střelného
prachu rozběhla na sklonku 14. atol. ve velkém 50/.
Bez nesnází bylo možno opatřit v hospodářském zÁzemí
Prahy doatatek dřevěného uhlí, složitější bylo však zabez-

další suroviny, totiž sanytr a síru. Do konoe 14. etol.
prachu uživán aaayt r, importovaný do Evropy téměř výhradně benátským obohodním monopolem . Rozbroje cisaře
s Baoátčeny apolu s vysokými cenami za ssnytr vedly k pokus~ vyrobit sanytr z domácích zdrojú. ďspěšně sa jaho výroba
rozvinula koncem 14 . věku va Frankfurtu a vzápětí též v Norimberku. Naní baz zajímavosti, žs r. 1)61 z Prahy přivezli
bratři ~etr a Konrád Mendelové do Norlmberka vzorek senytru
se záměrem zkoumat jeho vhodnost pro připravu prachu 51/ •
O výsledcích pokus'Ů ani dalších případných dodávkách ovšem
nic známo není a nevíme ani, zda byl počátkem 15 . etol. sanytr pražského púvodu k tomuto účelu uHvá..a. O výrobě ea.nytru
a existenci sQDytrníkó v Praze prameny v tomto období mlčí
a zdá ae, ž e byla tato složka prachu ještě převážně vázána
na import . Totéž zřejmě platí o aíře, o jej íž rozaáhle j ší
těžbě v čeSkých zemich není pro toto období zpráva která
byla i později dovážena z Vratislavi a odj inud . Embargo na
obchod s čeSkými kacíři, vyhlášené ještš před r. 1419, don~
tilo tudíž uživatele 1 výrobce atřelného prachu v husitské
Praze sáhnout k náhradním způaobWn opatřování neZbytnýCh
aubatancí. Protože senytr 1 síru potřebovali i nepřátelé
husitů, jimž byla dopravována obchodníky 52/, nabízela ee
př ece možnost jejich "ticbé" koupě. Nejopíěe přovládl v šak
zpUsob ve válkácb nejObvyklejší, kořiat. S cílem získat n azbytni střelný prach, ale od počátkU revoluce i běžné konvenční zbranč a výatroj, se s ostatními husitekými vo jsky
pouště li pražané postupně až za hranice zemč a soudobé zprávy zdůrazňu.jí koUétění zbraní jednÍln dechem s obstaráváním
potraviJ'. a peněz 5.3/. Nebylo-li moŽ./lo už těžit z nepřátel
skýci". zásob na území českých zemi, směřovaly výpravy husitl\
do ',akovýcb středisek obohodu se zbrojnir4i prostředky, jakými byla Reč, Vratislav, Zhořelec a Norlmberk. Obtížnost
získávání prachu a vysoká cena joho oložok (za centnýř 88nytru 8e platilo 5 kop )0 g r. č. a síry 2 kopy JO gr. č.54~
uri':ovnle. jeho místo v žebříčku matoriálních hodnot revoluční
peč1t

byl k

výrobě

•

•
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doby: JO. dubna 1428 si

mlynář ~artLD

z

~elahozev81,

jeal

měl

za zradu pražanů " statku i h rdla zbaven býti", vyprosil milost Z8 slib vě čného "zasluhováni a nahrazováni obci

města naěaho

/Pr ahy! ••• • zvláště jisté sumy p eněz dánle
eto kop grošuov jménem poručelletvle, jakožto č lověk odoúzaný na smrt, aby za to byl kúpen prach a jiné potřeby
městské, a tisice strychuov žita" 55/.
Výroba střelného prachu se přes všechny obtíže v husitské Praze rozvinula natolik , že už k r. 14)2 přichází
prvý známý doklad o prachařl Matějovi 56/. To sv ědč í o vyt vářen í podmínek pro osamostatňování prechnřského a pozděj i
též sacyt rnlckého řemesla.
Ábeence pramend účetní povahy znemožňUje, aby byl jak
pro přadhusitské ObdObí, tak 1 pro léta hUsitské revoluce
sledován vývoj cen z brojařských výrob~. Tim chybí jeden
z 8Bpskt~, jsnž by pomohl při studiu sociálního postavení
výrobe~ zbraní a zbroj e a umožnil sl edovat ekonomické stimuly výroby, ale konečně také poznat finanční část ky. které
na koupi zbraní museli věnovat jednotlivci. pražská vojska
1 konečně obě pražské obce . Zat ím se musíme spokojit s pou-hými příklady vesmis odjinud, nebo se zobecĎuj íc ími soudy
o vysokých nákladech na pořizován í zbraní, jak jsou konstatovány např. v pracíCh J . Durdíka a naposledy i J. Janáčka

57/ •

Pohled na dějiny pražského zbrojního řemesla od konce
14 . stol. do záv~ru husitské revoluce naznačil, že ve vývoji tohoto výrobního odvětv í došlo k některým ~ěnám. Přímé
zapojer.i Prahy, kt erá př ed r. 1419 nebyla významnějě im centreu. produkce zbraní a zbroj e, do dlouhol etých váleč nýCh
l::o,~tliktll, vytvořilo poprvó přízni vější podmínky pro rozvo j zbrojních l'omeeel . Jeji ch produkce byla určeno. nejen
pro potřebu města, ale i ostatních husitských vojsk. Pro
vlastní hospodářeký a ,sociální vývoj pražských měet a jeho
dlouhodobé tendence byl o důležité, že nešlo pouze o kvaatl-

tativní nárdst výroby , jak si ji li neárně vyžadovala potř e
ba. Rozmach zbrojařství v letech válečná konjunktury spě l
k restrukturalizaci řemeslné výroby v Praze , a t o součaaně
Te dvojím smyslu. Početní nárdet zbrojního řemesla jednak
vedl k částečným změnám v zastoupení jednotlivých řemesel
( oproti např. ústupu špe rkařeká produkce či stagnaci jiných
řemeael), jednSk urychloval podmínky pro rozvoj děl by práce
a formování perspektivně samostatnýCh typd řemesel, jako
např . prachařft, kuléřd aj. Ale skutečnost, že v porevoluč
ním období 14 )6-1450 počet zbrojních řemese l v Praze i jinich měatech podle Durdíkova zjiětění poklesl, jen dokládá,
že ani dlouhodobé v álečné nároky na rozvoj zbrojní produkce a její vnitřní zm ěny nevedl y v pražekých poměrech k vytvoření silného zbrojařského p~yel u , Jenž by ai - podobně jako u n ěmeckých m ě st ste jného významu - kladl nárok na
rozsáhlou výrobu s exportními cíli 5B/. Vývoj pražských
zbrojních řamesal od konce 14. do poloviny 15. století
Boučaeni naznačil , k jakým proměnám v hospodářském VývOj i
Prahy doelo , jak ea v nich pro linaly dlouhodobé tendenca
s krát kodObými a celou řadou otázek (často i technická po_
vahy), jež bude nutno pro objaen ění dějin husitské Prahy
prozkoumat.
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8;

9/
10/

11/

12/

13/

1949; týž, Prag ala ~ltte BObmena 1346-1421. ml Zentralltšt als Problem der mittelalterllcben Stadtgeechi ehtsforechung . Koln- Wlen 1979. B. 22-47; J . Keznik,
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198)4 ; t ýž , Praha střed ov ěká . Pr aha 1983. 8. 1-47.
Viz poZA . 1 . P. Klučina - !. Romaňák , Člověk, zbraň a
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ře; J. Durdík a Z. Drobná (dála jan J. Durdík), Kroje,
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v. V. Tomek , Dějepis II, 8 . )8); Z. Winter , D ě jiny ře
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J. Durdík , Krojs , s. 340.
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o ~Qležité vybavení císařské zbrojnice platnéři z hornelaIckého Sulzbachu , srv . W. G. Neukam , Eine NUrnberger-Sulzbacher Plattenlie!erung , 8 . 128n .
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kem 15 . etoletí. SAF 14 , 1964 , s . 140; Y. Bělohlávek a
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85- 11~mě la poč . 15. věku Vrat islav jen 100lZ tisic oby~
vatel a byla spíše orientována na obchod než na femeelnou výrobu, která eaturovala převá žně jen míetni trh.
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J . Durdjk , Kroja , a . 260 . ; J . ~e znik . Der okonomlach.
Charakter , s . 67n .
J . Durdík , Kroja , a . 26 .
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gtatik in spatmlttelalterlichen Truppen Deutecblanda •
Istlt uto l nt srnezlonala di atoria economics, Freto
1984.
351 B. Rethgen , Dea G8schutz 1m ~ltt81alt8r. Quellenkr1tiBche Unterauchungen, BerlLn 1928, a. 671n.
361 J. Durdík, K voj8n8ko - techolc ~ problémům na po~átku
15. století. HaV 1953. s. 29n. ; J. Krása, Rukopisy
Václava IV. Praha 1974. s. 50n. a pasaim.
37/ Srv. J. Durdík, Znojemské puškařatv í v první třetině
15. století. 8aV 1955, e. 52-99 8 studie R. Novébo,
Stříbreké v Ojenst ví.
3el K tomu arv . obecné práce o husitském vOjenství uvedené
v POZD, 1 a J. Durdík, Kroje , zbroj a zbraně.
391 Staročeské vojenské řády (ad. F. SveJkovekY a J. Durdík~
Praha 1952, e . Sn .; J . Durdík, Husitsk é v Ojenství, 8.47.
Steré
letopisy č eské (ad. F . Šimek) . Praha 1937, např.
'Ol
e. )1 a j .; PRB V, 8. 43) aj .
Srv. V. V. Tomek , Dějepis VIII, a . 74n. s H. Toman,
Husitské válečnictví, s. 162.
42/ Za základ byly vzaty přehledy zvl. Z. Wintra, Dějiny
řemese l, 8. )97n .; J . Durdíka. Kroje, s. 26 a tabulka
J. Mezníka , Pra žská řemesla , s. 2).
43/ J. Durdík , Kroje , s. 28 uvádí 13 platnéřů.
44/ J. Mezník , Národnostn í složení předhueltské Prahy. SH
17, 1970, s . Sn. , 12. Rozbo r j men provedl i Z. Winter,
Dějiny řemesel , s. 398n .
45/ J. Durdík, ~l~je , s . 42n .
46/ Tamtéž, s. 28.
47/ R. ~ rbánek , Žižka s hueitské vál ečnictví. Sborník Žiž:.ův 1424-1924 k pět istému v ýročí jeho úmrtí. Praha 1924 ,
B . 49.
48/ K tomu nověji V. Schmidchen , Bombarden, Befestigungan,
Buchs enmeister . Von den erstan ~auerbrechel~ des Spat mittelalters zur Belagerungesrtillerle der Rena1ssance .
DUsseldo r f 1977, e. l2n., 102n .; H. Kleinschmidt, 1og1-
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atik, s . 32 aj. K postaveni zbrojních řwnesal v T ábo ř e
P. ~mahel. Základy města , s. 80 , 114.
J. Durdík, ZnojemSké puěkařatví, 8 . 520 . ; R. Nový.
5tříbreké vojenství . B. 4380.
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B. Rathgen, Dsa GeBchutz,

s1/

B. Rathgan, Daa Geschutz, 8. 95-101, v. Scbm1dchen,
Bombarden, 8. 420., 102-116. K vývozu vzorkd sanytru

B.

95n.

z l'rehy B. Ratbgen. Pulver und Salpoter-Sch1eOpulver,

52/

53/
54/

Kunetaalpeter, FulvermUhlan 1m !rUban Klttelalter.
MUnchen 1926, 8. 16 .
Tak UTád~ např . brad Karlštejn, pro který sa dochovaly z několika let husiteké revoluce Účty . Sanytr a síru
ssm spolu 8 dalš ím zbožím, na jebož dovozu byly č eská
země vždy záv1s1á, totiž 8 mandlemi, fíky, slanečky .
olivovým olejem atp . dovážel kupec Konrád , pocházející
8 největší pravděpodobností z Německa. K tomu dčty hradu Karlštejna z let 1423-1434 (ed . J . lellkán) . Fraha
1948, a. 16. 28 , 34 aj . Vysoké čá atky za dovoz toboto
i jiného zboží byly s pláceny nezř1dka purkrabím zlatem
8 8tříbrem. popř. i boboalužebnÝ=i pře~ěty a obrazy,
jak doloženo tamtéž. a . 731 Za pě t centn~ aanytru zaplatil Konrádovi purkra bí 1. ÚDora 1425 25 kop gr . , tý!
den věak už Konrádovi prodal etříbrnou podobiznu P. Karie, dva kalichy 8 monatranci v celkové váze stříbra
25 hřiv en 15 1/2 lotu za 58 kop 34 gr. Jiným doklad ..
Je z práva. podle níž Norimberětí 19 . ll . 1433 dávají
na v ě domí panu Hynkovi Kru!inovi ze Švemberka, le mu
zaaílají tunu 8anytru a tunu dry, kt8ré od nioh Udal.
Zbo~~ zaslali do Chebu, odkud bude dodání zpro8tředko 
".áno. Srv . P. Palacký. Urkundl1che ~e1tra:ga zur Ga8cbi<bta dea Hus81tenkriegea 10 den Jahran 1419-1436. II, Prag
187J. 8 . 392 .
K tomu č etn é doklady va SLČ (ad . P. Šimak) , P . Šmahal .
Základy města , a. 60 aj .
K tomu doklady např . v již uvadených účtecb karlětejn-
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55/

skýcb. srv . pozn. 52.
AČ 28 , 8 . 76a-b. Oněch 100 kop s r. ee vztahuje pouze Da
" prach a Ji né potřeby " , o bili měl pořídit zvláět (eUlo
asi též 100 kop gr. č . ) . Citace Z. Wintra umo ŽĎuJe ne-

jasný a

56/

57/

58/

•

nepřesný

výklad, srv. Kulturní obraz I, a . 272 .
Prachař Matěj (~athlas parsna pulverss) prodává v NMP
r. :4)2 dům a dalši rok si kupUje nový, S1""I . V. V. Tomek , Základy II, a. )00 .
J. Durdík, Husiteké vOjenství , B. 20n .j týž, Kroje, psaBimj J . Janáček , Městské linance a investice I Praha
1420-1541. ČSČH 25. 1971 . 8. 4080 . X prostředí německé 
mu srv. naposledy V. Scbmldchen. Bombarde.n .
J . Durdík, Kroje, 8. 4)n •
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Die Entwlcklung der Wa!!enbaadwsrka ln PreS aw Inda
das 14. Jabrbuoderts und ln der aret en HalIt. des

15. Jabrbunderts
Zusammeota8aUll.g

Die vorli.senda Studie beobachtet dle Vsr&oderungen.
dia dia Huseltenrevolutlon der Entwleklung des Rand.erka,
das sleh 1m 8p3t~ltt.lalt.rllcben Prag m1t der Herst.llung
von Wa!!en und RUstungen beechaftlgt a, gebracht hatte. Die
bleber1ga ErforBchung dleear Fregen bat ihnen ketae aystematleche Aufmerlr:eamkelt gewldwet , beeocders deabalb, wal1
dl$ Qua1lengnwdlege tUr 1hra LOauog6ll. deml1cb ang 1st.

Wenn .uch zuoammeahBngenda Relben, beeonders der Quellen
mtt Rechnuogecbarakter, aut deren Grundlage man 1m Detail
die Eotw1cklung der e1nzelnen Handwerkaarten und lbrer Pro-

duktlon verfolgen konnte , rahlao. 80 kann man aber .enigetens die HaupttrsQds und Verinderungen in lhrer Geschichte &ID Ende des 14. Je.hrhunderl e und 1m 15. Jahrhunderl
feetlegen.
Dar Autor ve~aiat deraut, d.~ die Waffenhandwerk. ~
Prag in der Y1tte des 14. J8hrhuoderte nieht beeonder8
actwieKelt wsran. Die Zahl stieg zwsr bie zur Wende dee
14. zum 15. Jehrhuodert, Uraacha dafUr war aber nieht die
innere Entwiekluug , sondern d1e Umwaodluog Prage in die
Ree1denz d~r ramieehen Kon1ge. Anla3 zur ~rweiterung der
Harate~i..ung von 'lIarren uod RUatuogen waren die grof)e Ei,nwohr.erzahl Prage (ungefŠh r 35 000), aber such der Bedar!
de~ kon1g1iehen Horee. der Beeatzungen be1der Prager Peet~
gec (Prager Burg unel Vyěehrsd) und der Burger . D1e Zahl
d er Waffecbacdwerker in der Prager Altstadt uberragte
le1eht die Anzahl 1n der Prager Neustsdt. eher unte re eb1 eden s leb aber be 1ele prager Gemeinden 1n der Strukt ur die-
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88e Henawerke. In der Altstadt uberwog das Hendwerk, das snepruchavoller l n de r Metellbear beitucg ~ar. z. B. die Heretellar der Harnleche und dia Klempner, und di e Altetadter
Handwerker waren Buch vermogender ale die Neustadter. Der
Autor bezwelfelt die alteren Tbesen davon, da9 dia Prager
Waffenheretellung des 14. und des Beglnna des 15. Jahrhunderte bedeut end entwlckelt wer , ale sr aie mlt der Produktlon elnlger deutscher Stadt e verglelcht, vor sIlem mlt
NUro berg und KOln Bm Rhein. Er kone tetlert. daG Be sleh
Prsg ln dlseem Hendwerkezwelg Buch nlcht zum Zlel geeetzt
hette, fÚr die Auafuhr Zll produzleren und da~ Ba uberw1eg end tur den iuc eren ~ arkt herstellte . prog fshlte fÚr die
Entwlcklung der Weffenproduktlon Buch das notige okonomiBehe (beeonders Rohetoff- ) Hint er1.nd, und uber die langen
Jahrzehnte des Friedene hi n ent wiekelte ee nicht solehe
Stimuli , die fur die En tfaltung di as se Zweiges in den deutsehen Stiidteo wirkten.
Die Jahre der Hueeiteorevolution anderten d1ese Situation nur tei lweiee . Die Prager Weffenheretel lung konnte zu
Beg1nn der Revol utioo dem Bederf der Hueeitenheere oicht
gereeht werden, wee damit einer der Pektoren war, der den
Charakter ihrer Ausriistung (zum KampfUlllgeriiatete Bauernund Hft.Ddwerkergerat e ) beetimmte . Es w1rd euf di e BemUbun_
gen , dieee Situstion durch stoQertlgee Orgenisieren von
WRlfenerzeugung (das GleOen von Feuerwaffen) zu 108en, und
au! das Anwaeheen der Zahl der Weffenhandwerker bl s Zll den
Jabren 1427 und 1429 hingew1eseo. Mit der Entwick1ung , beBoadere der Erzeugung von Sehu~wa ffen wurden in Preg Voraueset70~gen fur die Kntetehung neuer Berufe, z. B. Kugelgl e~dr und SehieOpulverherete11er, geechsffen . Es wird
ko,.etatiert , dal} die Waffenherate11ung in PNg und sueh
anderewo im Lande unter den revolutioniiren Bedingungen der
lIschfre.ge nlcht gerecht wurde , de~ die Weffen oft das Beuteziel der Hueeitenheere wereo . E~ wird euf dle Probleme
eufmerke&m gemecht, die mlt der Rohetoffgewlonung fUr ihre
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Srzeugung (Eleen, Scnwefel, SaIpetar) v,rbunden waran.
Die Beendlgung der revolutionaren KSmP!e brachte 811m8hllch das S1ok.o der Anzabl der Wa!!enhandwerker in
frag und ln and.raD bOhmiechen StadteD m1t eieh. W.8 ba.aiet, daQ noch nlcbt siamel in der Zelt der anbeltanden
Kr1egetUb.nlDg die BedlnguLlg8D tUr di. Blldung ainar entnckelten We t tenindustr.1e geacbatten wurden, ne 4&8 eua

81Dlg80 deutacheo oder 8nderen Zentren betannt lat.
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BITVA IU vtTKOvt A ROZPAD PRVllt
V

Ltrt

dtžovt V'lPRJ.VY

1420

Resumé

17. března 1420 nechal uherský 8 římský král Zikmund
Lucemburský ve slezské Vratislav! slavnostně vyhlásit křížo 
vé tažen! proti huslt~. Tento čin byl konkrétním projwyem
Zikmundova rozhodnutí řešit českou otázku s110u, donutit hualty ke kapitulacl, zmocnit se Prahy B získat českou královskou korunu. Tyto kalkulace však v mnoha amarech selhaly a
Zikmund «výeb cíló nedosáhl. Příěl~ jeho neúspěchu lze
ehledávat ve třech oblastech: vojenské, hospodářské a politické. Uherský 8 římský panovník pdvodně předpokládal, že
pouhá síla jeho armád zastraší husitskou Prahu natolik, že
aB bez boje vzdá a přijme jeho podmínky, která ohlásil záBtupc~ blavního města při kutnOhorských jednáních v polovi ně května 1420. Zikmundova neústupnost ~5ak vedla ke apojeni
Prahy 8 ~enkovakými husity, kteří pHěl1 české metropoli rl.
pomoc. Naja11nějěi obory vyslsli zřejmě táboři (kolem J 000
lidí ), celkový počet oat atních poail (orebité, husité ze
severozápedočeekých měst) ee pohyboval kolem 2 000 lidí.
Spolu e bojeechopným obyvatelstvem v Praze disponovali busité 10 000 bojovníky, zatímco křižácké vojsko , které zaujslo
v posledních dvou červnOVýCh dnech pozice v proatoru Pražského brsdu, v Ovenci a ne Letné , čítalo kol~ 30 000 muŽ~
(obvykle :.;.o:ávená vysoká čísla křUáků by mnohonásobně přess
boval~ středověké zásobovací možnost i). Když husité nekspitul~val1, rozh odl ee Zikmund odříznout Prahu od jejího z emě
dělakého zázemí e v období tě a ně přede žněmi vyvolat v hlavním městě zásobovací potíže . K tomu však potřeboval dobýt
Žižkovo provizorní opevnění ne vrchu Vítkově, které kontrolovalo Jedi né dvě ko~un 1kBce, jim1ž Praha udržovala spojení
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8 venkove~. Útok několika atovek míaeňských Jezdců, podniknutý 14. července, věek ztroskotal, nebot v k~ltlcké situaci
vpadly do jej ich levého boku husitské oddíly, které posádce
pevnůstky přis pě chalY ne pomoc z Prahy. Střetnutí ne Vítkově
ee ukázalo pro dalš í vývoJ rOzhodUj ící událostí , sčkoliv sl
jeho význam husité bezprostředně po bitvě neuvědomovali.
Opskovaný útok ne Vítkov toti~ nep ř icházel v úvahu , nebot
Žižke e touto možnost! počítal. Navíc teplá počasí urychlilo
zně, takže naděje ne vyhladovění Prahy SB ukázala být iluzorní. Jednání o čtyřech artikulech pražakých mezi husitský1111 e ketollck~'lIIl bohoslovci , k JeJlch ~ Bcho.zce dal ZlkmW1.d
Bouhlas po 20 . červenci, neznač i la rozdílná stanoviska obou
s t ran a nereálnost dosaženi politického a teologiCkého kompromisu . Za dsné situace , kdy křižáck é oddíly ~ydraneovaly
okolí Prahy a náklady na jejieh vydržováni rostly, využil
Zikmund slespoň loyality většiny českého panstva a nechal se
28 . č ervence korunovat na Pražském hr 6 dě českým králem. Ač
koliv Praha platnost tohoto aktu neuznala, zpoehybnil tak
Zikmund alespoň věe revoluee ve vnitropolitieké i zahranič
ně politické sféře . O dva dny pozdě j i křižáeké vojsko rozpustil. Plánu ns ovládnutí Prahy se v6ak definitivně nevzdal
8 pokusil se jej uskutečnit ješt ě ne počátku listopedu 1420.
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Čornej

Die Schlacht au! dem Berg Vít kov uod der ZerlelI
dee ersten Kreuzzugss 1m Sommer 1420
ZUS8!MlenfBesWlg

•

JoJD 17. Man 1420 118\3 der rOm1eche und uagarhche Konig Slg1emund der Luxemburger 1m echles!echen Vratialav
(Breslau) fo1erl1ch den Kreuzzug gegen die Husaltea verkUnden. DlaBe Tet ~ar der konkrete Ausdruck der Entscbeldung
Slg1emunde, dia techechieche Prage ~t der Gewelt zu 10••0,
die Husslten zur Kapltula~lon zu zw1ngen, ateh Prage zu bemacbtlgen und die bObmische Xonlgekrone zu errlngen. DlaBe
Kelkuletlonen echlugen jedoch ln vlelerlei Hlnelcbt tebl,
und Sl g1emund errelchte selne Zie le niobt. Die Ureacheo
salaea MI0erfolgee kana man au! dra! Gehl.ten feststellenl
mdl1tariech, wirtechaftllcb und polltlach . Der rOmiecbe
uod ucgarleche Konig hatte ureprUnglicb vor&usgeeetzt, daQ
die blo~e Starke eeiner Armee dae bussitieche Frag in solchem Ma~e einechuchtert, daQ es sieh ohae Kamp! ergibt und
eeine Bedinguogen ann~t, die er den Vertreter.a der Hsuptetadt bei den Verhandlungen von Kutná Hore Mitt e Wai 1420
ankUndlgte. Slglsmund Unnschgl ebigke1t ťUbrte jedecb zur
Verb1ndung Prage mit den Hueeitan au! dam Landa, die der
bohmiechen Uetropole zu Hil!e kamen. Die stBrketen Verbande 8cbickten o!!ensichtlicb die Tsboriten (um ) 000 MenBchen), die ~esamtzah1 der ubrigen Veretarkungen (Orebi teo, Hl~eiten aue de n oord.eet bOhm1echen Stadten) betrug
ung'-tahr 2 000 Menech.n . Zue&mruen mit de r kamp!!anigen
E1."J...ohaeI'8cha!t von Pra.g hetteo die Huee!ten 10 000 Kampfer zur Ver!Ugung , wshrend des Kreuzbeer , das in den 1etzten zwei Junitagen Positiollell 1m Raum der Prsg er Burg, in
Oveoee und in Letné. einnshIrl , ungef&br ) 0 000 Llann zMIte
(die gewohnllch ange!Ubrten hohen Zahlen der Kreuzri tter
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wUrden vlel!ech dia mittelalterlichen Versorgungemogllchka1tan uberetelgen). Ale die Husslten niobt kapltullertso,
sntschied sleh Siglsmund, Frag von selaam lendWi rtecbaftliehen Hlnterleod ebzuschnelden und ln der Zeit kurz vor der
Xrnte in der Hauptetadt Versorgung98chwlsr1gkeltsn hervorzuru!en . Dezu muBte sr eber Zižkaa provleoriecbe Psstung
auf der Hohs Vítkov erebero , welche die slnzlglD zwei LandetrnBen kontrollierte, uber die Frag Verblndung mlt dam Lande unterhlelt. Der Angriff einiger hundert YelOner Rslter,
der Bm 14. Juli unternommen wurde, schelterte jedech, de 1m
krltiechen Augenblick ln lhre l inka Seita Huseiteoabtel1ungen, dia der BeBet~ung der kleinen Festung BUB Prsg Zll Milfa eilten. elntielen . Der ZUS8mmenet oO au! dem Vítkov war
fUr die weitere Entwicklung das eotecheidende Ereignis, obwobl den Hueeiten eeine Bedeutung unmittelbar oech der
Schlacht oicht zu BewuBtsein kam. Eio wiederholter Angri!!
au! den Vítkov kam osmIi ch nicht in Frage. deno Žižka rechoete mit dieser Mogliehkelt. AuOerdem beechleunlgte daa .arme Wetter die Ernte, sodeB eich die Hoffaung au! eine AU8hungerung Prage ale illusor1ech erwiee. Die Verhendlungen
uber die "Vier Prsger Artikel" zwieehen den huss1t1echen
und katholiechen rheo l ogen , zu dereo Treffea Sigiamund aaeb
dem 20. Juli die Zua t lmmung gab , deuteten die unterschiedl1ehen Standpunkte beider Seitea und die lrrealitat der Erreichung eioee politischen und theologisehen Kompromiseee
ano la der gegebenen Situatlon, ala die Kreuzzusaabteilungen die Umgebung Praga plUoderten und die Kostea fur 1hrea
Unterhslt anwuchsen, nutzte Slglemund wenigstena die Loyalitat de:' MehrheH dee bohmiachen AdeIa aus und lie!} eich e.m
28. Juli eu! dar Prager Burg als bOhmischer Konig krČnan .
Obl'/ohl Prag die GultigkaH diesee Aktes nicht anerkannta,
zog 80 Sigismund wenigstens die Ssche der Revol ution in de r
innenpolitiechen und auQenpolitiechen Sphara ln Zweifel.
ZV/ai Tage spater entlieO er das Kreuzheer. Den PIan von der
Beherrschung Prage gab er jedoch definitiv nicht aut .
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BOJE U VYŠEHRADU NA PODZIM ROKU 1420
V historickém povědomi našeho lidu jsou B husitskou revolucí spojena vítě~ství revolučnďch bojovnikó ned vo jsky
zahraniční 1 domácí reakce . Významnou kapitolou vo jenství a
vojenského umění husltó je 1 obléhání Vyaehradu na podzim
r. 1420 B bitva Da pSnkrácké pláni 1. listopadu téhož roku 1/. Fražan~ a jejich venkovským spojencům eB tebdy podařilo porazit voj sko š lechty korunních zemi a obrátit Da út ěk
1 německé B uherské oddíly, B je ji chž pomocí chtěl císař zabránit pádU jedné ze svých pražských pevností do rukou huelt11 2/
Ideol ogické, politické 1 ekonomické dóeledky bojó II Vyšehradu neušly pozornosti většiny hlatorlkó. Všeobecně je
zdůrazňován význam vítězství II Vyšehradu zvl áš tě pro Praženy. Tehdy neobyčejně v~ro atla autorita hlavního měata, jehož
prior1trr! mocenské postaveni v zemi bylo definitivně atvrzeno na čáela.vekém sněmu v č e rvnu r. 1421 a ~ůetalo neotřeeenl;
ez do jYtvoření Žižkova v ýchodočes kého bratrstva Nového Tábora J .
Nejen politickomocenaké ~měny vyplývající z vit ě~ného
vedeni bojů v létě a na podzim r. 1420 před Prabou, sle i
ryz e vojenské aspekty těchto bojů byly předmětem řady etudi~
Rozborem vojenakých akcí se zabývali badatelé husitského vojenství, ale nsjdeme je 1 v ěiře poj stých dílech minulosti 1
současnoati. Vjkled události není přiro~eně jednotný a dodnes vyvO!áv.9. řadu otázek 4/. Není proto na škodu si některé
alesp~ň ve stručnosti připomenout.
Odraženi vojsk první křížové výpravy v červenci 1420
nezbavilo vedení pražských měst váŽnýCh starostí. Huaitskou
Prahu nadále avírsly posádky obou pražských hradů, které
Zikmund před svým odjezdem do Kutné Hory posílil a bohatě
zásobil .
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Počet né a dobře vyzbrojené vyšehradské královské posádce, složené z českých e německých 201dnéřó, velel Jen Šambera z Boskovic 5/ , Zprávy kronikářů , ze na Vyšehra dě bylo
soustředěno "na několik tleícuov ". nebo "množstvle rytieř
etva" , zřejmě nepřeháněj í 6/ , Jmé na některých urozenýCh
žoldnéřů, strádajících později v oble ženém VyAehredě , nám
nabízí Zikmundův dvorní historiograf Eberberd Wlndec~e 7/
J ek uvádí kronika Vavřinc e z Březové , zaháj il O pražská
vojsko 15. zá ří 1420 obléháni Vyšehradu. Příčiny , kteró k
němu vedly, jsou dostatečně známé . Nové Uě eto pražské sousedilo 8 Vyšehradem a nebylo z této strany chráněno hradbami,
a tak se Podvyšehradí 1 přilehlá část Podska lí Btávsl~ č ee
od času bojištěm mez i husity B vyšehradskou posádkOU / .
Aby zsbránili v pád~ do svého města z týlu, museli Pražané
udržovat v pohotov osti dostatečné vojenské aíly. Také spojení pražských měst s venkovem směrem ne j ih a j ihov ýchod bylo
vzhledem k aktivi tě Vyšehradských ohrožováno . Hlavní ceet a
z Prahy do jižních Čech byla zcela pod kontrolou hradní posádky. Náhradní spo j ení zajištovala ceata z nov oměs ts ké brány av . Jana napří č údolím k vesnici Krušina . i když stejně
jako ceaty směrem na Vršovi ce e Michli byla také tat o vzhledem k nevelké vzdálenosti od Vyšehrsdu stále v dosshu vyšehradských jíZdníCh hlídek 9/
Hej t mané pražekého vojska pr oto zvol i li pro vybudováni
vojens kého obléhacího tábora prostor jihovýchodního okraje
pankrácké pláně. kde e e rozkládala vesnice Krušins s kostelem sv . Pankráce 10/ .
Poměrně pl'Udký evah
psárského masívu byl v proatoru
v ýchodně ~a kos tela přerušen mělkým sedlem , za nímž mírně se
Bvažu .~ ":cí pl aninou vybíhal nejdále no západ horou vyšehradskou . Kostel ev. Pankráce at á l na nevýrazná ostrožně v j ihovýchodním cípu penkrácké pláně . Od ko~tela i z jižníhO okrsj e psnkr á cké planiny terén kles al otrmifmi stráněmi směram do
Podolí . Stejn ě prudce klesa l terén i ze severního okraje
planiny mezi vesnicí Paáry a Vyšehradem dolu do údolí Bo tlč~
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Smě rem k Vyš e hradu se p l áň mírně svažovala, roz š iřovala a

•

ko nč il a

v místech př ed vyšehradskou horní bránou .
Prožené voj enským táborem přehr adili Vyšehradským hlav ní operační i zásobovací komunikaci vedoucí z horní vyšehradské brány Špičky 111 . Zárov eň 61 však ponechali volnou
cestu, která z této komunikace odbočovala v prostoru před
kostelem ( dnešní n áměstí Hrdln~) dol~ do údolí Botlče a dál e
k bráni'!' ev. Jana , B ovládali 1 sterou ceetu

•

přes

vesnlci

Paáry a dá l e pod Karlov 12/. Tyto bezpečné ceety sloužily
zároveň joko významné týlov é osoty mezi vOjenským táborem u
kostela 8 bránou ev. J a ne. Při opevňování vo jenského tábora
využil i pražené dokonale Výhodných terénních dispozic. Smě 
rem k Vyšehradu byl t ábor zabezpečen příkOPY e valy. které
byly vy budovány přednostně a přetínaly pankráCkOu planinu
napříč, od svah~ do Podolí až po stráně nad údolím Batiče.
Vzdálenost předního okreje obléhacího tábora od Vyšehradu
mohla činit anad 500 nebo 600 m, což zároveň s mírným převý 
ěením horni části planiny zabezpečovel o obléhatele před
úč innou palbou z hradu. Aby ae mohli bránit nečekanému výpadu hradní poaádky na pankráckou pláň nebo do údolí Botice ,
zřídili hejtmané nepOChybně proti hlavní vyěehradaké bráně
opevněné př eda unuté poetavení. PříkOpy a jiná opevnění byly
postupně zřizov ány od vojenského tábora až do Podolí 13/,
které by l o také obsazeno Oddíly pražskéhO vojaka, ale i na
druhé straně směrem k botičskému údolí . Stejnou péči věnova 
lo ve leni opevňování pros toru mezi kostelem sv . Pankráca a
veenicí Psáry, nebot tato týlová hranice ae podle správných
předpokladů p ~ažsnů mohla stát čel ní obrannou l i nií v přípa
d ě pomoc' oblezeným.
1'ystavba vojensl!:ého tábora na pankrácké planině byla
rychle dokončena . U silovně na ní pracovalo mnoho Pra žanů .
kteří pomáhali při budování obkličovacích linií 14/. Vojsko
ae připravovalo na dellii pobyt v poll, který měl být ukončen
oz tehdy , kdy hlad donutí vyčerpanou posádkU vydat hrad bez
boje.

.2
Současně ne zahájením bojové činnost i na psnkrácké pláni, kde pražané soustředili hlavní úsilí, menší část pražského vOjska sestoupila z dosavadní linie obrany proti Vyšehradu (Sloveny - sv. K a teřina - ev. Apolinář - Karlov) do
údolí Botiče. Zde v krátké době obnovili příkop, který vyšehradská posádka zasypele v květnových bojích. Ne této strana
obléhací fronty ee pražské vojsko nemínilo omezit pouze na

pasivní blokování obležené posádky.

Sdělení

Bartoškovo "ubl

lpeoB plx1dlbue et mechlnla lucrere conebentur n 15/, m~~eme
vztabovat nepochybně na bojovou linii v Fodvyeehrsdí. kde
podle Vavřince z Březové zasluhovaly pozornosti dva veliké
praky u kostele Panny Marie ne Botiči, ale zvláště "velká
pulika" v kostelíku Na trávníčku, ukrytá jako v palebném
srubu 16/ . Tu také nebylo možno vyřadit z boje jako nekryté
obléhací praky , které ostřeloval vyšahradský etřelec z kaple
ov. Markéty 17/. Vyeehrodakýc nepochybně nedopřávala pražaká
puška va výhodném palebném poatavení klidu, protože nebylo
možné vyřadit ji z boje odvetnou palbou. Velké ztráty pražand zaznamenané kronikářem po jednom z výpadd hradní poaádkY
svádí k domněnce o urputné obraně kostelíka, v jehož zdech
byls umístěna nejcennější prežská obléhací technika 18/.
Úplné obležení Vyšehradu, přípedně aktivní v edení bojové činnosti proti moderně vybudovanému opevnění, jehož systém využíval i výtečných terénních dispozic, Bi vyžadov alo
soustředění značných sil a proatředkd 19/. Obléhatelé neměli
ani dost času, protože Zikmund postupně aoustřeěovsl vojsko
k vymanění svého hradu 20 1. S tím pražené počítali již od
za čátku celé k~mpaně u Vyěehradu. Jak nás informuje Vavřinec
z Březové, vzkázeli proto "domini e Hynkone Cruesina, Victorino ~. ~cto Boczkone et Thaboritie • •• ut in auxillum pro expugr.ando castro Vyeaegredensi Pragam venire non negligar,t" 21/, Naléhavé žádosti o pomoc byly záhy vyslyšeny. Již
4. říjn a ee objevil u Vyšehredu Hynek Kru§ina 1 jeho bratr
Jan, oned krátce potom i nový spojenec Prahy Viktorin Boček
z Kunštátu. Obléhatele posilil i Hynek z Valdštejne , jenž
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•
byl ve sluli.bácl:. Prahy JH od jere a který se někdy v říjnu

•

vrátil z diplomatického poelání v Polsku 22/. Hu~ity ze severozápadních Čech přivedl opět Záviš Bradatý . Mikuláš z Husi a Prokop z Úatí uzavírali bojovou koalici rdzných ideových a politických směrů i o6obních ambici, která S8 soustředila u Vyšehradu 23/
Nejvyšším hejtmanem spojenéhO husitského vojska byl
opět "ustanoven Hynek Krušine z Llchtemburku 24/. Vyšehradská
posádka teprve po příchodu spojeneckých vojek měla pocítit
celou tíži obleženi. Hynek Krušina rozmístil Bvá vojska tak,
aby 1 zbývející volné přístupy k Vyšehradu byly přehrazeny a
jakékoliv doplňováni zásob pevnoeti by lo znemožněno.
Pomocné vojsko Záviše Bradatého z Žatecka e Lounska. k
němuž eB Bei připojila i část Slánských 25/, SB rozložilo
v údolí Botiče pod Karlovem. Domnívám se, že nejpřesněji lokalizoval vojenský tábor Záviauv Hanuš Kuffner, jehož schéma
postrádá jen vymezení aměrem k východu 26/. Po jaho doplnění
se nabízí tato situace: Záv iš Bradatý ee rozložil se svými
Oddíly od Karlova dol~ k Botiči. Ležení bylo z jedné strany
chráněno novoměstskou hradební zdí a z druhé mlýnak~ náho·
nem a korytem Botiče, později i vyhloubeným příkopem. Bylo
přitom dostatečně vzdáleno od vyšehradSkých hradeb, takže
nemohlo být ohrožováno účinnou střelbou. Směrem ns Nusle a
Vršovice ae nejapíš rozkl ádalo až k ceetě mezi koatelem av.
Pankráce a bránou ev. Jena. Tím se uzavřels čáet údolí, jíž
do té doby mohli pronikat Vyšehradští, a byla sledována d~
ležitá spojnic e mezi měetem a vojenským táborem na pankrácké
pláni i ceata od Vršovic.
K ~okonalému uzavření obležené poaádky Vyšehradu bylo
třerd dále obssdit prostor mezi pražským vOjenským táborem
až k ležení Záviše Bradatého . Vavžinec z Březové zaznamenal,
že Hynek Krušina a Viktorinem Bočkem "et auie clientibus ae
ln valle vinearum ascendende de Psarz versue sanctum Pancradum cum auie tentoriis locsverunt". Vzápětí dodel, že je
denně navštěvovali Pražané a kněžími: "foasatle s sancto

8'
Pangracl0 lnclplendo et deBcendendo ad tentorla domlnorum

ueque rlvulum Fsarz et domlnum Zav18el~P 27 / . Interpreta ce
Vavři ncových sdělení k této otázce neni zdaleka jednotná,

mnohdy Je problém zjednoduijován tak, že orebité a poděbr a d
ští byli v Nuselekém údol:Í. lJejprevděpodobnějěí ře1ieni má
z ř e jmě vyšehradský probošt Vojtěch Ruffer, podle něhož es
Hynek KruUna " polozil es svými od oudoli vinného přes Peáře
a ž k sv . Penkreci " 28/ . Chceme - li tedy přibližně lokalizov at
v ojenské tábory epojencd , musíme al espoň neznačit polohu vel

Pe dry 1 peárekého pot Očku , o němž ee v ÝBl~vně zmiňuje Vavři
nec z Bi'ezové .
V prlllllenech je vse nlce pl-lpomínáne k r. 1222 jako " .. 11le Pasrz et l,uoele capitul1 \"f1ssegred" 29/, O teře v Peáre ch
nad potOčkem pod Vyš ehradem a pl ebánovi v Paárech se dozvídáme ze Doudních akt konzistoře pražské 30/. Ua několika
míotech se s veonici Psdry, farou a kostaly v této vesnici
setkáme v díle V. V. Tonka, který vosk vesnici Paáry situuje
do prostoru Podvyšehredi, je ž měl e· vzniknout na .oíatě bývalé
podhrcdoké oeads paáreké . Ue Ji ném míste uvádí, že po vybudováni hradební zdi okole.. I!ového IJěs te zllstal a ěé.et vllsnice
poblHe Slupi za hredbami smčrem k lJuelÍI:I s připoul:iti těsné
soueedotvi Psár a Iiuclí 31/ . ll; možnému prostoru , kde se rozkládale vesnice Pedry , má informccc Jiří Král , který pozorně
enalyzoval kroniku Hájka z Libočan 32/ . Jistý zmetek zp~o
bi lo nepozorné př ev zetí poznatk~ k prOblému Psár z prací
Zikmunda ,'/i ntra , kterj sice píše o Pslirech, jen~e o Peál-ech
pOblíž Jíl~váhv a majetky umiv er~itníml 33/ . Patrna nejvíce
ae blíží ~ KUtečnosti řešení Viléme Lorence, který lokalizuje
z míně,..ou vee do prostoru mezi J ohanisovu školu (mám však ze
to, že V. Lorenc měl ne myali školu Ledislave Hanuae) nad
UUflelským údolím a rozcestí J!e peloučku 34/. Znalci Vyšehradu BořiVOj rlechvétEll e ?rantHíek Kašička potom uv 6děJi , že
Psáry, podobni:! jel:o vesnice !,rušina, mohly plnit ve své době
úlohu předsunuté ostrahy Vyuel\l'sdu, k čemuž je p:z.edurčova l a

•
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i vý znamná poloha při staré cestě z Prahy do jl~níCh
Čec h J5/ .

Lorencovo ře3eni lze velmi pro stě podpořit realistickou vedutou Prahy Pil ipa ven den Bosche B J . Wechtera, vydanou Jiljím Ssdelcrem, ne níž je na vyvýšeném místě v údolí
Botlče mezi Vy š ehrBd e~ a Karl ovem znázorněn kostel , snad
peáreký , o jehož existenci víme, zatímco v

•

•

přilehlé

ve! Il'UB-

lich nebyl žádný . UQÍotěni koete l e je ještě patrnější ne
romantizující litogrefii A. PokornJho z r. 1672 , provedené
podle Sed elerove prospektu 36/ ,
Pro lokalizaci prost oru Peár jsou však podstatnější nškterá eděleni, kter á obsahují praneny vyšehradské kapituly.
K r. 1403 je to zápis o prodeji polnost í. který je kapitulou
povolen Janu ze Smilkove: "ut qu ettuor cum quertall atrlchonea agrorurn retro Monten \7iesegred eneem penee vlam publ lcem
in perte elnlstra Duper vlllam Poerz situatos " 37/. Stejný
význorn má pro náe zprávl:! z r. 1409 : ~ t tree etrichones agrorum, super villac Psosrz inter egroa et vineao CI1mee dicti
Drobrupcz ex une, ílalason1s psrte ex sl tere sl tosn 38/.
Dále je třeba identifikovat nv intCné údolí ", kterým pedle Vavřince vystoupil "Hynek Krušins e panem Bočkem a Dvými
panoei" nahoru ke koc telu. Potok Bo ti č zde protékal eirokým
a hlubokým údolím, obklopen zahradami , chmelnicemi a vinice mi, podle nichž vzniklo pojmenování údolí. Viničné údolí ee
rozkládelo od východně polo2sných vaí Vršovice a Huole a ž
pod ;,81'10'1, kde bylo ukončeno hradební zdí v míatě Slupi J9{
Stejný význem pro ur čení dislokace VýChO doč eských epojenc~ u Vyšehradu mÁ i Peáreký pot óček . Víme od Vavřince , že
od ev, ?~nkráce dolů ke atanům pánů a ž k potůčku Psárs kému a
dá le ~ ležen! ZávIšovu byly vykopány příkO PY 40/ , Ns ot ázku ,
kde byl Psárský potok , není od pov ě a snadná , nebot žádný poms t ní název v !lusI:ích či l!ueelllkéro. údoH nepz:I pomíná jeho
existenci. Ue ní sice vyloučeno , že t ek Vavřinec z Březové
mohl na zvet 1 Botlč , ale je to mElo pravděpodobné vzhledem
k dalším znémým názvům jeko Vinný potok , Cedron nebo Kyd-
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ron 41/. Ua vojenské mapě Prahy a nejbližšího okolÍ z 19.

stol. jsou zmapovány dva me l é potůčky 42/. Jeden pObliž eeverovýchodní fronty vyšehradských hradeb a druhý východněji.
tak že etékal z planiny a81 v mistech mezi dnešní školou Ns
~ ítězné pláni 8 Palácem kultury . Dříve narozen! obyvatelé
Nusli SB ještě upamatovali, že na severní straně penkrácké
pláně bylo n ěk olik pramenň, jejichž vody, posilněny většími
dešti, s t ékaly evahem do Botice. V místech. kde před lety
vedle od Hsnusovy školy úvozem ne Pankrác cssta, tekl prý
dold jeden z těchto potóčkÓ , který SB ztratil při úpraváeh
terénu na počátku století. Ale ještě nedávno vyvěral ze svahu nad školou vydatný pramen vody.
Orebské vojsko a Oddíly husitského panstve byly roZIIÚStěnJ

tek , aby přehradily nekrytý prostor mezi prsžským vojenským táborem s l ežením Záviše Bradatého. Větš i nou jsou
teto vojsKa umí s tována až příliš schematicky pOblíž hradeb
Vyšehradu, podél levého břehu Botice. Máme- li však respektovat vojenské umění i ji ž získané zkušenosti předních hua i tských vále č ník~, hledejme vojeneké tábory tam, kde bylo jejich umístění účelná nejen vzhledem k dokonalému obležení ,
al e i zadržení pomoci oble ž anS~ zvenčí. JíZda huaitských pán~ mohla být r ozložena v prostoru Psár , který byl zároveň i
etředem hlavní uzavírací linie. Rozmíetění oddfld hueitských
pánó v Peárech nevy l učuje to, co zaznamenal Vavřinec z Bř e
zové, že totiž Hynek Krušina i Viktori n Bocek tábořili přímo
u kostels v praŽSkém vojenském táboře . Zde bylo velitelské
stenoviště prežského vojaka a po příchodu apojencd též celého hueit~kého vojska.
Jrebské vojsko táboHlo od Peár dold a ž k BoUci, takže
nsv~zov Bl o na ležení Závi š ovo a uzav í ralo botičeké údolí i
při jeho levém břehu. Domněnku , že fSktickým vel ením ore bekých oddíld by l pověřen Diviš Bořek z ~ iletínk8 , o jehož
přítomnost i nachá zíme zmínku v Stsrém kolegiátu 43/, nelze
prokázst.

87

Podobně jako pražský vojenský tábor byla teké spojenecká ležení zabezpečena příkopy jek proti Vyšehradu, tak 1 na
druhé straně proti očekávané akci ZikmUndově. Při zřizování
hlavního příkopu proti Vyšehradu mohlo být vyu~lto pro zvět
šení jeho obranné funkce vhodné terénní situace. Přikop mohl
být vyhlouben podél úvozu, který rozděloval svah prudce klesající z penkrácké planiny dol~ k Bo tlčl B jímž snad mohl
etékat dolů 1 potůček Peárský. Dále byl příkop vykopán ai
k Botlčl B ukončen pod novoměatskými hradbami západně od tá-

bore Závišova.

•

Vojenské tábory východo č eských spojenců preženů můžeme
ted7 lokalizovat př i bližně do prostoru mezi dnešní ulici
1. listopadu B rozceetí Na paloučku a dále směrem ke školám
Ne vítězné pláni B Ladislave Hanuse sž po ulice Křesomyelovu
s Jaraaírovu v Hueelakém údolí. Proti Vyšehradu vedl přední
okraj obléhací fronty střežené spojenci v mistech, kudy dří
ve vedla ulice Lounských až k nové táborské silnici a dále
dol~ k Botiči. Týlová hranice, jejímuž zabezpečení byla v ě 
nována atejná péče, probíhala aai v mlatech dnešních ulic
Petra Rezka a Závišovy v l::ualích .
Zprávy zíakané o Zikmundově horečném aoustře~ování vyproš!ovacích sil nepochybně urychlily tempo a kvai1tu vytvářeni · obranné linie mezi kostelem sv. Pankráce a Psáry. Souvislá obléhací fronta se uzavřel a, když byla táborskému oddílu 44/ svěřena oatraha obležené pevnosti 1 ze s t rany od
řeky 45/. O úsilí obléhatel~ svědčí i existence Jakéhosi
pontonového mostku mezi Podskalím, kapitulním ostrovem a Podolím 46/. V eouvislosti se Zikmundovým záměrem zásobit hladovějící posádkU po Vltavě byla řeka přehrazena zátarasy.
Vyner,ulme-li případné politické důvody, které snad mohly
vést k takovému umiatěni táborské skupiny 47/, z hlediska
vojenského to bylo rozhodnutí nepochybně š{astné, nebot její
vysoká bOjová kvalita byla zárukou ostrahy ln lÍho vlt svského břehu. Statečnoati táborského oddÍlu , jehož část mohl
tvořit i zbytek družiny Prokopa z ďatí, s1 v osobě Mikuláše

B8

z Husi povšiml 1 Vavrinec z Březové 48/.

Dokonal é

oble~cní přineslo

záhy výsledky . Prameny SB

r ozcházejí v počtu koni, j e ;:; bylo nutno porazit pro nasycení

posádky sklíčené hledam 49/, ďlevu pi lneslo až uzavřeni
smlouvy B obléha tel i SOl , By l to však jen nedostatek potravin , který obr énce Bu~oval? Ve ver~ovené setiie Judyfinského
ru koplf1u Hádá ní Prahy II l:utnou Horou se praví "k on~ jedli ,
vodu pili, a t é dosti oú nemiíli" , co ::' mohlo být ješt ě pod-

ststnější 51/ .
I~ bi tv ě

l - J) jen

vzájemného
řince

z

na ponkrJck& pHni 1 . l.I.at opedu (v1z Bchéme
pozn&.let: . iievyjssniínE. stále zós túv8 otázka

několik

poměru

Břez ov é

sll . Zprávy

neJsdilnějších kronikář d,

Vav-

s Eberherdta \/lndeckeho , j sou r ozdílné v od-

hadu početního stavu vojsko Zikmundovs , odhad ail bU D itň
chybí 5 2/. Nadsázk& jednoho z kronikářů vyvoláv á skepsi nsd
údajem Jiného 53/ . Většina pisstelů snálň jen obecně zdůrsz
uuje , že u Vyšehrsdu byli ve vojaku Z ikmundově mnozí "nobiles et preecipue barones potentea r agni Bohemiee" 54/, nebo
" congregste magna mul titudina populi equeatris" 55/. Ilejinp";':
je tomu 1 s údaji o po č etno s ti vojek hUSitských. Ve vzácné
shodě je pouze zd'Úrszňováno : "Prsgenees cbee ipsisque nobllibus Johanne Cruesyne de Leuchtamberg etque Boczone de CUneteth alias de Podle brad ipsorumque compli cl bua Bssiatentlbus" 56/ nebo "civlbus Prngensibus, domino Boczona, domino
Cruaaina, domino Hinkone de Colst ein et slile i psorum compliclbus " 57/

Také v cdborná

nejdeme obvykle údaje o
s t ruk tuŤ~ či uspořádáni vojsk , ale jen zřídka o jsjich če t 
noat' . Vě t š i nou j eou parafrázov ány zprávy pramenů, táměř
v ždy zdůrazňována účsst pěšíCh tá borů . Velmi atřízlivý je
všsk názor 1. G. Heymanna, podle kteráho "the whols Husa1te
81ege army msy heve smounted to aoma 12 000 men" , přičemž
Zikmund mě l v t é době v Čech á ch stále ještě k dispozici
16 000 mužů 58 / . Frant i šek Kurfurat uvádí poměr sil u Vyšeliteratuře

,

8'

•

hradu p:l>1bl1žne stejný, ale 8

•

převahou obrněné

straně Zikmunde 59/ .

náhled ne hodnoceni

poměru

sil nelze uzavHt bez další-

ho studia.
Orgsnizoce obléhacího systému s
du

zůstávají

skVělou

jí::dy na

průběh

ukázkou vojenSkého

bitvy u Vyšehra-

umění.

!.Iirná

přeVaha

sil oblJhetelů nebyla rozhodující , nebet vítězství musela
husitská vojska vybo jovat proti nepříteli profesionálně
zdatnému. Až do zahájení boje o vyproštění Vyšehradu bylo
třeba blokovat všechny přístupy k h r adu. Zikmund měl vol~u
manévru ns široké frontě, spoléhal na výpad B~é pos ádky do
týlu husitů. Průběh boje ukázal zásedy husitské vojenské
taktiky, ačkoli nebylo použito obvyklého prvku, vozové hradby. ďtok nepřítele na předem připravenou obranu , dos t atečně
nasycenou palebnými proatředky 60/ a upravenou ženijně 61/,
byl postupně vyčerp án a přicházející zálohy hua1tň na b~j1 ště změnlly poměr sll: Vysoké ocenění patří imprOVizačním
schopnostem husitských hejtman~ a jejich vojenskému umění,
nelze však přehlédnout ani vysokou kázeň prostých bojovníkň.
Úlohu nepochybn~ důležitou sehrál mobilizující vliv husitskýCh kněží.
U Vyšehradu doeáhla husitská vojska dvojího vítězství .
Přinutila usilovným obléháním ke kapitulaci pevnost, která
pro revoluční Prshu byla atálým nebezpečím , a dokázala porazit rozhodným způeobem Zikmundovo vojsko 62/ . Zprávy o jejich vítězství se ztratily v legendách, tehdy však děSily
nepřátele keliche a~ daleko ze hranicemi 63/ .

•
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Poznámky

II

2/

JI

Děkuji

ze pl'ó.tclr:kou pomoc při vzniku tohoto pojednání
PhDr. Rudolfu Teclovi. PnDr . Jiřímu Úlovcovi a Michalu
Dvoh.ikovi. Aspekty průběhu samotné bitvy 1 . l1stopadu
1420 analyzuji ve stati Bitva o Vyšehrad roku 1420 ,
sborník Husitský Tábor 6- 7 (v tisku).
J. Goll (ed. ) , Kronika Vavřince z Březové. PRB V, Praha
1893, 8. 4}1- 442.
P. Palacký , Dějiny národa ces!{óho. III, Praha 1968, B.
238- 242 ; V. V. Tomek , D ě j epis mus t e Prc.hy. IV, Praha
1.879 .

B.

lel - ll) ; K. V. Zep . 'VYP&ání husitské války.

Praha 1907 , e. 260- 268; J . Prokeš, Jen Žižka z Trocnova
a jeho doba. Praha 1920, e . 65 : R. Urbánek , Jan Žižka.
Pra ha 1925 . 8 . ll)n.; J . Pek ař , ŽHka a jeho doba. I,
Praha 1927, 8 . 54; temtéř, . III, 1'raha 1930, s . 84n.;

P. Hrejs8,

4/

Dějiny křestanstvi

v

Česko slovensku.

II,

Praha 1947 , 8. 127n.; F. M. Bart oš , Husitská revoluoe.
I , Doba Žižkovs 1415 - 1426. Praha 1965, 8. 110- 113; H.
Kamineky, A Hiatory of the Husa1te Revolut1on. Berkeley - L08 Angeles 1967. s. 410n . ; F. Šmahel, Jan Žizka
z Troonova . Praha 1969, a . 111n.; F. Se i bt, Vore Vítkov
bia zum Vyšehrad. Der Kampf um die bohmjsche Krone 1420
1m Licht der Prager Propaganda. Hietorisches Jehrbuch
94, 1974 , s. 89- 117; J. Keji:" t.i1stH prežské wůvsrz1ty
a kněží t áborští . Praha 1981, a . 45.
K bojllm v lét ě r. 1420 naposledyl P. Čornej , Bitva na
Vítkově ;3 rozpad první křížové výpravy v l étě roku 1420
(v ~laku). K Vyšehradu ; H. Toman , Huaitské válečnictví
.. s doby Žižkovy a Prokopovy . Praha 1898, a . 312- )20;
V. V. Tomek , Jan Ži žka. Praha 1879 , a . 66; O. Frankenberger , Naše veliká armáda . I , Praha 1921, s. 94- 108 ;
J . Uecek , Tábor v huaitském revo lučním hnutí . II, Praha
1952 , B. 259- 268; G. Revzin , Jan Žižka. Prahs 1954 , B.
151n.; F. G. Heymonn , John Žižka and the Hussite Revo1u-
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t1on. Frlnceton, ll ew Jersey 1955. 8 . 176-178; P. Choe,

5/

6/

Boje o Prahu ze feudalismu. Praha 1957, 6. 310- )21; J.
Janáček, Vypráv~ni o Vyšehradu . Praha 1964 . B. 150-160 1
J. Urban, Hynek Krušina z Lichtenburka a husitská rev oluce. FHB 4. 1982, B. 7-47.
K jeho biografii A. V. Šembera, páni z Boskovic a potemní držitelé hradu boskovického ne Morav ě . Víd e ň
187 ~. a. 19 - 20, 24.
P. Šimek (ad . ), Staré let opisy české z vratislavskébo
rukopisu. Praha 1937. s. 3); V. Novotný (ed . ) , Kronika
velmi p ě kná o Jano... 1 Žižkovi čeledínu krále Vácsle'f B.

Praha 1923 . a. 16.
7/

1893, B. 134.
P. Kašičk a - B. Nechvátal, Vyšehrad v době husi tské.
SF 14, 1984, a. 125.
9/
Srv . V. Lorenc, Nové Město pražské . Praha 197J , s. 8689 ; B. Nechvátal , Vyšehrad - stručný pr-o.vodce . Praha
198J, s . J 6- J9 .
10/ Srv. V. V. Tomek, Dějepis města Prahy. VIII, Praha 1891,
s . 2J7; H. OlMerová , Praha 4 - Pankrác . In: výzkumy ~
Čechách 1969, Prahn 1972 , s. 127- 128 ; H. 01mer ová , Praha v raném středověku. AP 5/2 , 1984, B. 22J, 225 - 226.
11/ K vyšehradské bráně Špič c e A. Wieh1 , 13ýva1á Tábors ká
br8na na Vyšehradě. ČSPSČ 1J , 1905 , s. 19-23 . B. Nechvátal, Vyěehrad. Praha 1976, 8 •. 93.
12/ V. Lorenc , l;ové hlěs,to , B. 89.
lJ/ OB~ůa Podolí B její význam v i z 13. Ne chvátal - F. K ašič 
ka, K problematice osídlení vyšehradského podhradí. I n:
Středov ě k b archeologi e s studium počát~ měst , Praha
1977, a. 190 .
14/ K obléhacímu táboru pražanů u Vyšehradu B obhajobě obléhacích prací Jskoubkem ze Stříbrs F. M. Bartoš, Lit erární činnost M. Jakoubka ze Stříbra. Praha 1925, a . 64 •

8/

•

•

\'/. Altmenn (ed.) . EberhElrd Y/lndeckea DenkwUrdlgkelten
zur Geschlchte des ZeHsltere Kaiser S i gmunde. Berlin
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15/
16/
17/

.18/

J. Go l l (ed.), Kronika Bartoška z Drahonic . PRB V, Praha 1893. ~ . 591.
PRB V, B. 432.
FRB V, e. 432; F. Ka š i čka - B. Ne chvát a l, Vyšehrad v
době hus itské, B. 125n . Kostelík č i kaple BV. Markéty
eB l okalizuje do rámce eBverniho podhradÍ Vyšehradu.
Názor V. V. Tomka, že se v tom případě jedná o farní
kostel v Paárech (Podvyšchredi). J e opuštěn B rozpaky.
K tomu srv. B. Nechvátal, Vyšehrad - stručný průvodce,
B. 37 •
St aH letopisové čeští od roku 1376 do roku 1527 č ili
pokračování

v kronikách Přibíke Pulkavy e Beneše z Hoz rukopisů starých vydané (inl J. Charvát (ed.),
Díl o Františko Palackého II, Praha 1941, B. 53) uvádějí
řovic

jak "také v ty

jednu

19/
20/

21/
22/

23/

24/
25/

26/

neděli

časy ,

když leželi u Vyšehradu, tehdy v

etekše doluov, 1 porazili vartu pražakÚ Da
Dotiči a zbito tu bratróv na dvě stě".
B. Ne chvátal , Vyšehrad, a. 91-96.
Svědčí o tom i dokl ad z ří jna 1420. R. Jecht (ed.),
Codex dip10maticus Luaatiae superioria. II/1 (14191428), Gor1itz 189 6- 1899, 8. 38.
PRB V, s. 432.
Poslání Hynku z Valdštejna, známějšího též jako z Kolětejna, obšírně popisuje F. U. Bartoš, Husitská revoluce, a. l02n .
K pražské politice Mikuláše z Hus1 M. Polívka, Mikuláš
z Husi v poč étcíCh husit ské revoluce. HT 4, 1981, s.
74n.; týl, Mikuláš z Husi s nižší šlechts v počátcíCh
hup~také revoluce. Praha 1982, s. 59n.
J. Urban, Hynek Krušina, a. 14.
O Slánských se ve zpráv á ch premend přímo nehovoří. Jist á souvislo st sa situací Louns kých VŠAk naavědčuje jejich přítomnosti pod Vyšehradem.
Hánuš Kuffner, Husitské vojny v obrazech. Kr. Vinohrady
s. d., s. 13; J. Durdík, Hus itsk é vojenatví. Praha 1954,
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•

•
27/
26/

B. 223 a příloha ; Čs ek O&love nský vojenský atlas . Praha
1965. B. 260 , Huaitské v álky I, mapa Ale.
FRH V, s . 432.
V. Ruffer , Hi storie Vy š ehradská , nob vypravování o bra-

du, o kapitole
ství

čeBk ~m.

B městu

hory Vyšehradu u Prahy 11 Králov -

Praha 1661, a . 193.

A. ~ofous , ~i$tní jména v Čechách, jej ich vznik , p~
vodní význam 8 změ ny. III, Praha 1951 . B . 497.
30/ F. Tedra (ad.). Soudní akte konalstoře pražské v letech
1373- 1379. I, Praha 1693. 9. 240n.
31/ V. V. Tomek, Děj ep is města Prahy. I, 2. vyd. , Praha
29/

1692, a. 252n.

32/

•

tl

týž,

Dě jepis

VlIl, e. 2J8n.

J . Král (Zeměpi sný prdvodce Velkou Prahou 8 její kulturní oblsstí. Praha 1947, B. 36 s týž, Kde e8 rozkládal "Vyšehrad" . Uový Bydžov 1947 , e . 4S a 50- 66) je pro

JJ/

nás nejd~l ežl těj š í.
Z. Winter (Knihy dvoje o ž ivot ě na vyaokých školách
Pražských v létech 1409 - 1620. Praha 1899 , e . 71 "Tehda
ku koleji Veliké nále~ely •. • Paáry nebo Peáře jižně od
Prahy Izo Zlatníky/ a týž. Psi v Psářích . 101 Prsžské
obrázky IV, Prahe 1918, s. 197-2 10 ) móže zmetek jen
zvhěit . K tomu arv . V. Lorenc , 110vé Město , B . 23 pozn.
I, kde Wintrova pO'Yídka je etavtlna na rO'Y eĎ Vavř i ncovi
ll: Bř uo'9 é.

34/
35/
36/
37/

381
39/

V. Lorenc , Nové Měato , B. 23.
B. lIechvátal - P. Ka81čka, K problematice osídlem , 8.
192.
B. Stauek, Vyšehrad . Praha 1937 , a . 15. sle i J . Vanču
rp , Hradčany, Pra žský hrad. Praha 1976, s. 94.
V. Vavřínek (ed . ) , R~ aetatia Venceslai IV. Prahs 1 9~
a . J3.
Tamtéž, e . 44.
O vinicích v Nueelském údolí píše P. Vacek , Dějiny vi nic na území nynějšíCh Král ovakých Vinohradó od počátkú
XV . století do roku 1526. SPDHM~ 8 , 1938, s. 191- 193.
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40/

PRB V, 6. 4)2 .

41/

K tomu srv. " B merldle flUID en Botyecz, eb occldente
mone Wl seegrsdenala" , Y. Vov :ť ínek , RW eetstls VencBelal IV, B. 34. llozn .
C. von Kořietka, lUv eeu- Kert e der Stcdt Prag nsch neuen

42/

Nlvellemente . Preg 185&.

431 K. Hofler (ad. ) , Chronicon vstar1s collegiat l. Geech!chts8chre! ber der hue ltls chen Bewegung I , Wlen
1856,

44/

6.

Bl.

FRB V, a. 4J 2, 434.

eB jedna l o o střežen! z kapitulního ostrove ,
dnešní Císsřeké l ouky . Schéma podle pOhledové mapy má
B. Nechvátal , Vyšehrad , B. 121. Ne přehledném !lt manno~ě panoramatu Vltevy (Rukopisná mepa Davide !lt menDa z
Eldenburgu Ba ! z r . 1640 uložena v SďA, ~ Prem . Strahov, syp 1 . č . 136) je kapitulní 09trov B j ezem k Podoli. Vynikají 1 kost ely sv. Mi chale v Podol í B na druhé
st raně Pokor y Panny Marie v Podvy§ehredí . Obsáhle také
P. Choc, Boj e o Prahu, a. )14n .
46/ Schéma mo žného přemostění podle Konrada Kyeaere aus
Eichstš tt , Bellifortis , ad. G. Querg, Dusseldort 1967.
47/ Umístěni tábors ké Skupiny ne ostrov je vysv ě tlováno
různě , Dtejně jako z různ,ých d~vodo. j e pl-1jímáno e nedlivěrou VavHncovo adělení o poč etnoD ti táborské pomoci
u Vyš ehrsdu . K tocu srv. R. Urbánek, ~i žke, 8. 114. J.
Ma cek , Tábor II, a . 259n . ; P . Choc, Boje o Prahu, s.
)12 e nepo s ledy J . Urben , Hynek Krušina , s . 15 a pozn.
34. Podle Urbane velel Mlkulá~ z HUGi jedné táborské
č t',rti , 8 tak u Vyi!iehradu byly dva tisíce t áborských.
Zajímavé je, že ete tečnost "hrstky" obránoo. provizorních opevnin:í na Vítkov ě zatím obvykle není zpoChybňo 
vána , ale skupina j ezdco. vysoké bojové kvelity j e po'Ya, lována za "melou" . Z cetodického hlediske je k reálnému
odhadu mo~no s tí Tábors poučná stat P. ~mahe l , Základy
města : Tábor 14)2- 1452. H'l' 5 , 1962 , zvl. s . e a 97 .

45/

Nepochybně
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48/

49/

K družině Prokope z Kcmenice a Ústí P. Šmahel (Základy
města, B. 47 - 49), při čemž lze domyslet 1 souvislosti
spo le čné cesty UlkuláBe z Hus! B Prokopa z Ústí k Vyšehradu, byt příělr~ mohly být různé.
FRB v, s. 4)) má, že posádka jedla koňské maso téměř
tH neděle. E. Wlndecke (DenkwUrdlgkelten, ad . W. Alt-

mann , e. 136) zaznamenal, že bylo porazeno 72 koní,
Starý letopisec (Dílo Prentlške Palackého II, 8. 5)
U'Iádí no koni.
50/ PNB v, s. 4J7n .
51/ B. Havránek - J. Hrabák - J. Daňhelka ( ed . ), Výbor z
české

literatury doby husit ské . I, Praha 19 63. a. 372.

Srv. 1 E. Herold,
52/

53/
54/

55/
56/
57/

56/
5Q .'

601
61/

•

Vyěehred.

Preha 1694 , s . 265.

PRB V, 8 . 439. E. Tl1ndeeke (DenkwUrdlgkelten. ad •••
A.ltmenn, e. 134) má , že krá l shromáždil 4 000 Jezdců a

B ~ echy a Uhry táhl na Vyšehrad atd . Tamtéž je uvedeno
(s. 135) "floch e in bosewicht ein Behnen hie1 her
~itech von Gem~tz mit funfzenhundert pferden~ . ale
t é~ pro dalěi bádáni cenný seznam padlých. V ot~c e
ztrát se kronikář i ostatně vzácně shoduji .
7 000 orebitů e 30- 40 jezdců táborských.
K. Hofler (ed.), Prstrie Johennis Andreae RetieDonensie
Cronice de expeditionibus in Bohemiam contra Hueeitee
haereticoa. Geachicbt98chrel ber II, Wlen 1865 , e . 406 .
K. Hofl er ( ad .), Chronicon veterie collegi ati, s . 81 .
K. Hafl er (ed.), Chronicon untversitsti8 Pregen8 i s, Geechichteechr eiber II, Wlen 1865, 9. 68.
J. Goll (ed.), Kronika Bartoška z Drabonic . FRBV . s .
59!.
P. G. Heymann , John Ži žke , 8 . 176n.
P. KurfUrst, Válečné d ě jiny č eeKos lov enské . Preha 1937,
e. 148n.
Uaznačují to i Staré letopisy české z vrat1slavskébo
rukopisu, 9. ) 4.
O ženijníCh náutrshách se zmiňuj e polský kronikář Jen

•
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Dlugoš. Srv. R. Heck, Jan Žižka z Trocnova v Annelee

62/

Polonlee Jana Dtugoeze. JSH 43. 1974. zvl. Č. s. 71.
Cesta k vítězství u Vyšehradu všek byla zahájena pev~
poetojem B rozhodnými

činy,

které vedly k rozpadu vojsk

první kruciáty.

63/

K tomu srv. A. Molnár , Husitské manifesty . Praha 1980,
B. 105; F. M. Bartoš, Husitství B cizina. Praha 1931,
B. 184 , pozn. 26 a tlanlfee'ty města Prahy z doby husitské. Praha 1932 , zvl éště '~Bnifeat tournalekého měštana
Gl11ee8 lIlersBulta spoluobčanům" na B. 291. Ne závěr k

problému táborské

účasti

u Vyšehradu B

úsměvem :

V.

KrOlmUB (Slovník obyč e jů, pověstí . pověr, zábav B
slavností lidu českého , ČL 1904, B. 54) tvrdí o Táboru,

"že se tu štsndáre IStenderte/. Rtenl ca /korouhev, prapor/ Sigmundova cia . nelezele , jež na 5 aáhó vejěky mě
la , kterou Žižka bud prý na Pankráci u Prahy • • • cíeařekým vOjínóm v zel, tu ei vzel z Tábore Prantiěek I.
cia . Rekouský do Lal:enburku ne v ěčnou památku". Dodávám , že pravost l egendy pracovníci Muzea husitského revolučního hnuti prověřili.
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Die Kamp!e UM den Vyšehrad

i~

Herbst 1420

Zus8llllllen!as aung
Am ersten November 1420 schluae.a die HussHen in d.r
Sch1aoht um den Vyšebrad des Heer von Konig Sigla~und. Dia
ideologischen, politiachen und okonomiachen Ergehnisee dee
Siegea dar prager und ihrer VerbUndeten siad euareichend bekannt aua den Arbeiten von P . U. Berto!, Howard Kam1neký,
Jose! Macek, P. G. Heymann und Prantišek Šmahel. Mit der
Bedeutung des Si eges eut dsw Vítkov und ~ Vyšehrad tUr
prag und tur die weit ere Exletenz der revolutionaren Se.egung be!eBt sich in breitem MeBe Perdinend Seibt . Die Rolle von Mikuláš z Husi BIlI Vyšehrad erlautert Miloslav polívka . Die militariechea Aktionen BIlI Vyš ehrad .eren Gegenstand
der Porschungen der Historikar des huseitiechen Militiirwesens. Eia Beitrag zum Kennenlernen das huseitlechen Mll1tarwesene und der Kriegekunet der Huesit en Hind beeondere
die Arbei ten von Huao Toman, Otakar lrankenberger und Pavel Choc . Den ~ilitar1Bchen Ereignlsaen BIlI Vyšehrad w1dmot
sich Jan Urban , der be80nders der Rolle von Hynek Krušina
z Licbtenburka Beachtung schenkt.
In der vorliegenden Arbelt wird bai der Beurteilung
der Tatigkeit der Belagerungstruppen der Huesiten beeonders
der Lokalieieruns der belegernden Lager der VerbUndoten
prage eus Oetoóbme.n und der AbteilWl8e.n aue Ža tec , Louny
und Sler.j A~erksamkeit gewidmet . Am 15 . September 1420
wurd~ die Belagerung dea Vyšehrada durch das prager Hoer
mi t dem Ziel begonnen , der zehl r eichen Burgbeaatzung di,.
Vereorgungawege abzuachneiden und sie 80 zur Kapitulation
z u zw1ngen. Die aktive Tat i gkeit der Belegerer unterbalb
des Vyšehrada wer nlcht entechelde.nd. Zur schnell eren Er!Ullung der Heupteu!sebe, bevor Sigiamund die ootigen
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•

Krifte zur Bafrelung oaer Versorgung der Belsgerten konzentr1eran ~e. [ehltan eber den Prsgem Krafte. Erst DBCh
Ankuntt der VerbUcdeten war es magI1ch , ein wirksames Balsgeruagsslstem au!zubauen, welchee der erfolgrelcban Varteldlgung der Burg kei.ne Onanes 1180. Die VersorgungSIDog-

l1ahkelt der Vyšehrsder uber den PlUO Moldau war ausgeechloeeen. ale die Grappa VOD Mikuláš z Hus1 dia Domineel
beeetzte, und zwlecban dem Ufer in Podolí und der !nasl
wurde der F1ue durch scbwimlllende Barrlkadan versperrt. Den

•

entscheldenden Te l1 der Belageruagefront bildete abBr der
Abechnltt von der Sankt-Pankrstz-Kircho biB zur Usustadter
Schanze unterbalb von Karlov; hier waren das HSBr der Prager, die Abtel1ungen des Adele. die Oreblten und die Abtellungen des Hauptmanne Záviš Bradatý. Die Belagerung hatte
keinen Ertolg ohae die teste Einaahme des erwihnten Raums
durch die Huselteoabteilungen. Der Weltbllck der Bussltenhauptleute bel der LOeung dleser Au!gebe , auch 10 Hlnbllok
au! die mogllche Bilte Siglsmunde tur die Belagerten, 1st
deutllch . Dle Zutritts- sber Buch Abgangswege ln Richtung
zum Tor dee Belllgen Johannes hatten unsBgbaren Wert. Dle
Besetzung dleees Abachaltte verrlngerte such die Kanovermoglichkelten dee Felndee. Dle Hsuptleute urtel l ten r1chtlg, da~ dle Verteldlguag des entscheidenden Raumes an der
Sankt-Pankratz- Klrche dle Erhaltung des Rsumes Psáry und
des Tales des Botič unterhalb von Karlov ertordert.
Die Organlsatloo des Belagerungseyetems und der Verlau! der Sohlacht Bm Vyšehrad von der Vorbereltungephaee
bie zur Nl~derlage des Heeres von Siglemund blelben ein
br1lle~'er Beweis der Kriegskucet der Huseiten. Obwobl die
Kršt·~e bei der Seiten ungetatr glelcb eein !Docbhn, erku.ptten die Huasiten Buch hler einen Sieg uber den Pelnd, der
die Moglichkeit des Msnovere sn der breiten Front und des
Angritts des Hinterlandes hette. Dieser Getahr !DUOte man
bis zum letzten Augenblick trotzen. Hier kamen die Grundpr1nzipien der bussitiechen militarischen Taktik z ur Gel-
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tung. obwohl nlcht das gewohnte Element dar Wag8nburg &Ogewendet wurde. Der Angr1!! des Pe1!ldee au! dia 1m TOr&US

vorb.reitoto Verteldlgung, genUgend versorgt mit reuarwalten und von den Schaczabtel1ungen hergerlchtet, wurde 611m8hllch arachoptt. und dia heranzlehenden R.aarven der Hueaiten zum K~ptplatz verand.rt.o das Kraft.verb_lto1a. Die
lmprovieatloDef8higkolten und such die Krlegekucet der
Huaaltanbauptleute lordern hoba Anerkennung, man der l ober
auch /licht dia hohe Ilore l der el.ofaehen KBmpter ubera.hen.

Der VolletBndigkeit balber mu9 man noch h1nzu!Ugetl. daO damala euch 1m Huseltenh •• r Abtel1ungen werao . di. , .&8 di.
prola8elonale Qualitšt betrlttt . den Pelnd ebenbUrtlg waren.
Wenn auch der aiegrelche A-b8chll(J der ganzen Kampsgne

Vyšehrad vor sllem aln Erlolg Prage und eelner VerbUndaten aus den Reihen des kaliztinischen Adele und der Orebiten war, dar! man nicht dia Silte dar Taboritengruppe dea
Mikuláš :ll Husi und des Prokop Kamenický z I.1stí vergesseJl.
Die Tapterkeit der Abteilung und ihrea Be!ehlehab.rs mU§te
auch Vavřinec z Březové anerkennen .
Die Belagerung dee Vyěehrada und dia Schlacbt aut du.
Penkratzer-Plata8u entbebren z.ar bel ober!lachlioher BetrachtUllg die huseitiache PUhrungaart, zeigen aber tl"Otzdem , deO dae hussitische Heerwesen und die Kriegskunst dle
demalige KempftUhl'l.l..08, dia die Abtellungen der Feudalherren
prakt izierten, uberragten.
Bm
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Bohdan

Z i 1 Y n s kyj

POZllÁL:K'i K v tvCJI VZTAHU PRA~KÝCH J,ltST
Jo HUS I TSKÝCH POUdCH VOJSK

Sl ož it á problemat ika ~ývoje husitské Prahy má jedno za
svých t ě žl ě t nes porně v oblast i vojensk é . Důkladné e mnohostranné prozkouoání tohoto tématu , ke kterému zatím nedošlo,
vyžaduje kombinaci rózných badatelských pří9tUp~ a pracov ních metod. Díky příspěvku M. Polívky jsme měli možnost poznat hlavní rysy v~oje výrobních zBklsdd pražského vojenetví ft situaci řemesel, spojených SB zbrojní výrobou . V tomto referátu bude upozorněno na jiný komplex problémd, jehož
poznání je nezbytné pro pochopení vývoje husitské Prahy.
S tř ed eM naáeho zájmu bude postupný výv oj vztahu pražských
měst

ft

husitskýCh polníCh vojsk ve d'9BCátých letech B v prv-

let 15. a tol . , jak ae projevoval přímo
na pražské pódě . Stranou je nutno ponechat blízkou problematiku vztahu vojenských jednotek pražskÝCh měst k polním
YOjS~, resp. úč ast Pra žand na vojenských skcích v Čechách
i Zll. jej ich hranic emi. St ranou je nutno ponechat také a,ledování vývoje pražakého v ojenského aystému jsko celku Y prdbě
hu husitství ll .
Víme- li o husitské Praze dooud poměrně má lo, snad ještě
méně konkrétního mdžeme pov ědět o soudobýCh polních v oj akác~
je jich organizaci, aociální ek ladbě a vývoji a o rdzných
vztazích, tunguj{ ~ích uvnitř tohoto nového organismu. Sebrání rozptýlených zpráv k našemu tématu má proto nesporný
smyal, p . ejn ě jako vyslovení některýCh tezí, urč enýCh pro
toto diskuaní fórum.
Smrt krá le Václava IV. přineala s sebou vz ápě tí rycblé
změny v rdzných oblastech ži vota pražakého eouměetí . Jednou
z nich byl postupný rozklad dosavadního vojenokého sY8tému
v praŽSký Ch mčstech a j e j ich nejbližším Okolí , at e jně jako
v Čechá ch vóbec. Jednotlivé jeho Dložky v pOv odních f ormách
ní

•

polovině třicátých
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zanikely nebo oe přizpů8obovely novým potřebám, zároveň S8
začaly

objevovat prvky zcela nov é.

11ejmsrkentnějěím

z nich

8e postupně stela právě polní vojska. Te aice vznikla mimo
Prahu, ale poměrně velmi rychle eB začala dostávat do kontaktu B pražským prostředím .
Nejnověj š í syntéza č e skoslo v enských v ojenských dějin
klada vznik polních vojsk do období let 1422- 1425. Ve svém
příspěvku však alespoň stručně upozorním 1 ne události něko
lika předCházejících rokó. Přítomnos t ozbrOjených houf O z
českýCh měst B venkova , kterou můžeme, určitých okomžlcích

v Proze sledovat už od podzimu r. 1419, byla kvalitativním
předetupněm pozdějšíCh pobytů

polních vojsk B urČitými sponebo blízkými rysy. Od okemžlku, kdy S8 tyto oddíly
pop~é objevily na p r a ~ské scéně , zapojují S8 vyt~sle . s
a různou intenzitou téměř 15 let , do soudobých pražských
událoetí. Zprvu tak čini pi'edevším ve snaze o uhá jeni nové,
husitské tváře metropole Českého království, později atále
častěji také při řešení ~nitŤních prežských sporů , se enahou
ovlivnit vývoj souměstí. Pokusme se v co největší stručnosti
upozornit na hlavní okemžiky a mezníky pobytu polních vojs~
(resp . j ejich předChůdCŮ) v Pra ze.
Pr vní dokled krátkodobého působení ozbrojených houfů
z měst a veenic růz~vch čeSkýCh oblestí můžeme v Prsze zachytit už v listopadu r . 1419 . Ve s r ovnání s tímto e pi zodickým vystoupením byls OVge~ dsleko rozsáhlejší s z hlediska
daliiího prsžského vývoje důležitější teprve účsst mimopražských vojenských odd ílů při obraně Prshy v r. 1420. S e dmimě 
síční pobyt \'snkovský ch spojenců , trvající od kVětna do prosince z~inčného roku , byl událostí z hl edis ka tradi čního
měate~ého života zce la nebývalOU . Bezpochyby tské kl sdl vysokl nárOky na existující mě s tskou správu , mj . z hledis ks
finančního . Vyživování ve lkéhc počtu oaob, které nebyly pří 
Slušníky mě s teké obce , nemohlo být jednoduchou záležitost í
zvl éš tě v době těsně pŤed Dklizr~ obilí . Je praVděpodobné,
že pouze ve lký rozsah konfiekovaného majetku uprchlých měě lečnými

,

•
•

•
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t8n~. popř. církev ních lnetitucí, umožnil průběžné řešeni
hlavních, nově vzniklých problém~ .
O konkrétní podobě BOU žití přía lu šnikň venkovských
~ojBk e Praženy máme k dispozici bohužel jen velmi málo
zpráv. Je třeba znovu připomenout .kutečnost, že z hlediska
pražských městských knih je rok 1420 spolu B třemi následuJí cími léty Bsi premenně nejhdře podloženým úsekem z celého
15. st ol. Chybějíc! zprávJ jsou proto z nutnost! nahrazovány
takřka čítankovými. vše obecně známými epizodami z kroniky
Yletre V8~řlnce z Bře z ové . Údaje tohoto díle se týkají celé
řady aspektů vzte hu táborských 8 spojeneckých oddílů k pražským skutečnostem 2/, Podrobný rozbor bude třeba provést ne
jiném místě . Vedle ničen! některých sskrální ch staveb 8 Jejich vybs~ení a vedle námitek proti některým rysdm ži~otniho
stylu pražských wěštan~ zde v šsk vystupUjí i womenty podstatnější , týkající se z áklad~ právníhO života s řádu v pražakém
aouměstí. Tento pr~vodní jev pobytu spoj eneckých vojak v
Praze m~že být charakterizován jako citelné Zjednodušeni dosavadního právního a správního řádu v pražských městech.
To je petrné právě od jarních měsícd 1420 , zčásti už v
době před pÍ'Íchoder.l táborokých (I ostatních oddil~ do Prahy.
Na příslušném ZjednOdušování i přem~nách ae jistě podilely i
zcela místní dňvody 8 starší trendy. Přítomnost radikálně
naladěných spojencň v Praze a jejich námitky proti "pohanakým prsvÍUD" však zde nepochybně přispěly s vým dílem a
ovlivnily delší vývoj zmíněných procesů.
Vedle této roviny vzájemného vztahu upozorněme ještě na
jednu , která !Je týká nezbytn:';ch finančních vazeb vůdců t áborských vojsk k prcžakému prostředí . Štaetnou náhodou je
docho'.án doklad o zsd luženi táborského heJtmsna Mikul áše z
HU9~. u dvou pra~Bkých mčatenů a U jednoho univerzitního mistra, zazn{l!llenený do jedné 1. městt'lkýCh knih těsně po Mi kulášově sorti 3/
Odchod táborských B ootetT.Íc}l Ilpojeneckých vojek z Prahy ukonč il celou tuto votupní, v obecném povědomí nejznáměj -
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Š1 etapu vztshu Pruhy k pOlním vojskům (resp . jejich pfedchlldellm). Následujících osm let nepHneelo žádnou srovnatelnou situeci 4/ . Pokud polní vojska Prahou procházela při
přesunech z jedné části Čech jinem , zdržovala 98 v centru
království jen po kratší dobu B k inte nzivně jší m kontaktům
B městským obyvatelstvem aa! nedocházelo. Př es t o 1 takovéto
krátké pobyty mohly být vyuU ty k evidentnímu ov 11 '/něni vý~ oje ve m ěs tě zv enčí .
Jek SB však brzy prOkázalo , neměl šanci ne úBp~ch dvojí
pokus určit é části polních vojek o dobytí Prahy 8 prOSBzení
změn ve městě takovouto cestou (v říjnu 1422 B březnu 1425).
Vedl e Jiných dův odů mohla neúspěch těchto snah způsobit 1
skutečnost, že polní vojska nenalezla v pražekých městech
dostatek spojenců, kteří by se byli ochotni pro jejich cíle
angažovat , reap . kteří bl k tomu měli potřebné schopnosti a
síly .
Cell(ový vztsh pražských mliat s polních vojsk v letech
1421- 1429 kolíss l mezi oboustranně výhodnou vzájemnou spoluprací, jak ji prOkázala úspěšná spole č) ofenzíva do východních Čech na jaře r. 1421 , až po kata r of ální konfrontaci
typu malešovské bitvy z doby o tři T e
pOZdější. StOjí zs
zaQyšleni akutečnost , v jakém aai
~ formovala malešovaká
zkušenost 8 ztráty Pražanů v tét o ~1 tvě pro budoucnost vztah
prsžckých měštanů a příslučníků oatatních vrstev k Táboru.
Souběžnti B tímto hlovn:im proudem ve vývoji vztahu pražských měst k polma vojsk'Ům se dotváH tské základní struktura občasnóho zf'po j t d jednotek Sterého s I1ového h!ěsta do
SPolečných vojenský c! akci B pOlními vojsky. Míra tohoto zapOj eni, yří noB pra r r .ý ch oddílů a jej ich postavení v rámci
cel~' hue lta kých vCJ nk zůst ávají všek dosti neJeaná; zdá se ,
že 'se případ od pHpadu poměrnč výrazně měnily. Jak už bylo
výše nezn ačeno, v r ámC i tohoto referátu je třebs upustit od
podrobnějšího výkladu o t ěchto aspektech , ač by si nové
p řeZkoum ání zBsloužils mj . otázke konkrétního uplatnění ně
kterýCh novoměstských měštenů v rámci polních vojek.

ll)

•

Pokusíme se zde p odro bněji De v ěno v ~ t z évěrečné, ne jzaet apě vývoje vzt ahu pr azs kých měat k po lním voj skóm. Za její vstupní mezník mOle být považován nejepíie
krátkodobý ozbrojený konflikt Starého e Nového ~ěBt8 pražského v r. 1429. Ne obou stranách se ho zúč astnile polní
vojeke - táboř! proti Blrotk~. Šlo tedy v tomto případě nejen o vn1troprežaký konflikt, ale zároveň o jedno z nejvýraznějš ích vzájemných bojových střetnutí obou polních vojsk.
Toto pražské střetnutí Odehrávající eB podél celé hradební
zdi , které oddělovala obě měste , je v ýrazným svědectvím o
stupni vývoje pol ních vojek, Jej i ch! exietence měle být
ukončena už po necelých pěti letech. Zvláště zřetelným es
zdá být ten tekt, že ideologické a věroučná otázky ustoupily
~ rámci konfliktu z r. 1429 naprosto do pozadí.
Ve střetnutí jednoho pra ! ského cěata a polniho ~ojska
proti druhému nemohl o být ~ít ě ze. Smírné ~yřeěeni konfliktu
otevřelo ceetu pro n ěko likslet ~; etatus quo, který prehkým
měst ~ umožnil releti~ně klidnou koe~iBtenci s odstranil jejich další spory s tábory a eirotky . Pozornost mohl s být
obrácena mj . ke spole č ným vO jenským skcím, nssměrovsným za
hranice Čech. Vzniklá opatrné spojenectví zmíněných politickýCh s vojenský ch sil, které ještě krátkou dobu před tím
stály ~ znepřátelených táborech, nemohlo o~ š em trvst dlouho.
Pro jeho další osud měly nejv ě tší ~ ýznam m1močeeké podněty, přede viji m kontskt Čech s ba silejSkým koncilem, navázaLi po posledni ~elk ó ~ ítězné bitvě u Domažlic. V letech 1429
sž 1432 pozorujeme výrazné zintenzivněni kontaktů Prahy (tj.
obou prdakých měst) 8 polními vojeky . Praha, ze jména Stsré
Město, hrdje v této době ~ ý znamnou úlohu v ži~otě nejznáměJ
šího ";áborakého předete\'! tele t é to doby , knlize Prokops Holého 5 ' . Od i-íjns 1429 mu1:.eme hovorlt o z int enzivnění kontaktu
s polními vo jsky také z hlediska obou prs~8kých llIěet no. pra~ém břehu Vltavy. Praho. se stsla vícekrát jak~s! pruchod!št ěm nebo eoust ředl/itěm vojenských jedr.ot ek, vyrážejících odtud na výpr avy do ruzných člÍe t i Cech nebo 21 0 jeji ch hrenice .
jím ov ěju!
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Takové události, stejně jako slavnostní ~ítánÍ ~ítězného
yoj ska , přicházejícího do Prahy po bitva u Domažlic, přispí
valy k růstu a opět n ému uplatňováni role Prahy jako celozemského centra a zároveň dávaly podnčt k vystupování Starého
Města do popředí. Ješt ě více sa takové jevy zvýraznily po
navázáni kontaktu 8 basilejským koncilam.
Radost , kterou v Praze způsobile zpráva o možnosti mírového jednání, poukazovala ovšem také na druhou etrenu mince. Otázka , Jak v případě miru neložit B polními vojsky, Be
etala jednou z

klíČO"fýCh

8 musela

přiv ádět

do

značnjch

rozpe-

kd Jak jejich hejtmany, tak 1 táborské ideology, kteří 8~1
po míru vola11 . Kalkulace zástupců koncilu o možnoeti resp.
nutnosti roz štěpeni husitské fronty S8 stely velmi rychle
s vr chovaně reálnými. Jedním z pr~vodnich jev~ zániku krátkodobého statu quo ve vztahu Prahy s po l ními vojsky byla znovu
nar~stající řevnivost mezi Starým a Novým Městem praža~,
doprovázená navád.nim užěích kontaktl1 mezi Novým Iolistem II
polními vojaky . Takový jev jame schopni 'U výrazné podobě
pozorovat od druhé poloviny r. 1433.
Nové tlě ato se v tuto chvíli stalo jedinou možnou oporot!
polníCh vojsk v rámci Prahy. Je třeba zdl1raznit, že e8 to
týkalo obou polních vojak a nikoli pouze sirotčího, jdk býYá
občas tradov Áno . V tomto období jejich vzájemnou rivalizaci
na pražské padě nepozorujeme. Zároveň je třeba říci, že
sbližování Nového Wěsta s polními vojsky nebylo doprovázeno
zasahováním do vnitřních záležitost í a aprávy měats ze strany tábo~ s sirotkd. Příslušný jev nemóže sám o sob! sloužit
ani k podepřer~ teze o ideologickJ radikalizaci Nového M6sts
l' této do .... e.
J~tenzits vz áje~njch 8tykd Nov oměstských s pOlními voj sky rostla zřejmě přímo úměrně S8 zvyšUjící 8e obecnou ne jistotou a oče káváním určitého rozuzleni situace . Hlavním
dokladem, potvrzujícím takový výklad , jsou údsje o zakupování některýCh příSluěníků táborských a sirotčích vojsk na No..,élll ~Iěatě praěakém. popř. v jeho bezprostředním okolí. Zápi-
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ay Z tehdejších dvou novomsstakých

•

li.ř edmeh

knih, které byly

~

minulém století zpřístupněny v. V. Tomkem v jeho velkém
místopi sném díle, zdstaly zatím z tohoto hlediska témlř nepovětmnuty. A přece je patrné, že pokusíme- li 86 provést
podrobnljší vnitřní dstaci Úd8j~ zaniklého novoměatakébo
radního manuálu 6/ , ožijí zdánlivě velmi atetlcké údaje Tomkových Zá~ledó sterého místopisU pražskéhO velmi pozoruhodným zplleobem.

Až do poloviny r. 1433

nemůžeme

doložit zakupování

pří

slušníků polních vojek v Praze. ďplno et i Tomkem shromáždě 

•

ných údajů můžeme v této souvislosti v ěřit. Jako první uveame doklad, který nelze neprosto spolehlivě datovat. V prObě 
bu r. 14)) zakoupil Jen Roháč z Dubé , pravděpodobně nadále
UdržUjíc! kont akty 8 polními vojsky , poměrně drshý ddm na
dnešním VáclavSkém náměstí, tedy ns jedné z centrálních
ploch Nového 11ěBte 7/ . Asi na začátku liatopadu téhož roku
byl Pavel , setník sirotčího vojoks , uveden do držení dOMU,
ležícího na nov~ěstské straně Příkop~ B/ . Dalií příklsdy
zakupování přicháze jí ~ p~ ních měsících r . 1434. Ke konei
února koupil ~ehoř, s oudce táborského vojska, d~ na no~o
městakém břehu Vltavy 9/ . V prvé polov ině dubna uzavřel tuto
krátkodobou řadu nákup~ Pstr Brankyt le ze sirotč ího vo jsk.,
který si koupil pole nsd Botič em v novo~ěstaké~ Podskslí lOt
Shrneme- li tyto doklady, MUsíme konstatovat , že jich je
poměrně málo, ani zdaleka ee nevyrovnají počtu zprávo zakupováni příslušníkll polních vojek v Kutné Hoře . Vždyt nejde
ani o čt vrtinu po č tu koupí , doložených v tocto měs t ě . VzájemnÁ srovn"!.telnoat údejll z Kutné Hory e llového l!ě a t a je tím
ovšem z~déně ztížena , např . z hlediska cen pří Sl ušných nemo~it OF,í 11/, Snad nejpodstatnějším závěrem, který lze uči
nit , je konststování skutečnosti, že v obou městeoh lze pozorovat shodný čeoový trend: v Kutné Hoře vutňina zápiso. a
na Novém ~ěstě voachny spadají do období druhé poloviny r .
1433 a prv níCh mčaícll roku následujícího. Větší počet zápis o.
z Kutné Hory a Zjevně jší přítomnost příslušníků pOlní ch

ll'

t omu , že Hora byls pro ně
do kt erého Bná~e pronikali. Jednim z důvodů byla nepochybně spoluúčsst polních vojsk na jeho správ ě . Přesto je existence novoměstakých dokl adů cenná ,
~l áětě když zakupov ání táboritů B eirotků nemáme nijak dolozeno ze Starého Města pražského 12/
Závěre č ný doklad výše uvedené ředy dOkladů o zakupo.ání
nB Novém M ěs t ě je snad vůbec nejzajímavější . Pravděpodobně
2. května 1434 (nebo někdy v b ezp ro s třední blízkosti tohoto
termínu) zakoupil hejtman Pilip z Padařova apolu 8 dvěma
delšími osobami dům v dnešní J~8nnově ulici pro pur~8tra, k~niely a obec měst e Hory Tábora 13/. Skutečnost, l e

voJok • t omto

měotě nasvědčují

atraktivněj ší m prostředím ,

Tábor 88 rozhoduje

práv ě

v tomto okamžiku pro

v Praze investovat vysokou

čá stku

70 kop

zmíněný účel

groě~,

je

nesmírně

ddle ~ it á.

V tytéž dny lze na Nov ém Městě dolo žit přítomnost aihejtmana Jana Ča pka ze Sán e některé ryey, které postihujeme ~ jeho liatu z 2 . kv ětna 1434, do kreslují celko~ý
obraz nspjaté doby , o č ekáv ající Konfrontaci a rozetnutí gordického uzle české sit u ace . Nezapomeňme, že na Nov é~ ~ěBtě
~ tutéž dobu pObývsl tské Prokop Holý 14/ .
Aei č tyři dny pot é , co Táborití koupili ddm na Novém
Městě - 6 . května - bylo toto měato dobyto vojsky panaké
jednoty a Stsr ého Měata pra zekého . Stalc ee tak pravděpodob
né bez příl i š velkého odporu obráncd e e malými ztrétami Da
životech. Sotva nabytá pozice na Novém Městě byla t aK pro
polní ~ojaka rychle e definitivně ztracena.
Podobný osud nepo chybně postihl i majetek jejich pří 
alušníkd, a čko li to ne jsme schopni na základě pramenů prokázat v~ v š ech připadech. Dostatečně výmluvný j e však případ
už ~í~n ého Petra Brankytle ze si rotčího vojska . Kolem polo~i~ kv ětn a, tedy aai mě eíc poté, co s i Bra nkytls koupil
pole u Botiče. bylo znovu jednáno o osudu této nemovitoeti.
Tehde jšímu p í s aři novoměst ekého rychtář e bylo povo l eno, a by ,
a i přijde ča a, požal žito na tomt o pol i . 1S / . Brankytle tedy
rotčího
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pole sni neosil sni nesklidil; B j e ho návrat em do města už
nikdo nepočítal. Ještě než žito s t ači lo dozrát, po pouhých
dvou týdnech , SB u Lipen rozhodlo o osudu polních vojsk.

Tento mocenský činitel byl z č eského pOlitického jeviště ods traněn a vel ká čáet jeho pHslui'imků fyzicky zni č ena .
stě

Je možno Hel, že přítomnos t polních vojsk ne IIO'lém MI prsžak-1m ne;>;snechale po sobě trvelej š í stopy . llelze vy-

l oučit, že jednou z mále mohl být sten, který zanechal ve
s vém dluhu u jednoho z nO'loměetekých sledovní~ blíže neur-

čený "vojenský flUllulus" Tomek, o č em ž SB zmiňuje r. 1437 je-

•

den z nov oměs t ských kěaftů 16/.
Vzá jemný vztah ~ového ~ěst e k bývalým 8pojenc~ z okruhu po lní ch v ojsk se po r . 14J4 vyví jel v závislosti ne tOm,
jaký poetoj tyto osoby zaujaly k nově se v ytv ář ej ící situsci
v zemi. U v e~me al e spoň dva příkla dy. V r. 14J7 se mj . měšta
né Nového Města účastnili ta:'::ení Ir Roháčovu Siónu s je prav dlpodobné , že s e v!ichni ve zdrsví vrát ili dom~ 17/ . Zhruba
v e atejné doba udržoval nadále kontakty s novým Llěst em Jan
Čapek ze Sán , o jeho~ občasné pl'ítomnoe t i v Praze svědčí
zoínky o jeho vzrůa tajícím zadluže ní 18/ Konec konců sni
Staré !Jěsto nebylo zcele uzavřeno osobám, kt eré byly dřÍ\'e
ve epojení s pOlními vojsky - na počitku září 14J4, čtvrt
roku po Li panech, byl do dr žení jednoho ze staroměst ských
domů uveden Martin , písař někdy kněze Prokopa řeč. Holý 19/
To v š e jsou však událos ti, které ae našeho tématu týkají jen zprostředkovaně . Hlavní výsledky jeho zkoumání je
třeba shrnout asi následovně . Po vě t š inu doby svého trvání
ae polní vojska nebo jejich předs tavitel é objevují v pražakých měp~ech apí š e spor adi cky a nenav azuj í zde kontskty nebo sv ~ zky trvalého charakteru. Vzá jemný vz tah obou těchto
ve1 1čin ot dle ko lí sal . Jisté je , že už aama exiatence polních vojsk B j e ji ch rostoucí síla usměrňovaly jednáni prežské politické r e pr ezentac e. Teprve v posledním půlroce před
dobytím Nového ~~8te jsme schopni dol o~ it výrazné pokusy táborských a sirotčích činite l ů z achytit se majetkově s v jia-
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tém směru i mocensky v této čústi Prahy. Intenzita tohoto
úsilí postupně vz růstá a vrcholí na počátku květne 14J 4.
Zmíněná tendence souvisela e celkovým trendem 1' ;ývoje ... zemi ,
který se etával pro polrů vojska stále více nepÍ'Í :.mlvýJu B
který i z jejich aktivity v rámci nového L!ěete učinil pouhou

epizodu.

Přes

vo ji Novél:o

její krátké

Města

časové

trvání

Q přesto.

že ne vý-

nezanechala trvelejši stopu, je její

věcná

důležitost

nepopíretelná a vybízí k delšímu zkoumání celého
našeho tématu.

Poznámky

1/

2/

J/

4/

5/

Naposledy byl podán stručný výklad ve Vojenských ději
nách Českoalovenska. I. díl ('do roku 1526). Praha 1985.
B. 218 (autorem této partie je P. Klučina). Srv. také
práci téhož autora Organizace a dislokace vojek husitské Prahy. SP 14, 1984, B. 89- 94 .
V edici J. Golla (PRB 5, Praha 1893) jsou pÍ'Í alušné pasáže na s. J71 a dále.
J. Teige, O statcích obcí Pra:ekých v 1. 1420-1546.
SPDHMP J, 1922, e. 195, Č. 14 . Ve vztehu k Mikuláši z
Husi jaou tu jmenováni Mistr Křiětan. Kateřina vdova
Rezkova B Mertin řeč. Špitálský, krejčí. Rkp. AMP č .
209 9. z kterého byl zápis vydán, v květnu 1945 shořel.
Pro další vývOj situece do r. 1429 u pouštíme od podrobného citování dokladov ého materiálu. Záklsdní korpus infOlmBcí obsahuje 4. díl Dějepisu měata Prahy V.
V. ~0mka (2. vyd . Praha 1899) . Jeden z pozoruhodných
0kamžlků , dotýka j ících ae našeho tématu. roze bírá J.
Boubín, Epizoda z dějin pra~8ko-táborakých vztahů za
huaitské revoluce. PIlB 5 , 19B3, s. 119- 150.
ďdaje o tehdejších Prokopových pobytech v Praze shrnul
naposled,y J. Macek, Prokop Veliký . Praha 1953, s . 82,
84-37 , 111 , 1)8, 149, 152, 168- 171 a 179- 185.
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6/

•

Jedná
to~ é

SB

o rkp. AMP

ps eá !e z

něho

č.

2062. Regesty resp.

Jeou obsaženy

zej~én9

stručné

tex-

v edici J.

Te igeho Zpr ávy o s t at cí ch a přech venkovských z archivu
Pr ahy ( A Č 26 8 28 , Praha 1909 8 1912) , v dal ší
Teigeho edici uvadené v pozn. 3, v Zákledech ster ého
mí s topisu pražského V. V. Tomka (2 , Prahs 1870) 1 jlnd~
Rohá č ovy vztahy k Praze jsou podrobněji probrány VB
etudii P. Čornej e 8 B. Z11ynekého Jen Roháč z Dubé a
měste

7/

Praha . PSH 20 (v 'tisku).

6/
9/

V. V. Tomek , Základy 2 , 8. 64 (k domu čp. 60) .
Tomtéž , B. 131 (k Podskalí - bez přesné l okal iz ace).
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Tamtéž , B. 279 ( " campuB SitUB eub Bcclesb S . Apol1ne-

rie supr a Botlecz" ) .
11/ ďdeje o členech polnich vojek jako vlastnících nemovit ostí v Ku tné Hoře sebrel e zhodnotil J . Kej ř v kni ze
Právní život v husltakJ Kutné Ho ře. Freha 1955 , S. lIS
a! 125.
12/ ďdaje o domovlúm majetku Matouše Loudy z Chlumčen na
Starém '! ěetě se objevu j i už od r. 1421 (V. V. Tomek ,
Základy 1, Prahe 1666 , s. 33. 79 a Sl) , vymykají ae
věsk svým charakterem z rámce tohoto zkoumáni.
13/ V. V. TO:Dek, Zák18dy 2, s. 44 (k čp. 7JSb) .
14/ O sltuecl v Frsze těsně před jeho dObytím erv. např.
R. Urbánek , Lipany s konec polních vojsk . Praha 1934,
8. 139-140. čapk~v ubrmnneký výrOk vydán v A Č 2, Fraha
1844, s . 343 - )44 a z č á a ti znovu AČ 26 , a . 406.
15/ V. V. Tomek, Základy 2 , a . 279 .
16/ V seznam~ dlužník~ Lld é ře sladovníka , kšeftUjícího
22 . : . 1437, js mj. uvedeno , že "Tomko , quidam wogensky
~amu1uB , tenetur sibl 1 1/2 e e~ . gr . et in 1110 debito
dictuB test ene habet tentorium a1iae eten". (llíP, rkp .
2096 , f. 45 • et aré f . ~ A 10) .
17/ Jména t ří novoměetekých měěian~ , kteří kšaftovoli před
odchodem k Sionu, uvádí V. V. Tomek (Dějepis 6, 2. vyd .
Praha 1906 , 6. 27). Z nich Duchek Tyrea ze Sotelic s

•

,
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Jan Literát,

18/

pekař ,

později

kšeftovali znovu (AMP , rkp.

2096, f . 110'1 - 111 " steré f. H 5v - 6 ; rkp. 2094, f. 8 ..
staré f . Jo 4).
22. 10 . 1435 Jan Č apek ze Sán vyznal, že dluží Vítovi
kramáři a jeho manželce 46 kop 21 gr. praž. (Zvon . 5 .
1904- 1905 , a . 784) . O necelých sedm let později, 22. 9.
14 ~2 . Vítov a vdova Lidmi l a odkazuje své dceři 103 kopy

gr. pohledávky na tomto
rot č1 eho"

19/

" někdy

hautmenovi vojska 81(Al.IP . rkp. 2096, f. 104 '" steré f. G 9).

'~BrtlnuB. noterluB ollm aacerdotis Procopii dieti Holil , lnductu8 8et super medletetem domua Petr! Prinhew8zer ex mendsto domlnorum coneulum pretextu debiti
aul v l delicet XVrI sex. cum XV gr." U,MP, rkp. 997 , f.
86 ; nedatováno , ale předešlý zápis je datován k 2. 9.

14)4) .
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Zll Y n B kyj

Bemerkungen zur Entwlcklung der Bezlehung zw1echen

den Prsger Stšdten und den hueeltlechen Peldheereo
ZU8811l1Denf'aseWlg

Der Ar tlkel l at au! die Untersuchuog der Entwlcklung
der Bez1ehung zw1echen den Prager Stadten und dem huas ltlBchen HaBr in den zweDzlger Jahren und ln der s rst.o H&lrt. der dre161ger Jahre des 15. Jahrhunderta Buager1chtat.
Er verf'olgt nlcht die Tel1aahma der Prager mll 1tar1echen
Abtel1ungeo an den zeitgenoBslachen Kriegeer elgnlaaeD , Boadem untersucht den Wlderball au! dia Exiet anz und die

Ta-

tlgkelt dea buseltlecheo Peldheeree dlrekt aut Prager Boden .
Den eraten Elngrlff der landlichen bewaf!neten Abtal-

lungen ln das normal. Lebea des etšdtiacben Or ganismus varzelchnen w1r 1m Jahre 1420 , ln der Zeit der aelagerung Prags
durch die Truppen des rOmlachen und ungarlechen Konlga Sl&iemund . Lelder erlaubt der Zuetand der Quellengrundlage nur in
lelchter Andeutung die Art zu rekooetrulren , wl e eloh dle
l&ndllchen Hl 1feabtellungen lne Le ben der Prager Stadte elngl1ederten und auf welche Welee dle Probl eme geloet wurden ,
dle notwendige rwelee Bue dem entetandenen Zusemmenleben erW\1cheeo .
Die zeltweiligen Durchmareche dee Feldheeree durch
Prag ln de~ nechtolgenden Jabren , gegebenentalla lhre Ve reuche ,.·..ar Eroberung PrBg:e oder Durchee tzuog: beet1Dmter Veraode=ungen ln der PUbrung der Preger Stadte, cherakte rleleran elne weltere Etappe der EntwicKlung: der gegeneeltlgen
Bezlehungen. Dleee echwenkten zw1schen zeltwel11g:er Zuaammenarbeit und militar1schen Kontrontet l onen von verschl edenem
AUBma~, die kelne Veranderung brachten .
Am 1ntereeeanteeten let jedoch dl e Abechlu'etappe der
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Entw1cklung des Verhaltn18S8a der Prag er Stedte zum Peldh•• ~
d18 meD in die Zeit von s in1gsa Jahren vor 1434 legen kano.
In dleser Zeit kommt BS zu einar bedeutend en Versterkuog der
Kontakte der prager St šdte mit dem Feldheer, wobel dia Kontllktaltuationen heraueel1mlniert wurden . Hlnelchtli ch der
uoterscbledllchen Struktur der prager St edte aut d~ rechten Yoldauuter wurden allmQhllcb die Blndung eo der Angebortgen des Feldheeres zur Prag er Neustadt lntenelver.
Aut der Grundlage der Te%trekonet ruktlon der Terbrannten Neuetadtor Handechrlft Nr . 2082 , damsle 1m Archiv der

Heuptetedt Prag blnt e rlegt, tÚhrt der Autor Bewela8 tUr Ki~
fa von Angehorigen des Heeree der Stedt Tábor unll des Waieenheere8 in der Neustadt i n den Jahren 1433 und 1434 &D .
lbre Anzahl let kle1ne r ale 1m Pell von Ku tná Hora , welehe.
fUr dle Tabortten und die Waleen wahreeheinlieh ein attraktiverer Ort war.
An der wende von Aprtl zu Ma! 14J4 kam ee zu elner bedeutendeQ Kumulatlon des Au!enthaltes der Vertreter des 'eldbeereB in der Neustadt , wobei einige bier Bogar ein Hau8 fUr
den Burgermeister , die Rateherren und die GemeiQde von Tábor
kauften. DieBe Brelgnieee hangen eleherlleb mtt der eleh
vorbereitenden Konfrontation des gema9lgten polit1schen Komponenten und des l'eldheereB zueammen . Am 6. !olei eroberten
die Truppen der Adelsvereinigung die Neustadt, und mi t Gewalt
beendeten aie die Aoweeenhel t der Vertreter dea 'eldheeree
und Buch dae Neuatadter BÚndnle mit ihnen.
Aleo erot in den letz ten paar Mooaten vor der Schlacht
bel Li pan~ elod wir imetande, ma rkante Vereucbe der Vertreter de:: Tabortten und Waleen , au! eine be atimD:tte Art 1.n der
Proger Neuetadt Helt zu fin den, zu belegen . Dieee Tendenz
hiLg alcherlich mi t dem geaamten Trend der Entwicklung 1.n
aOhmen zueammen, die fur dae Peldheer immer mehr ungUnetiger
wurde und welche aU8 dem gegeb.neo V.rouch eloe bloge Spisode mechte.
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SITUACI v ČEClÚCH

v LETECH 1432-1434

Va válečných událostecb II v revolucích m~lo vždy .eltt
význam zpravodajství, zeJmáne rychlý 8. nezkreslený pfenoB
informací. Platí to 1 o busitské době. Zprávy z Čeoh do c1zl~ II naopak se tehdy přes hranice dostávaly rdznýml zpdaoby. přičemž 88 jedním z ddlažltých center v tomto ohledu
stala v letech 1420-1434 také Fl zeň .
Od konce března 1420, kdy ~lžka odeiel se svými věrnfmi
z měeta, byla západočeská metropole .ž do bitvy u Lipan zá-

aadním. nepřít e lem husltd. Ti Plzeň v letech 1421 . 1427. 14)1

• 143)-1434 čtyřikrát neÚ8pěině obléhali 1/. Masto se stalo
katolickou pevnost! • do jejích hradeb B. od r. 1420 uchtll11 také rozhodní pralit! stoupenci Aíma • císaře Zikmunda 2(
Výhodná poloba Plzně na ddlelitých obchodnfch cestách řezeneké a norlmberské - umožňovala již ve 14. atol. mlěta
n~ či lé obchodnf etyky a cizinou, a to předevAím a Horlmberskými. Obchod 8 cizinou, zejména a Norlmberkem, ale i s
ji~i měaty, např. a Chebem, byl čaato do1vrzovtn i příbu
zenekým1 vztahy Plzeňan~. Mohli bychom říci, že vaěk eré tyto
styky byly po dlouhou dobu int enzívnější • če at ějěí ne! 8
hlavním mlatem královstyť Prahou . Dlouholet' tradice vzáJemnýCh vztah~ a Horlmberkem nebyla přerušene ani v husit.ké
době a tak je přirozená, že ae touto cestou dostslo z Plzně
za hranice mnoho zprávo aituaci v Čechách JI. Kromě toho
nor1mberp.~á měeteká rade pomáhala Plzni nejen boepodtřaky,
ale t ... 1I:é diplomet1cky, přímluve.m1 u rlznjCh vMčích prot1hu.it~kýcb představiteld , jeko napf. u markreběte bran1bor8kého Pridriche, nebo u bavorského vévody Viláma. Obě měeta
vedla vzéjemnou koreepondenci.
Po porálce křižácké výpravy u Domallic v r. 1431 nastal. doba borlivého jednání mezi baeilejským koncilem a husity_

•
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Významnou účast v těchto akcích měll NortMberští. kteří pomocí špionážních zpráv, je! získávali pře d • ~ š í m 04
plzeňských měšten6, informovali koncil o situaci v eecháeb.
Plzeňané informovali Hor1mber.ké o dalším v~ojl udtlostí v
celém státě. Dne 25. ledna 1432 Hor1mberětí děkovali PI.eň
akým ze zprávu o porážce airotkd pfi áatupu ze Sl~enak. na
konci r. 1431; ztroveň ne8dilal1 obavy Plzeňakých, že .8 prý
hualté chystejí proti Plzni a proti Českým BudljovlcOm 4/,
Množství informací o aituaci v Čechách, které .8 z Pl.~
ni dostaly do Ror1mberke a ne basilejaký koncil, B. proj"l10 1 pfi jednán! vyelancd koncilu, ktefí do Prahy dorazili
misíc před zahájením zemského sněMU svolaného na červen r.
1433. Jednání ba.ilejského poseletva na spimu .e podle Bil.rt. Litoměřického .účastnili i tři plzeňltí TJ.lanei. Po jejich n&vratu • referátu mallandm bylo rozhodnuto o obranl
Plzně 5/, protole ae sněm usneslo jejím dobýTání.
.
X obleženi města vydel rozkaz Prokop Holý v červenoi
1433 ••akteří Pražané, kteří před husity uprohli na Křivo
klát. přeěli do Plzně jeltě před jejím obležením. Miato bl10 husity neprodyěně Obklíčeno. ale Plzaňan~ .e přeoa jan
leckdy podařilo udržet spojení ae evltem. V polOTine .rpna
~i{ané vy.lali 8Té poaly do Basileje s prosbou o pomoo,
účaatníoi koncilu vybrali mazi sabou 8 000 dukát~. které v
září poBlali Uenhartovi z Hradca, aby nsjal vojsko a pokueil
.e o záchranu Plzni. Diplomatická jednání prObíhala dál a
7. září sdělovali Hor1mberětí Plzeňandm, le ae čeaké poaelatvo vrací z koncilu s určitou nadějí na urovnání spord a že
v krátké době polle konci l Bvé vy81ance do Prahy. Dne 30.
dubna 1431 bylo pak do obležené a vyhladovělé Plzně latí a
zradO\'. husitakého hejtmana PHbíka z Klenové dop.raveno velké
mnolatví potravin, čímž bylo měato zachráněno 67.
Obléhání Plzně ae v letech 1433-1434 z~čae tnili také
Pražané. Počátkem července 1433 PlzeňAtí. "majíce pak ěpehy,
že by ae Pražené a jiným1 k měatu Plzni strojil1. vel1ký počet lidu aabravěe, valy a náspy okolo města vejěeji zdvihati

•
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• MnOi6t~i kamení mezi zdi mě stsk é voziti de11 .•• Sotva pak
k tomu, aby
obl1íčko sluncem a větry dOBUlili, dostačiti
mobli, ano již novina do Plzně přišla. že Tábořené a Pražaná, epuntovavěe ea e ~ateckýml a Lounskými, B některými ji~1 mě sty, 8 bubny, praporci, střelbou, a jinými všemi nástroji vojenskými na eeste 8 upřímo k Plzni táhnou, aby měs
to z gruntu vyvrátili a člověku ani hovadu v něm neodpustili. Web učinili mezi sabou závazek takový, aby aneb Plzeň
dobyli aneb tu sežerouce hladem koně své konec života svého
vzali". Pražská vojska však později od obléhání Plzně upustila a od krajského města odešle . Rozmístěni jednotlivých
skupin hueitských vojek kolem Plzně popisuje Hl1erlu8 Lito0.0

•

•

•

měřický 7/.
Husitské obléhání Plzně SB chýlilo ke konci a na aamám
počátku května 1434 měli již Plzeňští sváho zpravodaje v
hlavním městě . Po shromážděni ve východních ~echách 1'ytihla
panská jednota směrem k Plzni s úmyslem střetnout ee zde s
husity. Na cestě se 5. květn~ její vo jska zmocnila Malé
Strany a dalšího dne dobyla i Nová Město pražská. v němž počátkem r. 1434 "měli sirotci svou posádku. a kde přshojné
poklady z popleněn.v ch krsjin nahromaděny byly". o tom 1'šem
měli Plzeňští od SVýCh zvěd~ zprávy a z hradeb se vys~,.ali
oblébatel~. "I když a8 páni Bováho Města zmocnili, jest ve
městě nemelá bitva evedena. Plzeňští majíce o tom, ~o e8 v
Praze děje, skrze špehy jistou zprávu, posmí1'ali se Prokopovi ze zdí městských, napomínaJíce ho, aby v Praze kněze Vlka
roty své a jiné měětany retoval e jich s pokojem nechal. poněvadž není to moudrého člověka povaha, aby nemoha
s...ého
vla8tníh~ nájiti, cizího dobýti usilovel; pskliby sAm dobrovolně odtrhnouti nechtěl. že velmi brzo přijedou pini, kteříž ho bezděky od Plzně odženou ••. Nechtěl tomu neJpr1'e Prokop věřiti • •• Ale když jisté poselství o tom, co se v Praze
přihOdilO. dostel, ihned nechal' toho dobývání, od Plzně odtrhl e ee vším tím vojskem ku PraZ8 sa ohrátil". Zpráva o
pádu Nováho Města doiile do leženi as1: 8. květns s druhý den
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husité chvat ně tábor zrušili 8 odešl i od Plzni . " P l z eĎŠt í
1. nepřátel é od m~ 8 t . Be stroj í, hned brán3 ot~ř!
ti rozkáZ8~ě. na ni nenadála 8 hřmo t em vyblbli . Oni málo B.
poetavlvše, hned .8 pře ce na utíkání dall a zvláště sirotci,
(zbraně ~é jako Budlice, cepy a palice na cesti rozmetevieJ
které! Plzeňští ukrutně bili, tak l e jich na míe ti mnoho zdetalo" a/.
Dne 9. května 1434 ee tábo ř ! a s irot ei vydell od Plzně
ke UYým ziklednám, a~ zíekal i posily pro konečný boj 9/.
Jeií! bezproatřednl před začátk em bitvy u Lipan "uaďn11 Prokop nepotitat i Be • nepřáteli pol em, l e čby mu ee příč ina k
tomu dala. 1. by 8Ydj fortel uznal, ale ~Blu toho byl,
upř!mo ttbnouti ku Praze , nic o tom nepoehybuje . 1. do Wového Mě.ta bez odporu vpuštěn bude . Ale jízdní prot ivných piodv, kdyč Jeli IIŮII10 ohradu yozdv jeho, vidouce náhodou brálw.
zední ot.vřenou, nible mezi ~ozy jeho vskočili. porážku velikou učinili ••• " lol
Zprá~y o ~ýsledku bit~y u Lipen, v ní ž t ak' pražené
stáli na strane ví tiz~ , zaaleli Flzeňití ihned ~Iem avým
přívržencdm. Ještě JO. května líčil ~lohu plzeňských ~o j sk
v dopise svému bratrovi horšo~ot ýnský purkrabí Zdeněk z
Drltky: " • . • Sděluji Ti, ža díky Bohu j ama zdrávi. l e jsme
tábory dnes s pomocí boží a pro záSluhy svat'ho Václave porazili a na atraně naií malou škodu utrpěli a že z tábo~
~eliké množetví zavražděno jest. !však počet těch, kteří na
diatě zdeteli, nevíme , poněvadŽ z bo jil t ě dále jeme ustoupili a mnoho zejatých odvedli. ze šlechty někteří znamenití,
.vlak nečetní prchli a vyvázli. A teto porážka stela 8e mezi
mietem Ko·~1mí a Brodem na on' rovině . Plzeňští Uk vedli •
první -",deřili na n a přátele a přímou cutou u8toupili s vozl
• s mou čeledí. jakož dobří a hodnÍ, bez ot álení a vracení
ee. Protož, bretře milovaný toto uslyše.."
o z n a m o e 10 u
t u p orá ž k u
k ní ž . tOm •.• " Jedna z
prvních zpráv o Lipanech byla tedy šířena bezprostředně po
~ldouce .

bitd.
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Dne 1. č e rvne 1434 napsali Flzeňští do Basileje dopie,
v něml oznámili výaledek bitvy u Lipan a 8dě111 1 , I. pro
velké dluhy nemohou vypravit poely k cíeafl. V dopise z J.
června projevila nortmber ská městeká rada Plzeňským svou radost nad poráŽkOU husitských vo jek u Lipan. Ve stejný den
napoall PlzeĎiti zprávu o této bitvě kardinálu Jullanu C.eearlnimu. Ze znin! liatu 8& více dovídáme o významu Staroměatekých v lipanské poráfc.t - •. . Rudil známo tedf Valí otcovské ddetojnoati, že v neděli nejblíže přiltí po .vátku

Božího těla p án 1
k r á lov B t v í
ě e B k , b o •
St. r é h o
U ě B t 8
P r 8 Ž B k é h o 8 JiDtch virDÝch pomocí podporováni jeouce , 8 tábory. sirotky bojovnfa1
v aíle Bejvyěěíbo válku počal i. ve dna 1 v noci bitvu vedoues zápolili, kterážto bitva v pondělí .e tři bod1nT pro
nás ětaetni pomocí Bo!í skonaena byla. I padli ee stranJ huQit~

viichni piií počtem 1) tisíc, mezi kterými zahubeni
jsou Čapek, Tddce, Prokop a Vlk, kně!í evddn!ci a okolo 700
zajatých nalézá se T !alářích. Z naší 8tr~ ••• z~~10
jich jen 200 ••• " 11/
téhož dne, 3. června 1434, zestihls zpráva o bitTi u
Lipan císafe ZikmUnda. který byl tehdy v UlDu 12/. Nen! TY_
lOUč.no, že v Horlmberku"vidil i o Tjsledku l ipanské bltTy
jil 2. června 13/
ďdaj e Plzeňand a jejich zpravodajatví o situaci v če
chách"v letech 1432-1434 přispěly k dobré informovanosti zsjména účastn!kd basilejského koncilu s k uryChlenému roziífen! správy o výaledku bitvy u Lipan. Poelové. dopiey s 1iaty z Plzni tv cfil i tsk ddležitý zdroj poznání pomird v Če
chách pro domácí i zahraniční nepřátele husitství.
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Posnámky

II

M. Bělohlávek
78, 304.

2/

Tamtéž, s. 86.

a

kol., Dějiny Plzně. I, Plzeň 1965, s.

JI

Tamtéž, a. 1J. 302, J04.

4/

Tamtéž, B. SIn; Y. Bělohlávek, Plzeň s chebský soudce.
Sborník přispě~k~ přednesených na symposiu k 550. výroěí Soudce smluveného v Chebu. Cheb 1982, B. 41; Přebled
dějin Československa. 1/1 (do roku 1526), Praha 1980,
e. 461. - Porážka Blrotk~ při jejich ústupu ze Sloveneks na konci r. 1431 patřila k prvnim větším neúBpěch~
husitských svazů. J. Strnad, Llstáf král09ského mista
Plzně 8 druhdy poddaných 08ad. I (1)00-1450), Plzeň
1691, ě. 271 , 296-298, )14, 8. )04, 321, 339.
Mo Bělohlávek, Nejstarší plzeňská kronika. Ns okraj díla Hilsrls Litoměřického aJ. V. Sedláčka. MZK 12, 1975.
B. I4Bn; Přehled dějin Československa, III. 8. 463.
K. Bělohlávek, Plzeň s chebský soudce, s. 43; Dějiny
Plzně
I, s. 82n; Y. Hruška, Kniha pamětní král. krajakého měata Plzně od roku 775 až 1870. Plzeň 1683. s.
32; P. Kavka, Obležení Plzně r. 1433/1434. praŽSká kompaktáta a Zikmund. MZK 20, 1984, 8. 127-130; J. Strnad,
Liatář kro měata Plzně, I, č. 333, a. 362n.
M. Bě1oh1áv ak, Najstarši plzeňSká kronika, a. 145. 50vou edi ci Hilariovy plzeňSké Historie připravil J.
Hejnic; Dějiny Prahy. Praha 1964, a. 203; Dějiny Plzně
I, e. 82; ~. Hruěka, Kniha pamětní, a. 32; J. Strnad,
M. S~na Plachého z Třebnica paměti Plzeňské. Plzeň
)~83. 8. 16 , 18. - "Téhož roku v ponděli po sv. Bartoloměji /31. arpna/ pražití páni z obou měst, Starého 1
Nového, vyjal! k Plzni dobývat miato". Ze Starých letopla~ českýCh. Vyd. J. Porák a J. Kašpar, Praha 1980,
a. 115n.
Dějiny Plzně I, s. 83n; K. Hruška, Kniha pamětní, a. J~

5/

6/

7/

8/
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9/

J. Strnad, M. Šimona Plaehého paměti, a. 201

z.

Starých letopled českých, s. 118 •
Dějiny Plzně I, s. 84. - Při odchodu hualtd od Plzně
"sirotci 8 táboři zajali staroměstské, kteří byli. nimi, • ostatní se rozprchll ft • Ze Starých letopled č.s
kých, s. 118.
Dějiny

Prahy, B. 20J; J. Strnad, K. Šimona Plechého paB. )6-40.
111 Dějiny Plzně I. B. 84; Dějiny Prahy, 8. 203; J. Strnad,
Lletář kro měeta Plzně, č. 337-340, a. 364-368; K. Bruiks, Kniha pamětní, 8. J4n. K. Šimon Plachý z Třebnice
.B o Staroměstských u Lipan zmin11 takto I husité " •••
mezi Brodem eee~ a KQuřimem, estksvěe .a u Lipan a
pány českým! a 8 Staroměstskými, v té bitvě po Bolím
těle léta nadepsaného s hejtmsn1 «,jmi zamordováni
jsou ••• " J. Strnad, M. Šimona Plechého paměti. a. 21.
12/ P. Kavka, Obls!eni Plzně r. 1433/1434. s. lJO.
13/ P. Ksvks (tamtéž, pozn. 12) neudal, kdo Zikmundovi
zprávu o bitvě u Lipan doručil. Vzhlede~ k tomu, že Ula
je vzdálen od č eských hranic o více než o sto kilometrd
dále než Norimberk, mohla se dostat zpráva o Lipanecb
do Norlmberka jIž 2. 6. Norimbereká městská rada gratulovala Plzeňanům k vítězství u Lipen již doplse~ z J. 6.
J. Strnad, Liatáf kro města Plzně I, Č. 340, 8. 368 •
10/

měti,

•
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Jaroslav

Do u

Š
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Pl1een und aeine Berlchterstattung uber die Sltuatton
in Bo~en und ln der Hauptetedt ta den Jahren 1432-14)4
Zuaamme.ntsS8UD.g

W&brand der Kriagaarelgn1888 uod dar ReTolutloDec bat-

ta dia Bchnella und nicbt entstellta Intormatloceubermlttlung tmmer aloe gro9a Badeutung . Vi ela Nacbr1cbten gslangten sua aQbmen lna }.ualend und lKI!gell:ehrt uber Pl1s8Jl 14 den

JahreD 1420-14)4 . Dl aB e Stadt war eine ketbollecha Psetung,
unversonlich gegeDuber dam Husslteotum . Pl1e8n hstta Bcbon
1m 14. Jab.rbU!ld.ert rega gsecbatt11cbe, verwandecha!tl1cbe
Wld kulturall. BezlebungeLl zu Numberg, dia 1.atenalver und
kontinuierlloher ale m1t Prsa: wareo . D1aBe Bezlebungen wurden BUch nlcht ln der HU8s1tenzelt unterbrocheD, und di.

Ber1cbteretattertatlgkelt Pile80a fúr die Pelnde des Huaeltentuma war elgentlich d oron Porteetzung. Nacb der Nloderlage des Kreuzzuges bel Domažlice 1m Jahre 1431 b.gann
die Zeit dsr intensivea Verhaa dlungaa zwiachen dem Basler
Xonzil und den Huasiteo . Einen bedeutenden ÁQteil aa di.een Aktionen hattea di e Nuroberger. die mit Hilfe der
Spionageoecbricbteo , di . aie vor allem von den Pl1aoer
BUrgern erlangteo, das Koazil uber die Lag. 1n BObman unterricbteten. Auch bet der letzten. viertsn - ebenfel1a .rfolgloseo - Belaserung Pi 1sen8 durcb die Husaiteo ( Juli
14 33 - 9. Mal 1434) g elang e8 d.n Pi1so.rn, ia oi01g.n
Pallea ~is Verbindung mit der Welt au!recbtzuerhalten. AD
dteper Belegerung beteiligten si ch sbenfalIa die Áltetadt ....~ und die Neuetadter, aber oocb vor ibrer Be.ndigu.ng
entferatan sich die preger von Pilaen. Der pileoer Chro!list M. Šimon Plachý aue Třebnice erfafJte in saiaeo "Pllaner Irl:amolrea" elnerset ta die Tellnahme der pre.ger an der
Belagerung Plls eas ln dao Jahren l43J-14J4 (eu! der Grund-

•

lJl

18ge der alteren "Pllsner Geachlchte" von Hl1enus Litomě
ři cký ) , andereraelte die Verhal tnlss6 l n der Prager Neue tadt Anfang Me! 14)4 - hler hatten die Pl1soer lhre Splone. Plachý erw&hnte. andautungswels8 Buch dia Rolle der
~ltBtadter in der Sehlacht bet Lipany (JO. 5 . 14)4). Hoch
sm ) 0 . Ma! 1434 Bchl1derte ln e1nem Brie! die Au!geba des
Pl1soer Heeree in der Schlscht bet Lipany der B1echo!telnltzer Burggra! Zdeněk von Drětka. Die Pl1eoer 8chtckten
in den Tagen vom 1. - J. Jun! 1434 Neehrichten uber den

Sleg ube r dia HuseH en bet Lipany Dech Deutechland. und 1m

•
•

Schrel ben vom J. 6. 1434 sn den Kerd1nal Julieous Ceeeer1DUS scbl1derten sle nlcbt Dur Kampfe, Bondem erinaerten
Bucb die bedeutende Rolle der Altstadter ln der Scblaeht.
Kaiser Slg1emund erfuhr ub~r Lipany Bm J. 6. 1434 (er .ar
dama1a 1n Ulm). und ee 1et n1cht ausgesch1ossen, da9 man
in Nurnberg SChOD am 2. Jun1 VOD der N1eder1age der Husa1 t en \ru9t e.

1)2

Jiří

P e

ě
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•

PRAfsKt ~ŠfAllsKt ZBROJNICE V LETECH 1584-1620
Při

úvahách o politické a mocenské váze e angažovanosti
bývá opomíjen jejich význam v
oblasti vojenské. Jaksi automaticky vycházíme z představy.
že po zl omeni vojenskopolitické moci měst po povstání 1547
• • města již nikdy nevrátila do pozice významné vojenské síčeských předbělohorekých měst

ly v zemi. 7erdinend I.

přece měBt~

zbren; odebral. Už Z.

Winter B po něm další literatura však konstatovala, že eituace nez~t81e trvale tak Jednoduchá 1/. Města již po nedlouhém čase stavěla kontingenty pro zemskou hotovost a muaBla tedy disponovat vojanským materiálem pro Jejich vyzbrojováni. Po bli žším prostudování situace dojdeme k závěru, že
města alce po r. 1547 ztratila charakter autonomn! vojenské
moci vyzbrojené v plném rozsahu ~ojenaké techniky - včetně
tAžkých kusQ; ns úrovr.i lehce vyzbrojených miličních jednotek byl však vojanaký potenc1ál obnoven. Stalo 8e tak v zájmu země a - konec koncd - i panovníka, pro něhož 8i kontingenty vypravované z měst zvláště v dob ě tureckých válek pře
lomu 16. a 17. stol. podržely svŮj význsm , e to nejen co ss
č eskýCh zákopníkd týče.
Změna mocenského postsveni měst v druhé pOlovině 16.
atol. přineola s oebou i změnu uloŽ.ní, resp. rozložení vojenského materi álu ve městech. Odevzdáním zbraní po povstání
r. 1547 zanikly pstrně ve větě i ně potreetsných měot centrální měetské ~brojn1ce 2/. pfi radnicíCh byly nadále udržovány
již jen menAi sklady určené v podotatě pro doplňováni zbraní
• zbroje jednotek stav ě nýCh pro zemskou hotovost , které vyzbrujovali a vystrojov ali měštené jednotlivých mě atokých
okrskd. Velká centrální zbroj nice zdstale oproti tomu např.
v ketol ické Plzni, která se povot ání nezúčaatnils .
Hlavní ma sa výzbroje B výatro je byla nyní uložena v domácnostech měštanu . Nebyly to j ietě pouze zbr ~r.ě pro zemskou

lJJ

•

hotovost -

zn2čné

množství zbraní nvlezneme 1 ne vsích vojenSké sprúvy , v Praze desátníci,
setníci e hejtmané , měštBnské zbrojnice za tímto účelem evidovali. Z tčchto domncích zdrojú byli v případě potřeby opatřováni podle stanoveného klíče zbrojní pacholci nebo vystroJováni žoldnél 1 . Po štsstném návratu těchto lidi z voJenské kB~p8ně do Prahy s i měě tsné zachované kusy zbraní a
zbroje opět rozebírali - patrně v rel a ci k výši vloženého
nicméně činit elé městské

přísphlcu.

Dosavadní literatura vycházele při studiu této problematiky především z normativních premenó různého druhu, dále
z kronlkáÍ"akých
příspěvek

•

•

a memor1álových záple6

JI.

Pro pfedkládený

js em se pokusil vyjít z opačného konce - od lnventářú měětenekých pozůstalostí, kde jsou součást i vý.broje a
výstroj e sepisov ány v ětšinou 8 velkou podrobností a pečl ivo 
stí. Jako premenná základna posloužily starom ěs tské knihy
inventář~ dochované od r. 1584 4/. Do nich byl o před Bí l ou
horou zaneseno přes 350 inventář ů zemřelých měštsnů a obyv atel města . Takřka ve dvou třetinách i nventářů sa nějaké
zbraně skutečně objevily. V menš ině případů to byl y pouhé
j ednotliviny, čeatěji s e jednalo o vybaveni zhruba jednoho
bojovnika, ve více než p olovině přípsdů nalézáoe však se psány skutečné arzenály I nezÍ'Ídka i s deaítkami rusi!. zbraní.
Relativní počet takovýchto akutečných "ryatkomor" i absolutní množství zbraní přito~ desetiletí od desetiletí s t oupal o.
Progresivně se vyvíjela též technická úroveň zbrani a jejich
odv ě tvová skladba.
Souhr~ 6 po č ty palných i chladných zbrani jakO~ 1 zbrojí podáv~jí tabulky v příloze článku . Sem byly z6hrnuty
v ěech:~ podchycené zbraně zB2.namenané v domácnos tech měěta
ni!.. 3tranou pozornoati byly ponechány inventáře zbrani v ře 
meelnlckých dílná ch a v obchodech , ktaré by zkreallly relece
dané počty zbraní v dom~cích zbrojnicích . V předkládaném
příapěvku nemohl být brán ohled ne pravděpodobné určeni jednotlivých výJimeč!lSch kusů, kter~ byly díky umělecké úpravě

1)4

míněny ap1se k re pr ez entačním Bpoleče~ekým příležitostem nez
ke okutečnému boji. Obdobně slou žily ně které kus y st arých
nebo zahraničních zbrani především ozdobš lnterlé~ nebo
představovaly památky různého p~vodu. Po přehledu zbraní byly zahrnuty 1 kuay 1098Cké a sportovní - jednak proto, že ne
~fdy bylo možno určit Jednoznačně charakter t oho kterého
8%empláře. jednak proto, že v případě bojd o město nebo ve
mieti mohly 1 tyto kusy sloužit vojenskému účelu 5/,
Terminologické nejasnosti 1 Výběrový charakter pramene
podchycujícího jen nevelký zlomek všech s taroměstských pozdstal o.ti oněch let neumo žňují analyzovat s oupisy zbraní j i -

než v hrubých rysech. I t ak lze ovšem dobře postihnout
vzrdst množství zbraní v devadesátých letech a zejména v
druhé dekádě 17. atol. Desetiletí předcházející Bílou horu
přinesl o též rozho jnění druhd zbraní a zavedení speciálních
č i inovovaqých typd _ zejména u zbrsní palqých 6/.
UveAme nyní několik orientačních úd8j~: v necelýcb dvou
sledovanýCh dekádách konce 16. stol . bylo ve 122 staroměat
ských inventářích podchyceno 442 kusd palnýCh zbraní , od
hrubých pdlhákd až po rejtarky e sportovní ručnice určené ke
střelb ě do terč e . Za č ist ě eport ovní nebo loveckOU zbraň je
v této době již nutno považovat ku5e , které máme v inventářích doloženy ve více než 40 kuaech.
Ručních Chladných zbraní bylo zaev idováno čtyři a pdl
stovky kus~ - tedJ stejně jako palných zbraní. Největší podÍl - více než )00 kusd - představovaly zbraně bodné 8 univ erzální, tedy ko~dy, ropí~ meče a pod. Necelá stovka, tedy
čtvrtina všech, připedá na aečné zbraně - savle a tesáky ,
něko lik a ~esítkami kusů jDou zast oupeny velké obouruční meče.
Pouhé dvě desí tky halaparten a oud l ic tvoří přechod ke skupině zbraní čist ě bodných dřev cových, před e vš ím voětípd 8
rdzných ěp iC ů, jich! bylo evidov á no ke 1)0 . Kupodivu nikoliv
zanedbatelná byla dopoaud akupins 35 bijákd , palcátů s bojových oeker. Nejvíce ov š em překvapily vojenaké cepy, jichž
bylo v invent ářích let 1584-1600 16 kusů .
nak

1)5
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úplných ochranných zbroj í bylo v inv entáíích tohoto období doloženo ne eto, dále byle tato skupina rozšířena zbrojemi neúpl~i nebo jen kroužkovými košilemi. Ochranu hlavy
zajištovala většinou otev řená útočná přilba sturmhaub , daleko méně pak sterší hemelín. J ednot livé kusy pancířových rukav ic, šorcó , zerukáví atp . nemá smy sl evidovat. Jejich výskyt byl naprosto nepravidelný a není většinou mozno doložit
snahu mejitelů o zkompletováni celkó z těchto součáatí
obranné zbroje. Je patrně nutno spokojit se a výše uvedenou
hypotézou o rozdílení t ěcht o předmětů po konci kampsní podle
cenového klíče bez nejmenší snahy o z achování funkčních celkó. Takto byly patrně rozděleny i obaly ne střelné zbrsně holstrs, případně náležitost i střelecké výstroje nebo řemení
k upevnění poboční chladné zbraně.
V předbělohorských dekádt ch 17. stol. množství chladných zbraní st egnov alo , re~ p. mírně pokleslo. Pletí to pfedev ěi.c o krútkých ručr,í ch zbr sni ch všech d ruhů 8 o dřevcích.
Za to množství hal aparten ae ztrojnásobilo. Kupodivu 1 nsdále
se obje\'ují voj enaké železné cepy, i když 'I zanedbatelném
počtu deeet i kusó .
K prudkému rozMachu došlo naopak 'I oblasti palných
zbraní. Ve stovce zbrojních inventářů let 1601- 1620 bylo zaznamenáno 770 kusů palných zbraní. Na pouhýCh 15 kusů přitom
poklesl po č et sportovních pušek (mimochodem i počet kuHí pokle sl ne m é ně než polcvinu). V prvé dek-ádě 17 . etol. se objevuJí záznamy o muš ketách, které se v druhé dekáde atávají
neJzaetoupenejší 981nou zbrani v~bec: jaou doloz eny v počtu
více než 150 kUSó, předatavují tedy třetinu vlech palných
zbrani tr.~oto dese tiletí. Vedle rózně charakterizovaných
ručnir všech velikoetí a délek vyd ě lují se v době po r. 1600
ark eJuz irky s karab iny jízdního vojska, roste po č et rejtarek
8 rapidně at oupá počet pistolí vlech druhů. Významně stoupl
i počet ochranných zbroji .
St anov it na základě rozboru inventéřó podíl zbraní určených pro j ednotlivé druhy vojske není možné. Ne zdá ae vša~

136

že by celek zbrení odporoval normativním pr8men~. které boo dvoutřetinovém zastoupení etřelcO proti třetině plkenýrd v zemské hotovosti pro uherské vátčl§tě. Poměrně významný musel však být 1 městský kontingent jízdního vojska.
O organizaci , sociálních, majetkových a pOlitickýcb
vazbách pražské předběloborské milice nevíme prakticky
nic 7/, Mnoho nám nenapoví anl rozbor sociální nebo profesní
struktury mnjltsló zbraní. Situace je nedto ko~pllkovánB tím.
že řade lnventá~ se týká osob starýCh, které SB již stáhly
z aktivity tohoto typu, nebo byly do knih lnventářó zaneseny
pop1sy pozóeteloetí žen (manželek ft vdOV), kde ee zbraně
objevují hlavně Jako pozůstalost po manželovi. Nicméně i v
majetku eamotnjch žen jsou doloženy ohromné soubory zbraní;
např. manželka staroměstského ksncléře Simeona Humburka SB
r. 1612 hlásils k nemalé části jeho zbrojnice jako ke své
vlastni. Týkalo se to mj. dvaceti ze sedmatřiceti jeho ruč
nic. Nebyl to případ ojedinělý . O rok později bylo např.
v majetku bohaté patricijky Doroty Borkové z Vollen zjištěno
vedle chladných zbrení 16 ručnic, 2 krátké ručnice a 2 pistole 6/
Domácí arzenál petřil patrně ke společenakému postaveni
některých vrstev. Vazba ne majetek nebyla ovšem přímá - známe inventáře i nejbohatších měštan~. které obeahUjí jen minimální počet zbraní. Vycházíme-li přednostně z údaj~ pro
dobu po r . 1600, m~žeme alespoň naznečit , že velké zbrojnice nacházíme výrazně ča sto u obchodníků všech druh~, dála u
soukeník~. aládrů a úřednické inteligence. Lidé činní v těch
to oborech pi"edetBvují na Starém ~! ěetě prežském po r. 1600
více ne~ polovinu všech majitel~ ryatkomor s výbavou pro více vCJák~. Výraznější zastoupení zmíněných profeeí móžeme
mez~ majiteli velkých zbrojnic - lidmi většinou mohovitými pozorovat i před r. 1600 , ovšem v míře méně prókazné.
Po r. 1600 SB podíl velkých zbrojnic zvýšil ze 40 ~ na
více než 60 ~ všech inv entářu obsahujících zbrenč. Význam
velkýCh zbrojních kolekcí zvyšuje i to, že v nich dominUjí
voří

•

lJ7

•
zbraně střelné , zatímco v t ě ch p ř ípadech , kdy v inventářích
nalezneme pouhé jednotliviny, jedná s e v ět~ lnou o zbraně

chledné .

•

,

Hovoříme-li o rozsáhlých ryetkomorá ch s desítkami kueó
zbrani, je nutno nepouštět ze zřetele , že představovaly mj.
ma j etek v rozsahu poměrně velkých sum peněz. Móžeme-ll vycházet z cenových údajů obss žených v inventářích, tedy z
Csn odhadních , které byly spíše ni žší než ceny nového tržního zboží, dojdeme k následUjícím výeledkóm: cena běžné nezdobené střelné zbraně oscilovala okolo dvou až tří kop groěó ev námi eledované době s e jedná prakticky vždy o groše
míšenské) . Ceno závisela na velikosti zbraně, na její technické dokonalosti (luntová , B kolečkovým zámkem) 1 Da kovu,
z něhož byla zbraň zhotovena. Nejni žší ceny Jednoduchých
ručni c se ve star ší době pohybovaly od jedné kopy výše,
předbělohoreké muškety etály přee pět kop groěd. Zdobení
pušky nebo pietole perletí, koetí nebo zlacením cenu kusu
několikanásobně zvyšovs10 9/,
Obdobně 1 ceny cbladnYch zbraní, které stály ~ětšinou
oko l o jedné kopy grošd, vzrdsta1y díky zdobení až na pět
kop . Cena drobných tu1ichů, tesáčkd s ~ečíků klesala oproti
tomu až k 15 krejcaróm. Cena dřevcové zbraně jen zřídka dosáhla výše jedné kopy . Ceny úplné ochranné zbroje ee pohybovaly okol o pěti kop , z r. 161) máme však doložen i pouhý kyrys, který díky l ozováni byl oceněn na 40 kop lOl , Cena
přilby se po~~bovala okolo kopy grošd . Poměrn ě drahá byl a i
pouzdra na z b r e ně, řemení a veškeré přís lušenství. Cenu výzbroje a v ý ~ iroje kompl e tně vybaveného příSluěníks měst s ké
milice !~ na zákled ě těchto údajd možno odhadnout asi na
20 k~p. Výši tohoto obnosu nám mdže přiblížit porovnání a
cenr,u menšího domu na Novém !.Iěstě, která se v této době pohybovela okol o 50 kop.UUvědomme si potom, že když inventarizač ní komise sepsela nepř . v pozůet~loetl velkoobchodníka
Eustache Betengela z l1ej enperke r . 1618 26 kompletních zbrojí ee všemi potřeb~i, )5 mušket s bandalíry, t oulci a vld-

1)8

11čk~6 ručnic e 40 voštípó , dosahovala cens takovéhoto
s ouboru hodnotu slušného e tarom~BtBkého domu 111
Otázku póvodu zbraní a zbrojí v měětsnských zbrojnicích nelze rozře šit Jednoznačně . Je J isté, že v Praze pOBobil vliv dovozu zbrani pro císařekou armádu provozovaný cizími kupci z německých 8 nlzozemských center 12/. Pro chladné zbraně mělo velký význam norimberské st ř edisko a prostředkuj ící p~Bobení tureckého válčišt ě (to je př ípad tureckých š av lí). Jinak Je ovšem nutno předpokládat nikoliv nevýznamnou výrobu pražskou , o ndf shromáždil údaj e Již Z.
Winter 13/ , Některé zprávy naznačuj í 1 možnost dovozu polotoveró, zejména hlavni . zz jiných čás tí země nebo ze zahraničí přes mezistanice v Čechách. Konkrétně ho voříme o českýCh
Buděj ovicích 14/. Argumentem pro tuto možnost je i výs kyt
a amot ~ch blavní nebo strojků k pslným zbraním v inventářích některých měě tanů 15/. V každém případě - jek ukazují
inv entáře pozůstalostí ř ady obcbodníků - byly v pře d bělobor 
ské Praze zbraně va eho druhu běžne ke koupi v u žitkové, umě
lecké i technicky exkluzivní kategorii 167 .
Můžeme tedy uzav ří t tento příspěvek založený ns poměrn~
nerozaáhlé sond ě do měětsnských invent ářů konststováním, že
v Prs ze doby rudolfinské či předbělohoraké byl zbrani věech
druhů a kategorií více než nadbytek . Jek dokládá poměrně
č etný výskyt zbrení sportovních e loveckých , nechápali měě 
tané Bv é zbrojnice jako mrtvý , z povinnosti doma uskladněný
inve ntář , ale uměli zbraně 1 používat. Záleželo jen ne aituaci a na chuti. eby ee tak dělo .

Poznámky

II

2/

•
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41
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6/

K odzbrojení měst, zej ména Prahy, r. 1547 erv. nejno~ě
ji J. Janáč ek, Čes ké d ě jiny. Dobs předbělohorská 15261547 . Kniha 1. díl ll., a . 302; Z. Winter (Kulturní obraz českých mě st. Život veřejný v XV. e IVI. ~ěku. Praha 1890, B. 294n.) ukazuje, že některá mleta musela být
z potreatáni vynata, ač se r. 1547 poetavils na stranu
králi protivnou. rak zbraně zůstaly např . Domsžlicím
z dů~odu jejich zemokobezpečnoatního postaveni na okraji hraničního bvozdu . Již r. 1550 ee ukázalo, že je potře b a udržov at vojenské kont ingenty ve mě stech pro zemakou hot ovos t .
Udržely se ovšem ve mě stech nepotreatených - příkladem
poelouží Plzen a její slavná, dodnes dochovaná zbrojnice. Měatak é arzenály byly - odhlédneme- li od výjimek
ty pu Domažlic - redukovány. Z. Winter (Kulturní obraz,
s. 295) uvádí na základě údajů dnea shořalého rkp. !MP,
ě. 326, ža arzenál na pražeké Staroměatské radnici čí 
tal r. 1593 pouze 64 ručnic B 12 zbrojí, zčásti nsdto
nekompletních .
Vedle v yprávěcích p r amenů a z áp isů v městských knihách
bývá v liter atufe ., ětU n ou citov áno sn ě movni usneaeni
z r . 1567 o "ybaveni jíZdníCh v zemaké hotovoet i a mandá t císaře Rudol!a z r. 1602 o vybavení j!zdnich i pě
ších VOjáků . Srv. Z. Y/inter, Kulturni obraz, s. 297.
Charakteristiku pramene viz J. Pešek, Pražeké knihy
kŠQ!tll .. inventé,H. Příepěvek k jejich struktuře a vý.,o~i v době př edbělohoreké . PSH 15 , 1982, a . 63-92.
:>n . L. Letošmková, Lovecké zbraně v Čechách. Praha
1960, s. 2)- 41. Ze vš ech love ckých zbrení jeou zde ovšem sledov á ny jen pušky.
Podle J. Lugse ( Ruční polné zbraně . I, Praha 1956, s.
)0) se na poč átku 11. atol. objevuje j i ž i křeeedlový
z~ek. Celkový pfehled výzbroje mě stekých vojákll pOdává

lA O

z. Winter, Ku lturni obraz , kapitoly J1IěšteD vo jáke~

•
II

O zbrani vojákd mě stokých , 8. 276- 324. Ne Wintrovi je
značně závislá práce J. 5chlebla, ~ěěten ve zbroji ,
Plzeň 1928 . Kapitola Osobni vyzbrojeni měitena a mě .t
aké hotovos ti, B. 74-78, vosk rozšiřu je w1ntroveký obraz o některé plzeňské zprávy . Nejnověji přines la popis
• vyobrazeni jednotlivých částí výzbroje a zbrani populární knížka P. Klučina - A. Romaňák, Člověk B zbroj v
obraze doby . I, (5 .-17. stol.) , Praha 1983. zvl.a . 248n.

7/

B/

9/

Z. Winter (Kulturní obraz, a. 284) popisuje na základě
dnes ji ž zaniklého rukopisu "Chaos v archivu pražskéQ"
leheoa rBrum memorebl11um1 řád pra žské domobrany z r .
1619. Zde 88 hovo ří pouze o rozdělení vo jska podle
čt v rtí . Ty byly na Starém ~ěstě č tyři B centry u královského dvora, u eter~ rychty , v Linherteké čtvr t i u
Jezuit ů a ~v domě při kostele německém, u Salvátora
s l ove". Na 1Io"élll U ěatě to byly čt vrti Zderazeká. SU pánská , Jindř1ěsk ti a Petraká . Mal ~ St r ana měla vojenskou jednotku jen jednu ae atanovi š těm před radnicí.
Např. v invent áři pozůstalosti eoukenice Doroty Borko~e
z Volšan ( AMP, rk p . 1174, f. 471'1 ) je uvedena jedna halapertns a "jeden partyzán", dé le pak (f. 572) "16 ruč 
nic d louhejch, 4 kordy, 1 hlavně na ~šket, 2 piatoly a
2 kr átký ruč nic e, 2 voětípy".
Při úvahách o cenJ ch zbraní je potřeba nepouště t ze
z ř et el e t éž pr oblém inflace , resp. znehodnocování mince
v plllatoletí pře d Bílou horou . Uicméně JH r. 1550 dodal pra žský puškař Mikuláš Syruček na objednávku krá l ovaJr:< komory 23 ručni c po jedné ko p ě a u prav ova l 70 hákovnic . j ednu ze ) 0 gro š ů, Srv . Z. Winter , Kulturní obr az , s . 292 a týž , ftem eslni ctv o a živnos t i XVI. v ě ku v
Oechách . Praha 1909 , s . 469. S iftař Bernar d Klas s er odvedl r . 1596 ke dvoru 10 ručnic a t ř e lcov ekých po 4 t olar ech . Srv . Z. Winter , ftemealnlctvo, a. 467 . Pr o kvalitní l ovecké pušky uvádí L. Letoě ní kov á (Lov ecké zbra-
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ně, B. 35) na základě inventáře rudolfinských sbírek z
r . 1619 cenu kulovnice na 15 z l . a cenu karabin těšínek
ne lov ptáků po 8 zl . Pro dobu o něco mladší nalezneme
u Lugee (Ruční palné zbraně , a . 25), že v dodávkách pro

Val dš tejnovu armádu se plat ilo Z8 doutnákovou mušketu
3 tolary e ze karabinu B ko lečkovým zámkem 8 toleró.
!MF, rkp . 1174, f . 466.
11/ Al.lP, rkp. 1175, f. 112- 11J .
12/ Jak praví J . Janáček ( Děj iny obchodu v předbělohoreké
Praz e. Prehe 1955, e. 133 ) , malostranský kupec Gleeebrecht de Boie "nekupoval zbr aně ve velkém v AntverpáCh, Luty chu, Namuru B Kolínu nad RýnelD". Z našich
pramenů doplňme pří klad sta r oměstského kupce Hanuše Qu&
Ve skladu jeho domu U tří labutí bylo r. 1590 do inv entáře mj. zapsáno: " 10 tullchův normberekých po 15 kr.,
1 tuze n tu1 ich~ též noroberských od jiného mis tra dě
lených za 5 R." Srv. w.P, rkp. 1173. f. 209v. Množství
tulichd , ov š em v luxuení úpravě, bylo nabízeno i v jeho
krámě na Pražském hradě.
13/ Z. Wint er, ~emesln i ctvo, s. 487-4 93.
14/ .AJ.IP , rkp. 1174, f. 313 . O tom, že podobně byla situace
řešena např. v Polaku, arv . A. Keckowa - D. Molende,
Hiatori e kultury materie 1nej Polski w zarye1e. III,
OSBo1ineum 1978 , B. 161.
15/ Nap ř . v maj etku bredýře Bernherde Mone v domě U Vilímků
byl r. 1587 vedle ostatních zbrani i " atroj k ručnici";
AMP, rkp. 1173 , f. l73v. - V domě U stříbrné růže měl
zas M1kuJ.ás Streyt r. 1590 ve evé rozaáhlé ryetkomoře i
"3 h'.dvně , dv ě a pošv emi a třetí bez pošvy ze 4 to1ary~'
/IIk.nly tc být ovšem i čepele mečů; .ulP . rkp. 1173, f.
205v. - R. 1591 byl v pozůetalosti ručnikář e Jene Kytlera v domě Bartoloměje Bárty , ševce, zinventov án vedle
12 dlouhých a krótkých ručnic " lidských" , tedy daných
ne opravu, toké " stroj duplovaný jedním kohoutkem netahUjící se". "Formy ne 3 kuše " v jeho pozustelosti do-

10/

•

•
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že s e z ab~~ al i výrobou blízce příbuznou .
všek spíše do oblasti šlftařské; AMP, rkp.
1173, f. 2)8. - R. 1595 měl staromestský radní, šmukýř
ev ě d Č u jí ,

příslu šnou

El iáš Behm z Bswenbe r ka dome vedl e souboru zbrelÚ a

vedl e scdini
16/

ručnic

k

míře

i

"formy k

ručnldm rozl1č

n,ým" ; MíP, r kp. 1173 , f. )28.
K r. o:lbídce zbr aní II obchodní:(ů uvedme pHpad nevelkého
st a romě st s k é ho kup ce l'ykodema Andrle , v jehož "věc ech
kupeckých" bylo r. 1609 mj . zapaáno do inv entáře : "9
piatoletů v pouzdře brunšvickýho díle, 4 ručnice dlouh"v, J hnlapsrtny •. . t ul1ch ů ně::'lcckých 14, tesáky 2,
toulců rohove j ch 25, toulců velkejch 801datskejch dř e 
věnejch
tou lců

7, t aš ek na pat rony 6 párů , tulich něme Ckej,
proste jch tucnů 6 8 4 toulce , ručn1čky 2 , rej -

t a r ský ch toulc ů 2 tuc ny a 8 •. . muldanek 5"; AM P, rkp .
1174 , fo 314. - Z technic kých rarit uvefune " s e ke rku s
ruč nici " v ry s tkomo ře Eli áše Be hma z Bawe nb erka ; AMl' ,
rkp. 1173 , f. 326. - R. 1599 nalezla inventarizační komise mezi ručnicem i pat r ici j e Ludvika Korá1ka z Těšinu
"
jeden mezi nimi s 26 r anami": J,l.lP, r k p. 1174 , f.
137. - Jako posledni při klad zmiňme k r. 1608 v pozů
st alosti aou1(enika Kryštofa Dy ll era z Dyllenhof u "piatolet šeat Ú aduňkov ý " ; .AllP, rk p. 1174, f. 323.
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I

•
přehledy

Tabelární
vo

struktury zbrojního fondu podchyceného
let 1584-1620

ataroměstských inventářích
zbraně

1. Palné

1584-90 1591- 1600 1601-10 1611-20 celkem
1
1
16
9
5

pl11hák

mušketa
ručnice
ručnice
Nčn!ce

•

•

celkem
Střelné zbraně

ručnice

k

míře

76
O

O

27

30

O

O

179

207

6
44
81
68

2
34
8
244

157
70
107
63
19
52
42
511

163
206
296
246
21
143
50
1 141

sportovní povahy
1584-90 1591-1600 1601- 10 1611-20 celkem
1)
24
J2
2
71

ku..
J. Chledné

O

53
76
J9

J2

dlouhá
krátké

karabina
rejtarke
pisto le

2.

O

J9

1)

zbraně

30

1)

6

.2

1584-90 1591- 1600 1601 - 10 1611- 20 celkem

ručni

bodné 8
uni v er.t.é.lní
ruční sečné

slschšverty
halapartny 8 p.udlice
bodné dře'; ce
bljáJc.v - sekery
ce py

4. Ochranné zbro j e
kompletní zbroj
dílčí zbroj

127
49
14
1)

67
19
5

197
44
16
10
61
16
II

lJ7

36
10
17
J9
17
4

157
46
10
46
82
J8
6

618
175
50
86
249
90
26

1584-90 1591- 1600 1601-10 1611-20 celkem

J7
5

61
7

J9
9

96
25

2JJ
46
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II

Jako příkled staroměetské měštanaké zbrojnice uvalme soupis
ml1itárlí z

poz~Bt81oBtl

Ambrože Nettera z Gleuchova (!MP ,

rkp. 1173. f. 278- 279) provedený v rámci šecuňku pozóetaloeti r . 1594 na žádost Ambrožova staršího syna Daniele Uettere.
Za !acuňk obdrželi zúčastnění ma číř i 16 kr •• zámečnici e kr.,
pletnéřl

20 grošd bílých.

If . 27BI
košile brněná 8 etříbrnými heklány , šacovaná ze petnácte kop
míšenských, pár zerukávi , dva šorce - to obé za šest kop míšenských, zbroje nejlepší, jedna SB dvěma šturmheupy za sedm
kop, druhá zbroj za p ě t kop , třetí leh če jší ze tři kopy.
Ir. 278v/
Ručnice fasovaný: Pár ručnic krátkeJch za tři kopy, druhej
pár ručnic delších ze kopu grošů č sekých, tři ručnice za pól
druhé kopy, obzvláštní ručnice jedna ze kop~ druhá ručnice k
míře za půl druhé kopy, i s ho1stry při nich.

It. 2791
Kordy neb tea8rJ šacovaný od sterš ích mečí~v: teB áček jeden
a tlucky ze 15 grošů bílých, burdýř /a/ postříbřenými ji1ci
za kopu, druhý horší za 15 grošů míš enských, teBá ček krátký
za 15 grošů bílých, mečík jeden ze kopu míšenskou, ěarěoun
jeden ze 20 gro šů bílýCh, mečík jeden s trhenou P08VOU ze 15
graM. :n.išenských , druhý teBáček s tlucky ze 15 grošů bílých ,
me č ík rejtherský ~8 40 groňů cišenekých, šavle uherská za 15
grošů bílých, dvě kladiva rejtherská ze 22 grošů bílýCh , dve
s t srý v O~ t ípy a sudlice po 5 grošíCh bílýCh, voštíp 1epěí
j e den z a půl kopy.

Poznámka
Zkratka "gr . alb ." rozvedena "grošo. bílých" .

•
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III

z pozůstalosti jl1caře Fridricha Teubenreuthere z r. 1607
(AKP. rkp . 1174. r. 311v-JIJv) nelze z prostorových důvodó
o~taknout eoupis ~šech ml11tárli uBkledněnjch v truhlách a
ek:inich, případně uložených v dílně . Spokojme S8 tedy ee
soupisem zbrani vydanjch z pozůstalosti Taubenreut berov~
obchodním partnerům . Tato par tie je hodnotná 1 cenovými

_..

If . J13/

•

Letha Penle 1608 v pátek po Obráceni na víru kfestenskou svatého Pavla , v přítomnos ti pana Balthezara e patekáře,
pene Petra Brozona , pánův radnÍch , vyzdvihneuty eau hlavni •
níže tuto dotče né z domu nebo žtíka Frydrycha Taubnreutera
jl1ceř~. kteréž v komoře, v kter é! almaře jedné složeny byly, od Petra TeBele tlydrlenda, j emu vlast ně náležející :
37 nwdrlandekých kordů , 22 hlavní etechyrakých , 2 atechery
a černými literami, 4 pietulety.
Téhož lete e dne v přítomnosti vejš dotčených pánův
rsdních vydaný jaou hlavně níže tuto dotč ené v domě nebožtíka Frydrycha Teubnreyt era jilcaře , měštěnína Star ého Města
pražakého , Melicharovi ~eringerovi z Čeakých Eudě jovic, prot i odvedení od něho šUldbrý tu na dluh 114 R. 34 kro se vztahujícíhO e jemu od téhož nebožtíka povinného . Kteréžto hl avně zase Z8 též peníze , jak nebožtíkov i byl je prodal, podle
zprávy téhož Melichara Meringara vzal .
V komoře u achod~ z elmary černé vydáno mu 43 hlavně šavlový, 20 h!avní rspírových, 16 hlavní p1atuleaových, 56 hlavni
teaák~vých, 6 hlavní rapíró šermírakých .
V aíni dole z almary jedné do atěny vsazené vydáno 17 hlavní
šavlových, itec 60 hlavní šavlových , 95 hlavní rapírových,
44 hlavně rapírový š e rmířSký , 25 hlavní piatuleeových , II
hlavní teDákových , item 4 hlavně teaákový , 4 hlav ně rapirový
prostý ;

item

l'

hlavně

též aíni z almary druhé 7 hl avniček dětinských, 4

pistuleao1'ý. item 1

hlavně

piatuleao1lá, 1

hlavně

AsY-

lová ;

Ir . 3lJvl
hlavni 9avlo'Vých všech vydáno jest 2 kopy a 1 uevl e,
25 R.
zs 1 kopu za 12 R. 50 kro tscit
hls'VDÍ r~píro'Vých vydáno jeat 115 kuaO.
Je R.
1 kopa za 20 R. tscit ze ně
item 4 hla'Vns rapírový prostý,
1 za 14 Jer. tacit
50 hlavDÍ rapírových šermířský ch 'Všech 'Vydáno,
1 hlavně za 15 Jer. tac1t
12 R.
42 hla'Vně pi9tule~oYý vydaný,
e R.
1 ZlIl 12 kro lecit
1tem 4 hlavně piatuleeový,
13 a 12 kro fec1t
60 hlavní t eo ákov~ch ,
16 R.
1 za 16 kro ťacit
item II hlavní teaáko1lých,
2 R.
1 %0. 14 kro lacit
7 hlavniěek rapírových dět1nokich,
1 R.
1 ~B 12 kro tocit
Jl hlovnč korduláčová
7 R.
1 za 15 kro toch
t8c1t za ty vaecky

hlavně

"R."

ro~UIlIčj

"Zlotý rýnský".

20 Jer.

56 kro
30 kro

24 Jer.
48 kro

34 kro
24 kro

45 kro

115 R. 16 kro

J,ctum ut oupre
Poznám). d

53 kro
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Pašek

Di e Preger bUrg.r I í cheo RUstkammero in den Jahren 1584- 1620
Z US 8llllll8D!a8 8 ung

Bel den Erwigungen uber die Kaehtatal lung der bObmiacben Stadta Jahrzehnta Dech der Niede rlaga d8s Áuta tand ••
von 1547 w1rd lbra ~i l ltarlech a Bedaut ung 8u~ ar AQbt ga-

l_esen. Die Stadta ver loran zwer 1hro Zaugbauser, dia
leicht ba.sIlnatan Mtlizalnnelten .urdan jedoch bald em.u-

tur

•

art und hatteo Badeutung 80wohl
dle Landee bereltacha!t
a1a auch tUr die Kontingent., dia an dla tUrklache ~ront
geechickt .urdan. Nach dem Untergang dar atadtieeban Zeug.
baUBer wurden bat den Rath.usem nur Idal0. ErganzWlgs lagar

alngarlchtet, und die Hauptmaaaa dar Watten und Rustungen
.urdan in den Hausbalten dar Bůrger eulbawabrt. Aut dar
Grundleg. Ton 350 lnventarvarzalchD18sen. dia in dia Al tatadter BUchar aingetras.o elnd, gibt dar Autor einen Oberbl1ek uber dia Anzahl und Struktur diea er Hsuawattenkammern.
In Betracht gezogen wurden Dur die w1rk11cheD Rustkammern,
nlcht die Ware ln den Ladeo und Werkstat t en . Di e Bnt w1ek1ung der Anzahl der elnzelnen Art eo von Peue rwatten glbt
dlo Tabelle 1 ano Die z.eih Tabelle iat aut die Sportgewehl'fI und aut dia A1'IllbMte auagerlehtet I die drltte eYid1ert
kal te Watten und die vierte die Sehut zrUe tungen.
Aut der Grundlage der Tab.lleJl kann man gut daa A.Qwaebsen der WatteDmeDge in den n.unzi ger Jabren und be.ondere 1~ aer zweiten Dekade deB 17. Jahrhunder t B erta8een.
DBa ~ahrzehnt vor dem Wei GeD Berg braebte Buch eine Vermehl'I.Ulg der Wattenarten und die EintUhrung von Bpezl.11811 bz••
lnovlerteD Typen - beeondere bei deD Peuerwatten. PUr die
Jehre 1584-1600 wurden in 122 lnventarverzeiehnlaaeD 108geaamt 442 Stuek Peuerwatten und eine 8hn1iebe MaDge VOD
K'a1twatten evld1ert. dazu erganzen mUe8en wir noeb uber
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hundert SchutzrUstungen. Nech 1600 etagnlerte die Zahl der
Kelt.atfan bz•• aank sle 1alent. Hux dia Menga der H8118bIIrd&Jl wurde amcht. Zu elner beft1geJl EottaltWl.g Icam 88

dann bel den Peuerwaffen . Iosgeeamt wurden tUr d18 Jahre
1601- 1618 770 Stuck Peuerwatten Ieetgaat.llt, von denen aur
do Mlnilllum zu den Sportwetfen gahorte. Nach 1600 eraeheinen dia eratan Eintragungen uber Kuak:aten, dia nsch 1610
zu den _ela tvertretendeten Peuerwa!tan wurden. Aus dar
nicht unterschledeosD Mass e nahmea sieh Buch d1~ Karab1ner
des Relterbeeree aus r und rapid wachat die Anzehl von P18-

tolen sIler Art . Bedeutend sti8g Buch dia Zahl der Rustungen.

Eina Quelle Tom Typ der Inventarbueher verwlscht g&dla berutllche und eozlela Charakteristik: dar
Inhsber von Wetten und Rúetk~ern (lnventsxverzeleholeee
von alten und von euOerhelb der Aktlvltat atehenden iersonen , die von 'Nltwen usw.). Niehtedestowanlger kana man 88gen , dSO da8 Haus ar8ena1 zur gea e11aeha!t1lehen Stel1ung elniger Sehiehten gehorte . Dle Binduog BQ dee Eigentum war
jadoeh nleht dlrekt - wir kanneo Inventarverzeichni8sa der
reieha ten Burger ohne eloe Waffe. GroOe RUetkammarn tinden
rir ott bei Kautleut811, Tuebmaehem , Brauern und bei der
Beamtenintelliganz . Diaee Gruppa trltt beeonderB nach 1600
hereue, ale dia irozentzah1 der Ruatkammern , wo die ~U8etattung die túr nur einen Soldaten ubersteigt . voo frUber
40 % aut wahr ale 60 % eti ag.
Dia ~tengreiehen Ruetksmmern , dia Dutzende von Wetten
z&hlten, waren 81ne ziam11eh eutwend1ga Angel eganhe1t . Dar
Sebitzw~ ...1; ainer oormalen unvarzlartan SehUl)wetta ba.agt a
eieh um 2 - J Sehoeken Groaehen , dia Muek eten 6U8 der Zeit
vor der Sehlseht Bm Wa10an Be rg koetetan sn die 5 Sehoek .
Dia Keltwettan kosteten uoget&hr 1 Sehoek . Die Varzierung
und Vargoldung erhohte den Freie dar elnzelnen Stúeke natUrl ieh stark o Der Preie tur eine komplette Bewat:nung und ~ua
rUatung eioee Angahorigan der etadt10ehan Millz muO man au!
w18Berma~en

>
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alne Summe von 25 Gulde n 8 ch 8t~ en. Di e Waffen wurdsn necb
Prag 8US Deutechland und den Nl ederl anden el ngef Ubrt, bedeutend war e ber BUch dle Preger Herst e llung, manchmel e1DgefUhrte Hel bfertlgprodukte - be eonders Laura - verarheltand . lm Rudol fi nlechen prag geb Ba also Watt en aller Art
genuc . und Ba l ag nur sn der Sl tuat lon. der LUBt lhrer Beeltzar . ob und wann ala 81a benut zen werdan .
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Jaroslav

Pán e k

lh.OHA pbDB~LOHORSKt PRAHY V OBRAllt
PROTI OS~!AHSKi EXPL'iZI

Když r. 1591 navštivil Prahu anglický cestovatel Jynea
Koryson, císařeká rezidence na něbo neudělala nejlepší doJ em . Zarazilo ho množství nečistoty na ulicích, ale v evropském srovnáni také z načně nedokonalá zabezpečeni města hradbami. Do deníku sl tento zkušený světoběžník uštěpačně poznamenal: "Pokud by pueh ulic nezahnal Turky, nebo pokud by
e8 jim /Pražané/ nep.oetevil i v poli, v opevnění lze ekládat
Jen malou naději" 17. Nedostatečná péče o městeké hradby byla v Če chách 16. atol. obecnějším jevem 2/, proto Angličano
vo zjištění příliš nepřekvap!. Zajímavější část jebo postře
hu spočívá v tom, že tu spojil dvě . akutečnosti - Prahu 8 08manskou expanzi do středni Evropy _ a neznači l. že 1 lidé
z konoe 16. etol. viděli mezi nimi vzájemnou souvislost .
Avšak pojem P r a h 8 V tomto smyslu byl s v historiografii. která se věnuje předbělohorské dob!. nutně z~~al
reelitou o několika vrstváoh. Rudolfinská Praha předstevova
la jako císsřská rezidenoe mezinárodně politioké středisko,
v němž se splétaly nitky evropské diplomacie B zpravodajství, z velké části orientované právě na jihovýohod. k hebsbursko - osmanským hranicím JI. Praha. hlavni město království a oelé ~eské koruny, byla rovněž shromsždiětěm větě i~
zemských e gener álních sněmó, na nichž turecká hrozba patři
la k nejčastěji projednáv~ tématdm, 1 sídlem úřsdó, které
zajlětovp~y pomoc habsburským vojskdm v Uhrách 4/ . Ale Praha
byls ~ské a především souměstím s několika desítkami tisíc
obyv atel, jejichž každodenní život byl více či méně ovlivňo
ván zapojením čes kého atátu do dlouhodobého soupeření mezi
habsburskou a osmanskou mocí.
i prvém i druhém smyslu ee souvislostí Prahy a protiosmanekých bojÓ zebývala řsds čeakých i zahraničních hlstorl-

l5l

•

•

~ 5/. Kupodi~u opomíjen byl dos ud třeti ze zmíněných tematickýCh okruhů 6/. J ednak proto, že badatele o dějinAeh
př edb~loho rBké Prahl přitahovaly dramatičtějlí osudy hlavního měate v obou prot1hebaburekých povstání Ch. jednak 1 proto, že odrazovala a zvláště v poslednÍch č tyřiceti letech
odrezuje mezerovitoet

pramenů

pražekého

měst s kého

arcbtvu,

jež by um~ žnily tuto problematiku Bouat.vně sledovat 7/ . Ani
tomuto stručnému přísplvku nemůže jít o ucel ené zachyoen!
tematiky, nýbrž o vt~r otázek, je ž by 81 snad zasloužily
pozornost historiků předbělohorek é Pr~ .
Vl eob ecně

a

zře jmě

právem Ba uvádí , že

největší

vfznam
ě D í dCBat českých zemi. Její rozsah, odhadovaný až na dvojnásobek přiepěvku rakouských zemí , ale v nov é literatuře
hodno cebý poněkud skeptičtěji B/, byl zásadně vymezen d~ěma
akute čnostmi. Za prvá hospodářský potene1ál č eských zem:! nebyl po větiinu předběl oborskébo obdob! vyčerpáván boj i na
domácím územi, s proto mohl poslcyto~at Hababurkňm poměrně
vět!! podporu naf zbytky Uher nebo rakouské země , vystavené
přímým vpáddm tureckých vojsk. Za druhé habebursko - osmanský zápas probíhal v blízkém sousedství, ale bezprostředně
neobroloval exietenční zájmy obyvatel 6esk'ho státu. Dlouho~
trvající stev v ně ji ího ohrožení monarchie měl proto povahu
druhotnébo tIsku na české země, zprostředkovaného předevšfm
panovníkem a zčásti také Slabými evazky mezi stsvovskýa1 obcemi českýCh a rftkOuoký ch zemí 9/. V tomto rámci sa utvářela
Úloha českých e zvláště pra žskýCh měst.
RO~dab daň o v é h o příspěvku č eských zemí do
bsba~ur8ké pokladny alespoň ~ hla~ních ryaech známe lOl, Zato neprozkoumána z~s tává distribuce shrom ážděný ch peněz, a
proto tské chyb! odhsd čaského podílu na válečných Výdaj íCh,
r.a výstsvbě a udržován;{ opevněná hranice e na umořován:!
atátních dluh~, je! vznikaly v ddaledku hsbsburského bojs o
Obry. Zetím lze operovst jen B neurčitým přadpoklsdem, le
pro bOj Hebeburlcd " osmanskými útočmlry mU.

•

t 1 n 8 n

15 2

pravděpodobně větělna výtěžku

výslovně určenáho

na jiné

daní (e výjimkou pOBudnábo,
padle ze obět hebebureko

účely)

oemanekým válkám. Jen 8 touto záv s lnou .,ýhradou J e moŽDo hov ořit

o nediferencovaném s ouboru daní. Pro pražeká . s t ejně
jako pro ostatní české královeká měete potom platí: 1 . ~180Váni daňovébo břemene bylo pod statně rychleji! ne! inflač
ní znehodnocování měny; 2. kumul ecí daní doě l o v době tzv.
patnáctil eté války (1593-1606) ke skoku v intenzitě finanč

ního zatíž.ni; J. někt e ré fo~ zdaněni, pfed8v ~ ím daň z
domd, znevýhodňovaly chuděi měeta a přispívaly k maJetkov~. 8
pOSléze 1 politioké diferenciaci městského stavu; tato 8ku~
tečnost S8 nemohla neodrezit zejména va vztezícb mezi Starým
a Novým Mě atem prež8~ 11/.
Pražská města sehrávala v odvodu dani v rámci českého
mi s t s kého stavu klíčovou úlohu. V době nejvyš š íhO zatížen!
r. 1596 - odvádě l o aamotné Stsré Město pražské více ne! desetinu daní z českýCh královs kých měst . Při zahrnutí ostatních čáatí tehdejií Prahy stoupl podíl aai na čtvrtinu, v
llhrnu daňových po'Vinností vš ech obyvatel Čeekého kr'lov;ahí
se pohyboval zhruba kolem šeati procent 12/. Toto zatížení
Pražand bylo na pře l omu 16. a 17 . etol. poněkud vyšší ne!
odpovídá jejicb podílu na populaci zemi (aei 4 , 5 ~) 13/; nevznikal však při tom propaatný rozdíl v neprospěch Prahy.
Nesnadnou návratností a odlivem finančníCh rezerv 8e
daňovým břemenOm leckdy podobal n u cen Ý ú v i r •
Studie 'Vinované úvěru královských měat přinealy řadu faktografických údajO také o pOjč káCh nedobrovo lně poskytovaných
Habsburkům ze strany Pralenů , ale jej icb eutoři se nepokusili o zhodr~cení materiálu z blediska Prehy 14/. Není to 08tatně ~ednoduché, nebot údaje zůatávají neúplné a atat isticky j u lze zpracovst jen zčásti. Se zásadní VýhradOU, že ne
všechny zachycené úvěry z mist byly použity na 'Vedení protioemanských 'Válek, ale zárova ň 8 vědomim, že v době velkýcb
vojenských operací většins narychlo vypůjčených peněz přece
jen sloužile tomuto účelu, lz e porovnat a lesp oň podíl Prah1

15)

•

•

•

na úv !rové aktivitě všech č e ekých královskýck měet v dobl
Uhereké kampani r. 1566 8 za války v l etech 1593-1 606.
Na úvěrov ou schopnost tří pražskýCh mě st 8 od šed.sátých let 16. atol. také na jednotlivé pražské mišiony e8 obracela královská komora pomě rně caeto, al e jejich podíl v
úhrnu oeekého městekého stavu nedosáhl až De ojedinělé pří
pady mimořádné vý1ie. V r. 1566, kdy BB uskutečnila nákladná
výprava č sské hotovosti do Uher, poskytlo úvěr 34 českých
měst, mezi nimi teké Staré , Nové ft Menší Misto pražeké.
~j Čk8 Nového Měete (2 000 kgm) byla alce mezi královskými
měety absolutně největší, ale celopražský Úhrn dosáhl Botva
15 % 15/. V dlouhodobější perspektivě je možno pražský ~Ir
s ledovat Z8 tzv . pet náctl1eté války. Nejvyš!í Bekaiace daňo
VýCh břemen ve druhé poluvině de~adesátý ch let značně omezila úviro~é možnoati všech kr áluvských měst 8 zcele zmrazila
úvěr pražský. Teprve ve druhém období války, poznamensném
habsburskou ofenzív ou s počátky odporu uherské šlechty proti
násilnostem císařskýCh vojek, v1Vinuly státní úřady na měst 
ský atav tako~ý tlak, že 88 úv ě r nejen znovu ote~ře1, sIs
r. 1603 dosáhl t aké 8vého vrcholu jak v zemském, tak i v
praZském měřítku. V prdběhu války pd.jčil1 Pražane Rudolfo"
vi ll. celkem ne 57 000 kgm, přibližně 25 ~ úvěru vlach čes
kýCb měst . Toto číslo Odpovídá a oudobé proporci berníbo zatíženi; do jaké míry Je to ehoda nehodilá, ukáže teprve další systematický výzkum . Bližší pozornost by ei zasloužilo
také rozložení úvěru v souvislosti a hospodářským zázemim
jednotlivých měst, mezi nimi ž vedoucí misto zeujalo St aré
~ě8tO (42,3 ~ nuceného úvěru pra žských měst ) před Novým Měa 
tem (32, B ~) a židovskými l ichvář i (lB,) ~), zstímco podil
Kslé Strany (4 , 4 %) s jedrotlivýc~ mě š! ont zča ts l jen podru žný 16/.
Je s tliže odsávání peněz s e pražští měštcné bránili
Jednáním na sněmu a dodatečnými žádostmi o dsňové úlevy, sle
1 zatsJ ováním skute č ně zdanit elného základu, pak pří III é
voj e n s k é
P o v i n n o e t 1 se snažili uniknout
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ještě důsledněji.

Pokud do Uher táhla zemská hotovost, byla
prazská města povinna vyslat několik set ozbrojencA (např.
r. 1543 to bylo 255 jezdc~ a 800 pššákó, t
zhruba čtvrtina
veškerého městského kontingentu z eech) 17 • Městeké rady,
jež zodpovídaly za vypravení stanovaného počtu ozbrojencA.
pochopitelně respektovaly nezájem neprosté většl~ bohatších
mšštsnó o účast v tazeni a najímánim žoldnéřó přenášely toto
břemeno De nemajetnou městskou chudinu, které hledala v žoldu alespoň dočasný zdroj obživy. S vědomím nákladnosti 8 malá účinnosti podobných výprav SB zpravidla příliš nestaraly
ani o kvalitní výzbroj 8 výstroJ pražských oddíló. Při osobním tažení, jehož eB měli vedle šlechtlcó účastnit rovněž
erbovní měš'tané, byly pak rady Sterého a Nového Města pražského ochotAY poskytnout vedle reluice také pdjčku Kanovníkovi, k níž ae jinak Odhodlávaly jen velmi váhavě 1 /.
ďzce vojenská úloha Prahy ee neomezovala na vysílání
bojovych oddílň do Uher. Alesp oň teoreticky počítala ataYovská vláda s nasazením pražské hotovosti, podporované řádnými
vojenskými oddíly, k ochraně ~ažekého hradu a Karlštejna
v pří adě prolomení obranné linie v Uhrách a vpádu Turkň do
~ech 19/. Prahy s e týkalo také nařízení o nuceném odvodu
tělesně zdatných vezňň z městských šatlav do Rakous. kde byli používáni k tahání lodí po Dunaji 20/. Mnohem dňlažltější
bylo misto Prahy při najímáni městské a venkovské chudiny do
zákopnických oddílň 21/. Prezané nez~sta1i v tomto ohledu
zcela neteční. Postup novomestakého měštana Petra Leymana.
v dubnu 1595 hejtmana nad 500 ěancknechty a v květnu 1596
již p1ukovníke nad 2 000 zákopníky, naznačuje. ze ee 1 v
pro atředí prsžských měěten~ vyskytli vojenští podnikatelé.
SChOPD~ proniknout do blízkosti psnovníka či dvoreké válečné
rady a konkurovat profesionálním válečníkdm z řad šlechty Z2/.

7,

Víc než osud chudiny v zákopnických oddílech vzrušoval
Prazany nucený odvod jejich k o n í . Válka v Uhrách. jejíž těžiště po Moháči ne1ezelo ve velkých polních bitvách.

•

•

•
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Dýbrž v obraně 8 obléhtni opevněných měet 1 hr8d~. 81 vJnu00v818 rozsáhlé nasazeni dělostřelectva. Odvoz děl, nábo3~ 8
střelného prachu , stejně jako proviantu a dalších v'le~nýcb
potřeb do vzdálenosti několika Bet k110metrd kladl neobvykle
vysoké nároky na potahy. Nehl edě Da stálou poptávku po jezdeckých konícb. vystupňovaly sa požadavky státu na tažná koně až k ueúnosnosti. Za velké výpravy r. 1566 odhadoval
Maxmilián II. potřeby vojeka na 4 )20 tahound, z nichž česká
královská měata měla poskytnout více než deaetinu , eamotná
Praha pak 70 koní a 15 vozd 23/.
Jestliže ani r. 1566 nedosáhla zemepan8ké správa pfi
rekvizici koní plnéhO úspěchu , pak Z6 války v letech 1593 až
1606, kdy Nové ~ěBto pražské patřilO v tomto směru k nej ví ce
zatěžov~ obcím, SB eituace t~ale zboriovala. Zdokonalená
úřednÍ evidence formanských povoz~ a koní, ani raCionálnější
rozvržení povinností mezi česká měata nemohly zabránit čím
dál nižáí účinnosti anah o získáni forman~ do státních služeb. Nedoatatečná a nevíc nejistá Úhrada převozníeh nákladd ,
čast' atrháni koni a hlavně jejich hromadné ztráty 24/ ved11
k úbytku taŽných koní a k všemožným snahám přeprav c~ uniknout vojenské elužbě. Nepomohlo sníženi atátních požadav~
na polov inu 25/ a trvalé řešení nemohly přinést ani drsatické zákroky č eská komory z let 1604-1605, jež vedly k nucené
mobilizaci všech forman~ přist i žených v Praze 26/. Právš při
disponováni tažnou silou, bez níž es pokračování bojd nemohl o obejít , se po dvanácti až třinácti letech války projevilo
celková vyčerpáni českých zemi a zvláště pražskýcb měst. Jaká ztráty utrpěla těmito per azitními zásahy řemeslná výroba
a obchod ·, Praze, zdatává zatím otevřenou otázkou 27/. Lze
všsk ~tedpo k ládBt, že neustálý úbytek tažné sily (mšato
ztrl.celo každoročně desítky koní určenýCh k přepravi zboží)
ae nepříznivě odrážel ve zpomslování dynamiky hospodářského
života Prahy 28/.
Dlouhotrvající válka v s ousedství českýCh zemi, eszónní
nakupení vojska v počtu několika desítek tisíc mužd a trvalý
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pobyt posÁdek na hsbebureko - osmanakám pomezí vytvářely na
druhé st raně r ozsáhl é odbyt l atě, které s e neobešlo bez záaobovánf z klidnějšího zázemí. M ě s ta v blízkosti vélč1ětě. Jej ich! obyvatelstv o bylo existenčně závislé ne zastavení turecké expanze, t ohoto odbytlótě v rOzná mi ře využívala. Nešlo přitom jen o Víde ň. která ležela na hlavní spojnici boJiětě ea západní Evropou a zaUjíma l a ústřední postavení v
hospOdářs kém zejiětováni habsburských vo j sk . Na zásobováni
ŽOldnářBY~ch oddÍl~ sa podíleli na jihu chorve t~tí obchodníci 8 potravinami, výrobci děl 8 munice v Kraňsku, na s everu
slovenská města. zejména Bratislava B výrobou zbrani, výstroj e B stře lného prachu, či Banská ~B trlca. v níž S8 rozvinulo odlévání děl a munice 29/. Ne rozdíl od měst v při
lehlých zPmich dělila Prahu od boJl !t ě podetatně v ětěí vzd~
lenost, která prodražovala dopravu č eských v ýrobk ~ a nebyla
tu ani výbodná epoj nice, jakou ve s t yku a rakOUSkými a jihoněmeckými oblastmi představoval Dunaj.
Přesto ae če ské země - alespoň podle představ habsburskýCh vládní cb kruhd - mohly účinně zapojit do z á a o b Ov á n ť
uherakého vál čiě tě. Před lety upozornil J . Janáček na rozsahem velkorysé vládní nsbídky soukeníkWD a n!kterým dallím řemeSlniCkým odv ě tv ím , ale zárove ň vyložil ,
proč tyt o podněty z~stely nevyužity JOl . Zásadní teze, že
neddvěra k obchodnímu spojení s vládou a platební neepolehlivo8t státního objednavatele právem varov ala před jakoukoli
iniciativou, v podetat ě pleti i pro Prahu a Botva bude popřena delším VýZkumem. Přece však lze říci , že Pražené nezdstali vdč i uherskému odbyti!tl zcela paSivní B ža 8a vyskytli al~~poň dílčí pokuay tamního trhu využit.
P~měrně málo výrazná zda tala odezva Da vystupňovanou
poptávku po z b raD í ch
a
voj II n e k é
v ý a t rOJ i • Slaboat kovozpracuJí cí výroby se projevovala
trvelým vývozem nezpracovanéhO kovu z Čech a importem kovodělných výrobkd ze zahraničí JIl . Vzhledem k vyaoké konjunktuře v době velkých tažení do Uher z~ataly prakticky bez-
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~ý z namné
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výr obní možnosti dvou pražeký ch brnifd v r. 156h,
nabídky č tyř p 18t né ~. kte ří byli v r. 1594 ochotni dodávat s t á tu mě a íčně po j ednom brně ni pro pěfiáka) ačkoli měli
z ejlětěny dodávky pl echu z pr ažské zbrojnice 2/. Pravděpo
dobně j en pr o mí atní s po třebu a č ástečně k vybaveni pražských o ddíl~ vys í l enýcb do Uher mohla sloužit produkc e pražských pu~kařd . ručnlkáfd či zámečnikd ))/
Z ř et e l něji eB pr ažiti ř eme slnici zapojili do výroby
děl , nikol i však jako samost atní podnikatelé, nýbrž jako z e~ě B t nanci z em ě p eoeké s právy, res p. královaké zbrojnice na
Pražském hrad ě . Značnéh o rozsahu nebyla tato výroba u! kolem
poloviny 16 . at ol. za pdeobení Tomáše Jerole, který eB proas di l 8 d ě ly nejen pro pozemní v o jska, a1a 1 pro habsburské
lodě na Dunaji 4/ , Produkce pokrač ovala ro'lJlě i za tz'l . pst-',
~cti le té vá l ky, kdy s s pražská zbrojnice stals d~ležitým
t e chni cko - o rgsn iz sč ním s t ř e d i s kem pro zásobováni jednak
předsunuté 'I ídeňské zbrojnice , jednak vojak vypravovaných do
Uher. Pražeká slévárna dl l nedosabo'lals ne po č átku 17 . stol.
dostatečné kapacity (c~běls ji hl avně velká tavicí pec) 35/
a její činnost se a ous třeao'l sls na meněí kuay 8 munici.
V sys t ému vyzbrojavání habsburských 'Iojek nabyla zřejml doplňkového vý zna~u vedle sléváren d ě l ns Slovensku, v dolnorakouských a vnit rorskouský ch ~e mich, jejichž úhrnná produkce byls po ds t a tně do pl ňo'l!na dov oz em zbrani do habeburské
monarchie ze zahraničí.
Nákupu zbrani pro hababurskou armádu přiznává základní
práce o dě ji náCh obchodu v př edbl l ohorská Praza "m1mofádDý
rozsah" 36/ , Konkrétní doklady, o ně! aa toto Zjištění opírá , pochávdjí 'I š ak v eamě s z doby po uzavření ži tvetorock6bo
míru (: 006) a ne'lystlhuj í situaci v době, kdy bylo zahrani č 
ních zbrani nejvíce zspotřsbí práv ě na hebabursko - osmanském boj iš ti . Ot ázka o rozsshu a 'Iýznsmu pražského obchodu ,'
s e zbrl!l.Jlěmi v 16. 8 'I pl"l JlÍch ěesti letech 17, atol. z\\stává
tedy doaud o tevřens. Dos tupné prameny naznačují, že Praha
plnila úl ohu e t ř e di s ka obchodu 88 zbraněmi jen v omezan4 mí čt
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fa. Nasvědčují tomu problémy B vybavením české zemaká hotovosti chladnými 8 lehkými palnými zbraněmi za tzv. patnáct ileté války • zvláště ze tažen! do Uher v r. 1594. Nepřekvapí
tolik, že zbraně 8 zbroj
oddily ze západnich ~ech byll
opatřovány v Norimberku J J. Přiznačnějěí jsou zprávy o opatřováni výzbroje pro lid ze středočeských komornicb panství;
v září 1594 bylo zjištěno, že v zami v~bec nelze dostat kordy, ručnice, halapartny a delší zbraně a že je nutno pro ně
vyslat do Norlmberku nebo Bruněvlku JBI, Tuto situaci bycbom
II těžko vysvětlili jako ddaledek předchozíbo jednorázového
vyčerpání zásob v prOběbu letní kampaně, nebot pražský
zbrojmistr Albrecht Heberlendt musel u ž před jejím počátkem

tro

(na p řelomu let 1593/1594) kupova t zbraně v Hlzozem!. kde
mu Je angličtí a francouzští obchodnÍCi ~rodávali laoiněji
ni! při obvyklejším nákupu v Dráž!anech 9/.
Zdá se tedy, že ještě koncem 16. stol. byli čeští odbě
ratelé většího =no!atví zbraní odkázáni ne přímý nákup ~ zahraničí a ne zprostředkování pražských obchodníkll oe pHliš
spOléhat nemohli. Východieke~ z r ozporu mezi rozaáhlou poptávkou s ned o stačující nabídkou (vysvětlení tohoto rozporu
by si vy!ádalo zválení z hlediska historik1l hospodářství,
vojenství a práva) ae stávalo uzevírání kontrakt~ o dodáv káoh zbraní. předev š ím děl, na vysoké politické úro~ni mezi panovníkem e jeho úřednÍky z jedné etr~ a říšekým!
kní!ety (především saský~ kurfiřtem) e představiteli fíšakýoh měst (Nor1mberk) na atraně druhé. Pokud do těchto
vztab~ vstupovsli Pre!ané, pak nejčastěji jako nedobrovolní
dopravoi, kteří převáželi zbraně a munici od zápednÍch hrenic Čech ~?es Prahu dále na Vídeň 40/.
P:.'iet počtu pelDjch zbraní si v průběhu hebobursko - osmane~ch válek vynucoval zvyšování výrOby
e t f e 1 n é h o
p r ach u
a jeho základní složky
s 8 n y t r u • Vážné
problémy s dodávkami vznikly na konoi 16. stol., kdy stoupající válečné potřebě nestačily dodávky samostatných .~tr
ník~ a prschař~ 411 Dokonce i požadavek české zemeké hoto-
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vosti na dodávku 8anytru v r. 1594 byl uspokojen sotva z poloviny 8 odkazem na nízkou výrobu v Praze 42/, Habsburská
vláda BB pokusila nedostatek odstranit zdokonalenou ev idencí
výrobcO ft je j ich podřízením pražekému zbroJmtetrovi. ten
nejpozději v devadesátých l otech organizoval (vedle obJedná•• k zbraní všeho druhu, munice, síry, smoly atd.) Výkup 88uytru a dodávky s tře lného prachu z prB~Bkých 1 dalších č as
týCh měst a od r. 1595 zajlělov al uplatňován! královskébo
monopol u na ve~k.rý časký Benytr 437. Podpor ou hledán! a 04blru aaqytrové blíny, zvyiov~ výkupní ceny aanytru, o~o
bozováním Jeho přaprevcO od cla 8 budováním nOVýCh pracho. an
v ytvářela vláda jednu z mál a skupin pražského mištenat.a.
která měla hmotný zájem na dodávkách pro armádu. Zatímco v
ostatních odvětvícb iniciativu mě ětan~ podvazovaly obavy z
nedobytnoati finančních pohledávek vdči s tátu, v případě
výrobcd sa~tru a etřelného prachu je možno předpokládat
pravidelnějěi pl eceni dodávek a právní podporu výr ob cd, což
vytvářelo mezi řemaalníky a vládnÍmi odběrateli obouetranně
korektnějúí vztah. Na konci tzv. patnáctileté války byla už
č innost pražských sa~trníkd na obou Vltavských březích tak
intenzívní , že sa jich časká k~ora musela ujímat proti pcbouřeným měštanOc. kte ří ae bránili narušování svých poz ~
odběrem eanytrová zeminy. Je pravděpodobná, le v tomto výrobním odvětví ae podařilo vládě zíakat urč it ou profesDÍ
ekupi nu pražského obyvatelatva na svou stranu a zaintereeovat ji na využití válečné konjunktury 44/.
V ostatních hoapodářskýCh odvět vích šlo nanejvýš o podnikavé jednotli~ce, kteří s a pokusili těžit z válečných dodjvek na v!satn! pěet. Pomineme-li jednorázové , byt rozsahem
nezane~~atelné zakázky u pražakých uměleckých řame alníkd při
zhotovování bojových praporců 45/ , je třeba zmínit al espoň
pra~aká měštaDY, kteří aa snalili navázat přimi kontakt B
odběrateli, vojáky na hebeburako - osmsnském pomezí, a jia
dodávat své zboží. Tyto podniksvce známe jen proto, že se
ucházeli o získáni královekého patentu, osvobozujícího od
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celních 8 mýtnich poplBtk~ v eechách • ne Mor8~ě. nebo proto, že při ~ývo zu zboží do Uber utrpěli vážnějI! škody. PTipady v nahodile zachované dokumentaci naznačuJí možnou aktivitu většího počtu pražských podnlk8 tel~. ~ní případ ••
týká obuvni~ . konkrétně etaroměs t sk ého ševce Jana Plcha,
který r. 1594 získal celní osvobozeni ns dodávky obuvi vojaku do Uber 46/, druhý, prdkazněj!í , 88 týká obchodnikd 8
p r o v 1 B n t . m • Dovoz potravin 8 spíže z Mor~y b,l na
přelOmu 16 •• 17 . atol . běžný 47/, zaj í mavé viak je, že 1
ně k teří če8 t í obchodníci byl i ochotni vynaložit pros t ředky
na dopr avu 8 dovážet vojsku vozy proviantu . Z Praby konce
16. et ol . lze uvé st alespoň star oměstského řezníka Pavla
Vov č i čku a no v oměats kého obchodní ka B dobytkem Martine Ž.teckého. Dov oz proviantu byl riskantní (Žatecký ~ prosinci
1594 u~ áděl, že mu Turci odňs li u Rábu dva naložené vozy),
ale přeato ee nepochybně vyplácel, i;stliže Pražané měli z~
jem i po ztrátách v nem pokračovat
I. HIsvní pramen zisku
tkvěl zřejmě v rozdílu mezi obvyklou cenou potravin v zázem!
a znásoben$mi cenami při nabíd ce strádajícím, nedostatečně
zásobovaným voják~. Kromě tobo je nápadná, že iniciativu
projevoval i obchodníci a dobytkem 49/, kteří ceety na polské
a uherské dObytčí trhy zřejmě využí~sli k převozu pro~i.ntu
na válečné odbytiitě. rřebaže nemohli konkurovat feudálním
velk os tatk árům z jižních Čach, kteří proatřednictv!m podunajských měst prOdávali obilné přebytky do Uher po tis ících
strycb6 50/, kombi novanými cestami za VýChodní hranice Moravy ae 1 pražští měš{ané anažili zvýš i t rentabilitu svého
pOdnikání .
Aktiv:d přístup k hospodářskému z a jiě{ováni babsburekého voj~~a pr ojevil pouze ma l ý zlomek pražského měě{sDstvs,
speci álně zalntereeovaný na vále čných dodávkách. Fro v ětě inu
Pražanó zdstal veškerý s t yk a tureckou hrozbou př~devěím nepříjemným 8 v yčerpávajícím břem enem, jemuž se měětené co
Dej více vyhýbali . Tuto skutečnost odráží t aké t e o r e t i c k á pojednání o reagencl českého městského stavu ns
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osmanskou e~ p8nzi . které S8 zrodi l o ~ pražském měltenakém
pro středí druhé poloviny 16. atol. Jde o nevelký spls bumanist ického učence Jana Kocína z Koclnátu (154)-1610), ~ldani
r. 1584 nákladem Daniela Adame z Veleslavíne pod dlOuhým ná~.em ~Předmluv8 k pobo!nému , kfestenskému a víry i vlasti
Bvé milovnému čtenáři . v ní! BB obsahuje nauč ení aneb rada
o tom, kterak by tažení aneb válka proti úhlavnímu. dě
di čnému e krve kfeetaneké nejžíznivějšímu nepříteli Turku
pro obhÁjení náboženství, hrdel 1 etatkdv pfcdeevzat8 biti
měl. ft • Kocínovo pojednáni, zač leněné Jako jeden z dodatkO k
českému vydání dÍla Georga Lauterbecke Regentenbuch (Politi.
historiee) 51/, upoutala pozornos t h1Btorlk~ pfedavěím proto, že vyzvedlo tureckou otázku na základní problém Evropy 1
čaského národo, kriticky vyatihlo nedoatatky soudobé antioamanské obr~ o noznač ilo prostředky zlepěeni 52/. Méně
zájmu již bylo věnováno podstatě Kocinova projektu. jeho
vnitřní rozpornosti o možnému dosshu v městském prostředÍ,
k němuž S8 zde autor obracel především.
Kocín~ spis zobecnil některé zkuš enoati pražského měě
lanstva a tureckými válkami. Autor S8 jako maloatranaký
městaký písař a záatupce třetího atavu na anime ch dobřa
orientoval v otázkách tlnančn!ho zatížení měat a Jako pozo~stel muatruĎkó znal bídnou úroveň oddíld vyaílanýcb do
Uber . Neměl vlak praktické zkuěenosti voj enské či válečnic
ké, proto nutně zdstal na úrovni teoretických úvah o zvoleném prOblému 5J/. Jako někde j i í štrssburský student ai osvojil pracovní metodiku Johanna Sturms a avdj S~iS vybudoval
na Sturmově trojstupňovém sledu argumentsce 5 / . Nejprve ve
smyalu kritiky aou č asného stavu věoí obvyklým zpdsobem rozebral ~'žné nedostatky d08avsdniho zajištěni obranného boje;
potom 91 stanovIl c íl úvahy (áčlnné bájeni vlaati a tím i
viebo kř eatanatvs ) ; nakonec p ředl ož I l návrh retormy - vlaatni projekt Da zdokonaleni měat ského vojenství. Podetata zaMďělené proměny spo čívala v propojeni vojenského 8 městského
zpdsobu živote . Pro příslušníke pražakého radního patriciátu
0'0
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bylo příznačné, že ne tento složitý problém nazíral povýtce
z hlediska měetské správy. Nez ajímalo ho případné ~ybavení
nových oddÍló výrObky místních řemeelníkd 551, nýbrž přede
vším zdokonaleni výcviku, který ee mel stát nástrojem ke
všeobecnému upevnění kázně e zbožnosti městského obyvatelstva. Pr~šrným měštendm, ne něž by nutně dopadlo břemeno
náročného výcviku, nemohl nabídnout nic než společnou obranu
žlvotd ~ majetku , popřípadě určitou morální satisfakci.
Na otázku, kdo by sklízel plody nové organizace vojenství, Kocín neodpověděl a ze tehdejšího stavu cenzury ani
odpovědět nemohl. př esto je zřejmá, že zamýŠlené milice mě
ly - bez obledu ne použitelnost v bojích proti Turkdm - posílit autoritu městeké správy, a to Jak navenek ("děi pano... BÍkovi a ilechti), tak i uvnitř města (vděi řemeslnictvu a
neprivilegovaným vrstvám městského obyvatelstva) 56/. ~čkoli
do jisté míry mohly prospět zájmu celé země, z jejich vybudováni mil plně těžit pouze patriciát. Jestliže ee nepodafi10 ani v názneku prosadit realizaci Kocínova projektu, narozhodla o tom zdaleka jen omezená sociální základna a politická slsbost potenciálně zainteresovanýcb aložek městského
obyvstelstva , ale už samotné autorovo východisko: návrh
vznikl Jako pouhá teorie humenistického učence a touto teoretickou, namnoze morslizátorskou úvahou také zdstel. 1 k4y~
v Kocínove epiau nebudeme vidět projev dslekoaáhlých ekonomických s politických záměrň českého měětanstva, přece zdBt~
ne výrazem určitého stanoviska k úloze Prahy v protioemanském boji. Vyjadřuje zájem úzké vrstvy evangelického radního
patriciátu o využití turecké hrozby k upevnění vlestní politické s'.aority 57/.
P.dorganhované městské vOjenství, jak 9i je pfedetBVovel Jan Koc!n, mělo sloužit především pro domácí potřeby,
bezpochyby také II: obraně měětanetvB proti násilnostem Mkřee
tanskýcb" zoldnéřd. Vojska, kter é v letních měsících táhla
č eskými zeměmi do Uher a jez se t udy v pozdním podzimu vracela, ztělesňovale pro mnohé ob~atele Čech vdbec nejtíž1-
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.~j~í břemeno válečných události. Neukázněné oddíly sl ne
našem území počínaly jako v nepřátelské zemi a páchaly
zvlášt ě na bezbranném venkovakém lidu loupeže, nAaili •
vraždy. ~vš8k před JejiCh řáděním nebyli uchráněni ani mJštané . V Praze, která pro žoldnéře ze severoněmeckých atátd a
z Jižního Rizozem! znamenala jedno z neJddle!ltějiích tranzitních středisek, bylo nutno ubytovat najednou 1 několik
tisíc vOjákd, poskytnout j1m Da obecní útraty slámu 1 seDO
pro koni a zajistit základní pohostinská služby. !oldn&fl
alca elužby přijímali. ale velmi čas to ZB ni odmÍtali platit 8 městským radám připadal potom neVděčný, mnob41 bezna-

dijD\t Úkol vymáhat vysoké dluhy

proetřednlct"I'ÍlD

zemšpanskýeh

~8dd 5B/. Pro kritický stav maateké politiky Da přelomu 16 •

•
•

• 17. stol. je příznačné, že rady pražských měst nebyly
ee dohodnout na účinném postupu. Zvláltě Nové Mieto,
které bylo vzbledem ke evé rozloze a ubytovací kspaciti
zjavně přatěžováno 59/, bladalo nápravu nikoli v dohodě S8
Staroměstskými, nýbrž ve stížnostech na ně, v požsdavcíCh u
panovníka, aby se i Steré Mieto)podílelo na ubyt ování vojikd
etejnou měrou 60/. Nejednotnost třetího stsvu vedla k tomu,
le jednotlivá prežská mleta vyatupovala i při nejv'lniji!&
ohrožen! ze etrany žo ldnéřd osamoceně e nenacbá%sla v sousednÍch obcích vydstnějií podporu.
Břemeno prótahó ss vystupňovalo za tzv. patnáctileté
války 8 dramatického vrcholu dosáhlo v r. 1597. Zasloužili
.8 o to smutně proelulí valonětí vojáci z jižního Nizozemí.
pokládaní součssníky zs nejhorší sběř v cslé císafeké erm'di 61/. Za uherské kampaně zmíněného roku rozhodl Rudolf II.
že z výno~u č eských berní budJu naverbovány dva vslonské
piii riuky v úhrnném počtu 6 000 mužó a 1 000 srkebuz!~ 6~/. Už prdchod Valonó západními Čechami v~olel vleobecnou nenáviat domá cího obyvat 81etva k žOldnářdm, která e8
dále vystupňovala zs pobytu v Praze V8 dnech 4.-6. ztfí.
Urážkami měš~an~ a násilnostmi vyprovokovali Veloni krvavou
erážku B Pr8ŽarlY. kteří S8 vetřelcdm spontánně poetavili IlII
ecbop~
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odpor. Po vlhlá~ení poplachu S8 do novoměstských ulic esblbli ozbrojení měštsné a svedli bitku 8 menší částí valonského vojeka, zatímco vit!luu žoldnéřó eB podařilo včssDďm
uzevřenÍlD.

bran

odříznout

od

pouličního bojiště. Několik

d081-

tek lidí padlo (Novoměstětí uváděli 881 deBet mr~ýcb ve
vlastních řadácb a devaten1ct u nepřátel), mnoho dallích bylo zraněno. Ukončení boje záaahem císařských úřadníkd celou
eráru neuzavřelo. dtok cizáckých žOldnéřó, placených českými
penězi, vyvolal tak silnou vlnu č e ského nacionalismu, až mueBll novomietátí kanislé v listech císaři vTVracet z právy,
le mají v ~81u vyhnat z Prahy usedlíky italské a německé
národnosti. Nacionální válně propukly 1 z druhé strany a
bJly

německy vyjádřsrIJ "B verěovan3ch protičukýcb

paat1e-

tech, v nichž byli uráženi nejen Novoměat!tí, "al e i ~5ickn1
eechové ~~bec nBnej~ejě zhaněni a násilně nařěeni" 6J/.
Prazská pouliční bitka z 5. záři 1597, ~ níž sa na~ycviěení
měšiané a úspěchem postavili ne odpor otrlým ŽOldnéřdm, je
dokladem o poměrně slušném vyzbrojení m!štanských domácností
na konci 16. stol., kdy byly do Uher ~ysílány nedostatečně
vyba~ené a ěpatně ~ycvičené oddíly měatských dráb~ . Prokazu~
je zároveň určitou bojeschopnost Pra!an~ ve chvílích, kdy
chránili své bezprostřsdní exietenční zájmy. Ostat ně Novomi_tití neviděli konkrétního nepřítele tolik ~e ~zdálenýeh
osmanských '1oJscích jako v hkřsstanekých" žoldnéřích, ktaří
v Praze a jejím blízkém okolí "nekřestanaky s lidmi, dosti
by Turek byl, zacházeli" 64/.
tfloba PrcllY 'I obraně proti osmanské expanzi se od
oatatních ~vou metropolí habsburského souatátí - Vídně a
Bratipiavy - podstatně lišila. Pra žané ani nepoznali obléhán! svého měst a osma nskou armádou, alli nepocítili nlčivost
tureckých vpádd s pleněni, s nimi! se muselo materiálně i
psychicky vyrovnávat obyvstel stv o uherské a rakouské části
monarchie. Přes občasné vlny strachu z možného pr~ku doby'1ate16 až do eech a přea rozaáhlou informovanost pražského
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prostředÍ O

•

•

událostech na h8beburako - oBmenskám bojišti
tato válka pro Pra!aqy vzdáleným 8 eizím problémem, e nímž 88 až na výjimečné případy pOdnikavých výrobcd a
obchodnikd vyrovnávali jen z donuceni. ďlohu m I ě i 8 n 8 k é Prahy určovali v prvé řadě vnšjš1 činitelé 8 teprve
druhotně její vlastni obyvatelé.
Pro habsburskou vltdu 88 ml1a Praha stát výz~
článkem hospodářskéhO. vojenského zázemí. z něhO! měly do
Uher proudit lidské, materiální. finanční zdroje; tento zámjr a8 také proti vdll Pral.nd pOdařilo do značné miry uskutečnit. Vládnoucí vrstva pražského patriCiátu, j.jiml 11t8rárnim mluvčím se stel Jan Kocín, viděla úlohu habr v této
souvlsloati úplně jinak. Pro ni SB organizační zdokonalení
z~tá.Bla

obrany mohlo stát - b7! jen teoreticky - prostředkem k posilaní vlastni moci

uvnitř

mista i v celé stavovské ob~i; neokolnosti a teoretická slavyloučily jakékoli jejich uplatnini v

příznivé společene ko-politické

•

boat tichto předetav
dallím vjvoji městs.
Ani jedna z takto rozdělenýCh úloh nebyla drtivé viti ini pražského měštenstva vlastni. Skuteč~ bojiitim Praženó
8e stal okruh vymazený jejich bezprostřednÍmi ex1stenč~
záJ~, každodenní obrana před nepříznivými ddsledky vzdálené
hebsbursko - oBmanské války. Skrytým cílem praž.kých miltanó
byl únik před nadměrným zdaněním a nuceným úv!rem, uhýbání
před službou v císařské armádě, ochrana vl astního majetku ,
koni, vozó B zboží pfed násilným využitím pro válečné účely;
v mezních aituacích i ozbrojený boj o holý ži vot, rodinu a
příbytek proti loupeživým a vraždícím žoldn'ř~. Tfebeže
Pražané r~aeli pod tlakem prot1městaké politiky habeburských
panov~kÓ hodni vycházet vstříc jejich nárokOm a postupn! sl
na ui i zvykali, jejich sutentická úloha spočívala v t rv alé
p a a i • n í
rez i a t e D. c i .óč1 válačnim břemen~ .
Rozporná úloha Prehy v obroně proti osmanské expenzi
mohla být v tomto příapěvku neznačena jen rámcově a aamotná
volba tématu dovolila na některé otázky spíěe upozornit naž
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ze

je zodpovědět, Pfesto je už dnea zřejmé,
ani blubeí poznáni nezařadí tuto stránku pražské minulosti k BlevDým kapitolám vojenských dějin našeho hlsvniho města. ďloha Prahy
v tureckých válkách postrádá hrdinný patoe, jímž ' os tatně Deoplývá ani celá doba předbělohoraká. Postoj, který Pražané
• 8 n1=i čee ká atevoveká opol ečnoet pO dlouhá desetiletí zaujímali k jednomu z klíčových mezinirodne politických problém~ Evropy 16. 817. stol., byl boapodářsky 1 politicky
podmíněný 8 z~Btává 1 dnee lidsky pochopitelný. Bic to všek
nemění Da skutečnosti, že ee stal odrazem klesají cíhO sebev ědomí měštanstve a že spolu 8 následQým1 otřesy 17. atol.
poznamenal mentalitu nejen PrežaD~. ale 1 obecně českého
pozdněteudálniho národa.

Poznámky

II

2/

"So Ba Prague cODslets of thr•• Citl.s. a11 oompe.sed
witb ~19, yet i9 notbing le88 t hen atrong, and except
the stinch of the streete drive bsck the TurkeB , or
they meet tbe~ in opan field, thare ia Bmall hope in
the fortificatione thereof." !n8lickou citaci uvádÍm
podle vydáni: Pynea Moryson, AD Itinerary Containing
Hia Ten l earaa Trsvell through the Twel~e Doainions of
Garm~, Bohmerland, Sweitzerland, Nether18nd, Denmarke , Poland, Italy, Turky, 'rance, England, Scotland and
Irelaod. Vol . t, Glasgow 1907, a. 29; český překlad:
A. Bejb1ík (ad. ) , Pynee Moryeon - John Taylor, Ceste do
ee":I. Praha 1977 , a. )0.
~rv. Z. Winter, Kulturní obraz če9kých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. I, PrahD 1890, s. 227; ns pří
kladu jednoho z předních českých měst J. Šimek, O dč e
atenství Kutnohorských v tureckých válkách za Perdinanda I. 8 Maxmi1iena II. ~ČM 64 , 1890 , cituji podle reedice: dČ89tenetví " ' , in: J. Šimek, Kutná Hora v XV.

,
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3/

•
4/

a XVI. století, Kutná Hora 1907, B. 78.
Mezi českými pracemi o odrazu protloomanekábo zápasu
~ diplomacii a zpravodajství vynikejí díla: J. Matoušek, Turecká válka v evropské politice v letech 15921594. Praha 1935; J. Šimeček, V prvém období společných
válek s Turky. lnI Češi a Jihoslované v minulosti. Praha 1975. B. 110-151; týž, Osmaneká expanze v českém
zpravodajství 16. e počátku 17. století . lnI Osmanská
moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století.
II, Praha 1977, a. 310-373; týž; Ottomsn Expsnslon in
Czech Reporte ar the 16th Bnd the Beglnnlng af the 17th
Century. In: Ottomen Rule in Mlddl e Europe Bnd Balkan
in the 16th and 17th Centurisa , Pregue 1978, B. 252-287.
Delií literaturu uvádí statl J. Pánek, Turecké nebezpečí 8 předbě1ohorská česká společnost. Studie Co~enisne
et historice 11/23, 1981, s. 53-72. Srv. též V. Kopčan,
Die tsche choB1o~ekische Literetur zu den TUrkenkriegen.
lni Die TUrkenkriege in der historischen Porschung •
Wien 1983, s . 79-97.
Vět š inu dokumentace shrnuje edični řade Sněmy české od
roku 1526 až po naši dobu. I-ll, XV, Praha 1877-1955;
z nejd~ležitějšich dodat~ uvádím alespoň edice: V.
Schu1z (ed.), Doplňky k "Sněm&! českým" z let 1542- 1597.
Věetník Oeeká akademie 21, 1912, s. 300-318, 378-395;
P. Kameniček (ed.), Prameny ke vp ád~ Bočkajovců na Moravu a k ratifikaci míru VídeňSkého od zemi koruny
Oeeké roku 1605-1606. Praha 1894. Pro poznáni činnosti
zemšpanských úřadů mají záesdni význam Regesta fondu
Ilil'_', ;are Arehivu ministerstva vnitra RČS v Praze, jež
';ydal1 P. Roubík (1. díl, 1527-1589 , Praha 1937; dále
HM I) a V. Líve (II. díl, 1590-1617, Praha 1938; FW II).
K orientaci v této tematice dosud dobře slouží Tomkův
Dějepie města Prahy XI-XII, Praha 1897 - 1901, pro nějž
je příznačné za chycení habebursko - osmanských válek
z hlediske Prahy "cís ařekJ ~ e "stsvovské" na úkor Prahy

168

"měiHanek é " •

S/

Pro vystižení významu Pl'aby v protlos:nsnském zápase z

srovnáni lze vyulít 1 novějších zahrani čních prací, např . C. Gollner, TurclcB . I -III ,
Bucure, tl - Derl ln - Beden-Beden, 1961- 1978 ; J. Žontar.
Jbveščev e lna služba in dlploPleclja evstrlJeklb Hebsburžanov v boJu proti TUrkam v 16 . st oletJu. LjUbljena
19731 W. Schulze, Relch und TUrkengefabr 1m epaten 16.
Jahrbundert . KUnchen 1978 .
Při etudlu městského vojenství se ovsem také Prahou zabýval Z. Winter , Kulturní obraz I , 8. 299n. Někte rá z
hlediska

6/

e~ ro p8k ého

výzDemn,ýcl _ eekých měst mejí ales poň dílčí příspěvky ,

j ež upozorni ly ne prameny v místních archiv ech a čás
J e zpracovaly; arv. R. V. Voříšek , Turecké války
r. 1529 B 1532 a v'le čná pomoc Plzeňských. PA 6, 18641865, B. 61- (14; J. Šimek, t1častens tv í Kutnobora ~(ý ch ,
s . 69-65 .
7/
Oproti době , kdy z pra!ských měetských knib če rpal Z.
Winter (viz pozn. 6) , se situsce pronikavě zhoršila v
ddsledku požáru Staroměetské radnice 8 . 5. 1945 ; arv .
J. Čarek e kol., M ěstské a jiné úřednÍ knihy Arohivu
hlavního mě sta Prahy (Přehl ed). Praha 19 56 , a. 194 .
8/
Stsrší názory souhrnně r eprezentuje stanovisko R. Urbánka, Češ i a váIkJ turecké . In: Co de ly naěe země Evropě a lidstvu . 0:: . ";1d. , Pralla 1940 , 8. 117-123. K podílu české berně na krytí v ále čnýoh výdajů bebsburské
vlády se nověji vyslovil J . Kollmann , Berní rejstříky
a bsrně r...lru 1567. SAP 13/1, 1963. s . 226n .
9/
Podr~oněji J. Pánek , Dl e TUrkengefehr und dle bobm1eche
r. ese11schaft 1m 16. und zu Beginn dea 17 . Jehrbunderta.
lnI Rapport s, co-rspports , communlcat l ons t Ohéooalovsquea pour le lVe Congrea de l 'Assoclatlon l nternetlonal e d'Etudes du Sud- eat européen . Prague 1979, s.
139-168 (přepracovaná č eská verze c itována v pozn. J).
10/ Srv . A. Gindely, Gssohichte der bohmlecben Pinenzen
tečně

•
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•
von 1526 b1a 1618. W1en 16681 O. Placht, Čeeké daně
1517-1652. Praha 1924; U. Volf, Nást in správy ěeak~
be rně v době p ředbě lohoraké . In: SČ II/2 , Praha 1954.
11/ O. Plscht , Čeeké daně, B. 14 Gn .
12/ Srv. SČ IX, B. 358- )60 ; O. Placht , České daně , e . 51.
147n.
13/ Vyeház~~ z odhadu počtu čeek &ho obyvatel stva II J . J anáčka, Čeeké d ě jiny 1/1. Doba předbělohoreká 1526-15 47.
2 . vyd ., Praha 1971 , B. 161.
14/ M. Volf, Kr álovský dóchod a úvěr v XVI. s toletí. čOK
48- 49. 1947- 1948, 8. 110- 171, zvl. 8. 160n, V. Pieková,

•

NuceDt

úvěr českých lDěst

počátku

15/
16/

•
17/
16/
19/
20/
21/
22/
23/
24/

25/
26/
27/

•

e .. á lky v Uhrách v 16 .

ft

na

17. století. HaV 196), B. 969- 1004.
Propo če t podl e údejd ehromážděných V. Piekovou , Nucený
~ ě r . B. 990-991.
Propočet podle údejd shromážděnýeh tamté ž , B. 997-1001 .
Zvlá!tní otázkou zóatávají záruky pražských měat z a
královaké dluhy; někter é údaje , pot řebné k jej í mu feěe 
ní, pfináěeJ! citované atati M. Volta B V. Pi ckové.
Nově propočteno podl a údaj d Z. Wintrs , Kulturní obraz
I, a . ) 01-)02 (Jeho ce lkový součst není správni).
R1tI I, 8. 190 a 192 (1566 ).
Hávrh neJvyěěího purkrabího Adama II. z Hradce z r.
1594; R1tI II, s . 64.
HY II, s. 25 (1594).
RW I, s . 70 , 161 atd.
HM II, a. 152, 196.
RM I, a. 199 ; Staré Měato mě l o poskytnout 30, Nové Měs
to 4C a Mslá Strana 20 koní. RW I, 8. 168.
~e př. r . 1601 8e nevrátil z Uher ani Jediný rdň z těch,
kteří byl i nuceně vysláni z č e a kých královakých měat .
Rl& II, s . 227.
HM II, a. 230 (1602).
RM II , 8. 267n •• 28) .
Na rozdíl od tOTmend ne postihla vÁlka tsk výrazně kočí
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28/

29/

JO/

Jl/
J2/
Jl/
34/
35/
J6/
37/
J8/
39/
40/
41/
42/

4J/

a firotýfe. RM II, B. 267, 285.
Podklady, Jež shromáždil Z. Wint er (ftemeBln1ct~o a živnosti XVI. v ěku v eechách 1526-1620 . Praha 1909. 8.
690n), k odhadu celkového počtu tažnich koní v Praze
nostačí. Při dalěím výzkUmu problematiky dopravních
živností poskytne potřebnou orienteci kniha J. Janáčka,
Obrázek ze živote rudolfinské Prahy. Praha 1958.
Zgod~vina nerodov Jugoalevlje 11. Od zečatka XVI. etoletja do konce XVIII. stoletje. Ljubljane 1959. 8. )01,
367n; Je. S. Makova, Zegreb v XVI veke. Iz latori! aoeial 'no-akonomlčesklch otnQěen1j v teofe1 'nom gorode.
MoskVa 1976; Dejlny Bratislavy. J . vyd., Bratislava
1982, s. 105n; V. Kopčan - K. Krejčovlčová. Slovensko
v tleni polmeslaca. Martin 1983. a. 119. 12) . Srv. též
cherakterlotlku brněnského obchodu s uherským ~á1ěiitěm
~ 16. stol., jak ji uv ádí práce J. Dřímala a kol., Dě
jinJ městs Brna . I, Brno 1969, s. 119.
J. Janáček, eeBk~ soukenictví ~ 16. století. čsča 4,
1956, s. 557n; týž, ~emea1ná ~ýro ba v čeakých měatech
~ 16. století. Praha 1961, s. 9Jn.
J. Janáček, Ději1'\)' obchodu v předbělohorské Praze. ":6ha 1955. a. 121n.
RM I, 6. 220; RM II, s. 12.
Z. Winter, ft8meelnict~o s ži~noeti, s. J82n , 46Jn.
Tamtéž, s. 354n.
Doklad k r. 1614. HM II, s. 479.
J . Janáček, Dějiny obchodu, a. lJ2n.
Hotovost ~ Loketeke. HM II , s. 111.
HM I"!, e. 114.
P:' II, s. 18.
Rl! II, s . 171 , 202, 221, 226, 255, 259.
O obou řemeslech e jejich zastoupení v Praze pojednal
Z. Winter, ~emeslnictvo 8 !ivnosti , s. 537n .
RM II , s. 128.
HM II, 8. 145 ; k VývOji 8 záaobení prsžsk~ zbrojnice
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44/
45/

46/
47/

viz četné doklady v RM I-II, v nichž se lze rycble
orientovat podle věcného rejstříku.
RM II, B. ll, BOn, 88, 92, 124. 128, 131, 254n, 298n.
Dodávka 36 praporců v hodnot ě 712 kgm r. 1594. RM II,
B. 6S.
HM II, e . 129.
Doklndy v RM I-II; např. v prosinci 1594 ee zároveň _
Martinem Žateckým z Nového Měs ta pražského ucházelo
tedrovní list ne zásobováni voj ska proviantem a obrokem
olomoucký měštsn Martin Kramer (HM II, B. 142). Srv.
též F. Kameniček, ďčsstenství země moravské ve válkách
tureckých. lni Zemské sněmy a sjezdy moravské II, Brno
1902, B. 264; J . Dřímel a kol., Dějiny města Brne . I,
a . 119; k

•

n6.klp',lu~n

z:r, ol." pl'OVU J.

J a náč ek,

Export of

Agrlculturel Producta from the Czech Landa snd Trensportetlon ExpeneBe ln tbe 16th Century. HD 2, 1978, 6.
169-19148/ HM II, 6. 10 , 141n; k charakteri etice Martina ~ateckého
J. Janáček, Dějiny obchodu, s. 63, 174n.
49/ Martin Žatecký prodával polské voly do Norimberka; tamtéž, s. 174.
50/ HM II, B. 217-220 (1601).
51/ První vydání Kocínovy rozpravy: G. Lauterbeck, Fol1t1a
hlstorica. O vrchnostech e správcíCh svetských . Praha
1584, e. 283 - 326 (. předmluva k III. knize Leuterbeckovs sp i su, která pojednává o vOjenství); druhé vydánir
G. Lauterbeck, Politia hiatorice. Prahe 1606, B. 283325 . Srv. A. Truhlář, Politie hietorics M. Dsniele Adama 'I -{elaslavína . ČČM 59, 1885, a. 346- 365.
52/ .~. V. SpiesB , Jan Kocín z Kocinetu s j aho doba. Osv ěta
7, 1877, a. 196; J. Polišenský, Bohemis , the Turk snd
the ChriBtian Commo~ealth (1462-1 620). ~zantinoslavi
cs 14, 1953, s . 95 n; týž, Turecká otázka v české politice v 16. - 17. století. In: Osmanská. moc ll, s. 273;
týž, The Turkiah Question in European Po1icy of the
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16th and 17th Centurlee. I n: Ottomsn Rule, e . 221; ~.
Illlngová - J. Poll ~8 neký. Turecká ot ázka ft veřejné mínění předbělohor8 kýc~ Čec h . Dějepis ve akole 6 , 1958,
8 . 246n; J . Poliše nský - J . Hrubeš , Turecké války,
uherská povstání 8 veřejné míněni předběl oho~ekýcb Čech.
KČ 7, 1959. B. 9)n ; J . Pánek , Die TÚrkengefahr. 8. 150;
týž, Turecké n ebe zpečí, 8. 59. Srv. též V. Plcková . Cís ařeké voj sko v Uhrách v 16 . století očima Bouěasníkd .

HaV 1965. 8. 789- 799.
53/

Zákla dnÍ biografická data o Kocínovi shromáždil i : B. V.
Spiese , Jen Koeín z Kocinetu 8 jeho doba. Osvěta 6 ,
1676. e. 797-806, Osvěte 7, 1877 , 8. 103- 11J. 168-205;
týž , K životopisu Jena Kocína z Koclnétut ČČK 75, 1901 ,
a . 241-249 , 348- 359 ; A. Rybi čk a, Jen Kocín z Koclnétu t
ČČK 55 , 1681 , e . 536- 541. Ke Koc!novu l i t erárnímu dÍlu:
B. V. Sp i 8sa, Jsn Kocín z Koci nétu co historik církevní. čOM 46, 1872 , s. 60- 72; J. Ott , Beitrage zur Receptions- Geschlchte des r omisch- kanonischen Proceaaea in
den BOhmiachen Land ern. Leipzig 1879 , 8. 250n l H. Jireček, Pr'v nfcký život v Čech ách a na Moravě . Prahs Brno 1903, a . 374- 376 ; P. J. Zoubek , M. Jsn Kocín z Kocinetu, obronce žen a manželství. Osvijte 20 , 1690 , s.
786- 799; E. Svobodová, K nejs tar š ímu čeakému překladu
Plutarcha . LF 78, 1955 , s . 247 - 254 ; J. Hejnic - J. Martínek, Rukověi humanistického básnictví . I II, Praha
1969 , s. 52n i J . J anáč ek, ~eny české renesance . Praha

1976 , e . 7- 22 .
54/ Nejlepším podklsdem pro poznání Xocínova ideového vývcje a

Jeho liter ární tv orby j sou laspisy , je! vydsl v letech 1570- 1571 ve ~trBBbur
ku ; jejich proniksvý r ozbor provedl 1 . Truhlář, Pří 
spěvky k dějinám studií h~BniBtickýcb v Č e ch ách . I .
Jen Kocí n z Kocinétu. České museum filologick é 4 , 1898,
~tváření ~t od i ky

t ~nské

s. 446- 466 .

55/

Větší

smysl pro r eálné možnosti 8 doko nce i pro hmotné
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zainteresování městských řemeslníků na zlepšení protio~enBké obrany projevil anonymní autor návrhu "Bedenckhen, wle die hungerischen grenltzen zuerbelten und
zuversehen". předlozeného Bsl r. 1576 nejvyaším zemským
úředník~. resp. zeměpenekým úřadům České koruny . Rukopisný elaborát je uložen v SďA Praha (Ml11tare k . 1),
ad 1578), jeho oboah zachytii P. Roubík v HM I, B. )28331.
56/ vývoj českého patriciátu ve druhé polovině 16. e na počátku 17 . atol . osvětlil J. Janáček, Královská města
česká na zemakám sněmu r. 1609- 1610. SH 4, 1956, B. 226
- 251; týž; Dějiny Prahy. Praha 1964. e. J04n. Ke stálým
obavám vládnouci vrstvy pražských měat z početné chudiny srv. tamtéž , B. 302.
57/ Podrobnější rozbor KocínovB pojednáni: J. Pánek, Der
EDtwurf Buf die Eingliederung der bohoiechen Stadte in
den antiosmsnischen Kampf aue dSID Ende des 16 . Jahrhunderte. ln: Rapports , co-repporte, co~unicQtionB tcbécoslovaques pour le Ve Congrea de 1 'Association 1nternstlonale d'Etudes du Sud-eet européen, Prague 1984,
e. 173-188 .
58/ Četné doklady v RM I-II, názorný příklad v ~ II, s.
145 (1595).
59/ llapř. RM II, e. 248n (1603). Počátkem září 1597 si rsda
Nového Města pražského stěžo vala Rudolf ovi II. na pr~ 
tahy vojsk, jež ee opakují už po několik let, a mezi
jiným uvedla: " •.• I'lnozí z týchž VOjáků sobě nenáležitě - jakž i'ačí i skutkem - nekřestaneky počínají, domy
8 polr:,je v nich vybíjejí. do nich se mocí trou a vše,
c~i SB jim bu~ oIDsstku, piv, vín i jiných věcí od
šatstva, nádobí, chudým hospodářllm potřebných, nahodí,
t éž ze dvorů, morštclí, dobytek včtší 1 menší mocně
berou a u koho co protráví, některým málO , některým
zhola nic platí ; a napomínáni jsouce, k hospodářům i k
nám, k pokoji jich napomínejícDn, z ručnic stříleti
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tak že my spolu B sousedy naš lwi v velikém nehrdel 1 stste č kó našich zóstáváce." (AMP,
rkp. Č. 411, f. 12J.)
Ve výše uvedeném listu se llovomeat§tí dožadovali, aby
se na ubytováni !oldnéřó patřičně podílelo také měltan
stvo Starého Měst a pražského, které má "mnoho domdv
hostinských , dosti prostranných" (tamtéž , t. 12Jv) ,
HU II, a. 265 (1604); v. V. Tomek, Dějepis III, a. J80.
SČ IX, 8. 442; V. V. Tomek, D ě jepi s XII, 8. )84.
Viz přílohu. Další prameny jsou otištěny v
IX, B.
471-473, 480-482. Bitku mezi měš teny a žoldnéři na No~
vém ~ěBtě stručně popsal V. V. Tomek, Dějepis III, a.
chtějí.

bezpečenství

6tJ/

61/
62/
63/

Se

) 8 4n.

64/

sč

IX,

B.

473.
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Příloha

List městské rady Nového Města pražského Rudolfovi II.
z 24. září 1597, podávající výklad o konfliktu mezi
pražskými měšteny B velonskými žoldnéři
Jeho Milosti

Císeřeké

zpráva na Buplikování

poz~Bt.lých

Valoun~.

nejjasnější,

safl, uherský a

vellkomocný B nejnepřemoženější řimský cíetc. králi etc., císaři B pane náě

český

nejml1ostlvější!

•

Ačkoliv žádné pochybnosti nemáme o tom, že VaBs Císař
eká Miloet etc. podle předešlé jisté naší zprávy 1/ B mnohýCh pravdivých při tom složených d~vodd , kterak jeou B jakým zpdeobem pátého dne tohoto měsíce ti Valounové, neušstřlvěe nic Vaší Císařeké Miloeti etc. přítomné rseldencí,
nemohli se od SVÝch , dávno p~e jim zvyklých B skrz mnohé
země provedenýOh mocí, pýchu 8 zoufalství, 1 zda v mestech
pralských zdržeti, B jak BOU mnoho chudých mišt an~ beze vš!
příČiny, prve ještě naž jim z přinucené nouze odpíráno, nekřestensky a nelítostivi pomordovali, B tudy mnoho vdov a
s1rotkó k největší cbudobě přivedli, milostivi toho vyrozuměni s nás takového tumultu, k kterémuž jmenovaní ValoUDOvá ,
jakž dotčeno, proti Pánu Bohu a věem práv~ sami, z pouhé
všetečnosti a mocí náailnou, příČinu dali, výmluv na milostivě jmiti ráčíte.
Však z spisu toho lalobného, kteréhož Vaší Císařské Milos ti etc. někteří z těch Vslounó potomně podel i a my j ej
tuto zss~ pod literou A akládáme, jakž nám pro další toho
zpráv'; podán, poznáváme to, že ti jistí Valounov é takový
ev~~ zač atý nezpósob a nekfeatenaké předse v zetí, ktar,ýml nali chudou obec v teto drahá léta a nebezpečné časy proti duchovním B evěta~ 1 všem VOjenským práv~, neplacením v
hospodách a chudým lidem prve doati s krovných atstačkó odj ímáním, k velikým patrným a nevynahreditedlnjm ěkodám přlved -
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ll, je5tě DenejveJ š zastáveJí i lé č iti cht ějí. ft té! to obci, pr.e od nich tady vysoce zarmoucená . obloupené. jako by
oni od ní zloupenl byli, nevinně připisují. Poněvadž pak tím
zpdeobem oni k jinému , než aby nás ke všem t ěm Již vzatým
škodám našim ještě při Vaší Císařeké Milosti etc. v nemilost
• do delších outret 1 akad uvésti mohli , nssmiřujíe, Vaší
Císsřek é Milosti et c. ve vší poslušné poddanosti, na milos t iv é Vesí Císařsk é Milosti etc . o tom poručeni , dalš í tobo
tuto naěi pravdivou zprávu p oníženě činíme .
A co es prvníhO artikul e dotý če . kterak bychom jim
všech jich ztracených peněz ft věe í peněž itýCh vynahrazením
88 zamluviti 8 tobo nitce přlpovědítl jměli , v tomt se ~
nepamatuJ ems; 8 jakož toho od nich, komu by z nieb 8 od koho
z měštand Novébo M~sta praž8káho co toho kdy vzato neb při
povídáno býti j miilo , nUdá nic ukúmo není a dosavad nic S8
neukazuje; tak ~ nemdžeme jim žádnáho z týchž m~ěiand našich k navrácení anebo vynahrazen! těch jich domnile ztracených vic! právem přidržeti.
Druhá. Kdež taká v tom evém api su tobo dokládají. jako
by od Bovoměatekých nepamatovtním nad jejími závazky dotýkáni byli, o tom my táž žádné vidomosti nemáme. A pokudž oni
v tom Bově Měeto pražská vin!, kdyby nikoho přinejmenaím
jmenovali a to naň shledáno bylo, ohtěli bychom takovému hanění jich tek předj!ti, že by nebylo potřeb! Vaší Cíaařeké
Mil osti tím zbyte čně zane prázdňov eti. A ačkoliv nám a táto
obci nad ty veliká škody, k kterýmž sme prve přivedeni, tál
tímto Jich posledním neddvodným, emyšleným naříkáním náa,
před Bohem i ~řede vším a vět em křivda e e děje nelítoativá.
My však r~cmáně , co sou ti pozdetalí a podepsaní soldáti v
hospo~é nemírně zs 14 dnÍ byli protrávili, ne z ňákě pov innos~i, ele aby Va ě í Císařské Milosti et c . od nich dal šího
nabíhání a zaměatknáváni ee nedálo, z vlsstního groše obecního chudé obce netoliko vše sme zaplstili, ale 1 pomoci na
ceetu takovou opatřili, že aou a námi do bře spokoj eni.
Poněvadž pak z apisu vlastního jich přiznání . který ž
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tuto pro vtitší toho dóvod také pod literou B přiložen 2/,
tak mnoho BB nachází, že jsou oni tí~ svým posledním žalobním paaD:Ím. n1kdá nelDÍnili Ma. rady , ano s jich ouatrúch hčí, kterak Jsou zjevně mluvili, le tomu píaaři tak mnoho
psáti neporučili, 1 to by provedeno býti mohlo. Z těcb pří

Milosti etc., Jakožto nejvyšší od Boba
vrchnosti, k ochraně a obbájen! Vaší Císařeká
Miloeti etc. v ěrQýcb poddanýcb .e vší ponil.nosti poddaně
prosíme, že Vaš e Cíaařaká Milost etc. takovým o nás smyilenďm řeč em a apl.~ žádnébo miste nedávati, ale nás v tá! evB.
milostivé ochraně 8 před nepřáteli obhajováním, jako věrné
poddaná, vždycky zdr~vBtl ráčíte.
Wemóžeme také, nejmilostlvijší císaři, Vaš! Cí.ařské
Vilosti etc. z nuzné přinucen' potřeby bolestně žalujíce, 1
toho tajiti, ža - jakž hodnověrně zpravani sme - nad to nede
věecko, oož se nám p08avad v t~ příhoda neslueně připisuje,
Ďáká obiímá, za příčinou stal'ho tumultu zrádná cedule,
kterou! netoliko rada e měi~ané Nov~bo Uě eta pražek~bo, ale
i vliekni Čeebov~ v~bec nanejvej i zhaněni a násilně nařč ani
jsou, v rytmieh na německo složena jest. Jakž tomu Vaš. Císsřská Milost etc. z dílu takov~ cedule, kteráhož sme dosta11 a tuto příležit ě pod literou C pHklád6me, mllost:l.vě porozuměti moci ráčíte. Poněvadž pak taková zrádná cedule jil
na mnohs místeeh se zpívá a č te, což jest při vlech prá~íeh
a obvzláitě zds v Čeeháeh zřízením zemským pod těžkým trestáním zapovědíno J/, Vsší Císsřské Miloeti etc. my táž ve
věí poelušná poddanosti poníženě prosíme, že Veše Císařská
Miloet etc. ku předjití dalšímu a většímu neřádu , kt erý ž by
netoltko ~~zi Chudými měšiany, ale po vií obecné vlssti skrz
roztrl.,1jování takových zrádných eedul:Í povstati mohl, otevře
ným mandátem všech vdbec, aby podle zřízení zemského každý
se choval, a pe takové zrádné cedule skladateli, o němž 8e
posavod neví, s pilnost í po všech městech psáno bylo, o tom
re1lostlv e ne říditi poruč iti dá ti ráč íte.
Toho se V sňí Cí sa!-ské l\ llos ti etc . m;y ve vší poslušné
čin

Veší

Císařské

předatavené
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poniženosti pOddaně ka ždého č asu statky i hrdly nalimi odsluhovetl nepomineme a v tom Vaší Cíeeřeké Milos ti etc. sebe
k milostivé ochraně ponížen~ poručené činíme.
Actum v atředu po evstém ~stouši . 24. dne Ssptembrle
léte etc. dsvadesátého sedmého 41

Poznámky k

II

21
31

41

příloze

Odkaz na předchozí obšírný list novomě et eké rady Rudolfovi II. z 8 . 9. 1597 (nJeho Milosti Cí s ařské zpráva o
bouřce. kterou vo jáci Valouni v Novém Měst~ ztroplli n ).
z8p aa~ též v knize miaívd (AKP, rkp. 411 - viz niže
pozn. 4 ) a vyds~ v S~ II. Praha 1897. e. 471-473. č .
360. Zde zveřejněný dokumant v ytváří pojítko mezi dvojicí již otiitěných písemností z 8. 9. a 10 •• resp.
ll. 10. 1597 . Srv. S~ II, a. 480-482, Č. 368.
Text příloh ae doaud nepodařilo zj iatit.
Podle platného zemského zřízeni z r. 1564 bylo ěíření
"cadulí zrád~chn trestáno velmi příaně ; kdo k j ejiCh
vzniku dával podn ět nebo je sepisoval , vylepoval či Jinak rozliřove l. m~l být jako zrádce roz etvrcen ; "a kdož
by pak najda t akovou zrádnou ceduli hned ji neztrhel a
ji komu jinému ke etení nebo k ohledáni podal anebo poalal •••• ten má sed~ti rok v věži "; srv. J. Jlre č ek H. Jireček (ed.) . Zřízení zemská královatví ~eek ého
IVI. věku. Praha 1882 , s. 607-608 . čl. L 15. - Právní
kvalifikace posměěných něme ckých popěvkd proti měltsnOm
jako ~cedulí zrádných n byla vlak pouze jednostranná s
f' ~·ípadný tvrdý záeah proti aut orům a ě1 ř 1telllm pophkd
nebyl proveditelný bez shodného rozhodnutí panovníka
či zemského soudu.
Přepie proveden podle zázn~u listu v Knize mieívd manuálu li s tů císsři z let 1595-1601. AMP, rkp. 411, f.
139 - 141i ko nvenční zkret ky jsou rozvedeny.
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Jaroslav

Pán e k

Die Rolle Prage in der aotlosmaniachen Verteidlguag
in der Z,it vor der Scblscht au! dem We16en Berg
Zusammenfassucg

In der Verteldlgung YltteleuropsB gegea die osmanieche
Expanelon nshm Prsg

•

•

•

ŮIl

lb. Jahrhundert uad Zll Bagina des

17. Jahrbunderts, besonderB unter Rudol! ll., aine Oesondsr8
bedeutende Stel lung ain . Es wer ein lnternetlonalee politischee und Nechrlchtenzentrum, Versammlungeort der Landund Geoerallandtegs, au! denen die turkleche Drohung Zll den
!requeotlertseten ProblemeD gehorte, und 8S wer Sitz der Amtar, die dem Habeburger Hssr die Hille ln Ungem ebelcherten. Aber vor sIlem blleb es sln Stedteosemble m1t einlgsa
zehntausenden Elnwohnern, deren taglichee Leben durch die
Elnbezlehung dee bČhmiech en Staatee in die lengj&br1ge Rlva11tat zwischeo den HsbsburgerD. und der OemaniecheD. Yacbt beelnfluBt wurde. Gersde dem letzten, bieber auBer Acht ge16sBenen Aapekt iet der vorliegende Artikel gewidmet .
Die gra1te Bedeutung hatte fUr die Habeburger die Teilnahme der bo~iechen Lander sn der Finsnzierung der Habeburger Kr1 egsunternehmen, die bie au! dae Zweifsche des Betrs8e
der osterreichischeD. Lander geschatzt wurde, eber in der
neuen Literatur wird sie skeptiecher beurteilt. In der Zeit
der hochsten Eskalstion beteiligte sich Prsg mit ungef8hr
25 ~ sn den Steue r n der bohmiechen konlg1ichen Stadte und
mlt et":a 6 'i& aD. der flnsnziellen Belaetung der Geeamtbevolkerung dee bOhmiechen Koaigreichee. Am erzwungenen Kredit der
ko"igl1Chen Stědte beteil1gte ee eich ebenfells mU eiD.am
Vlertel. Der dlrekten t.Ji1itarptl1 cht wicb I'.le abeolute Mehrheit der Preger sus. und ina atšdtische Kontingent wurden
bezahlte Angehorige der Stadtermut geechickt. Eine ungUnstige Auawirkung auf die Gkonomie hette die ptlichtma6ige Ab-
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l ieferung d e~ Puhrmannewagen und pterde

fUr

dle ungar18e bl~

i a ldl.uge . weB zu .deginn des 17. Jahrhunderta in Prsg zum
ernethaften Manga 1 ac Zugkraften [Uhrte. welena tUr Hendwerk und Handel notwendlg siod.

Der Varsorgung des ungariechen Krleg88chauplatzee
8chl08 880 81eh die prager aur verbaltniam8alg achwach an
und nutzten nur t eilwalse die umfengrelcheo Beetellungen
von saltan der Hebaburger Regl erung aua. Inra la1ti.t1vI
wurde niebt aur durch dia Beechrankung des Zuntthandwer ks,
Bondem bau pt a8chll ch durch dle BefUrchtungeo uber dl. zahlungsm801ge Unzuver18881gkelt des ataatllchen ~bnahm8rs g.~
br8m8t . Bel der Wattenproduktion kamen deut llchar aur dle
Kanonangl a'er dee konlglicben Zaugh8us8a , di. Hereteller von
Selp.tar und Schle~pulver zur Geltung . Der Prager W.tlenhandel errei oht e nioht dae gabrauchte Auama~, und dashalb mUOtan dia kaiserliche Armee und dae La nda a~utgebot durch den
Einkeu.l von Kelt- und Peuerwsften direkt in i:lurnberg, Drasden, Breucschwaig und in den rHederlend en vereo rgt werden .
An de r Vereorgung des Heeres i n Ungara beteillgten sieh teil~
weiee die ~rager Viahhandler, die die Reiaen zu den Vlehrearkten in Polen und ln der Slowakei zum Labensmi tteltransport
nech U(lg~ rn nutzten, ",omit sle trotz tailweieer Varluste die
Rentebi l1tat ihrer UL,t e rnehmungen eteigerten .
Prog wurde in der Zeit der turkiechen Kriege zu elnem
wl chtlgen Trensitzentrum , durch welchea die SOldnerabteilucgen von No rddeutechland und den sudli chen Niederlanden aU8
ble nech Unga~ zogen . Die Stadt gew~rte Unterkunlt und Unte r haIt b~ e zu e1n1g en teusend So l dat en aul einmal , aber ott
erlit~ sis g rooen ~ched sn durch die N1chtbegleichung der
Sch~lden , PIUnderun ~ en , Gewalttstigkelten und Mo rde von se1ten der Soldeten . Die Spannung zwi.schen den Sold..aera und den
Burgern tand ihren Hohepunkt wŠhrend de8 80g . tUotzehnj&hrigen Kr1eg ee und mUndete u . e . i n eine blutige S tra~enachlocht
in der Prage r .Ieustedt am 5 . 9. 1597 , 1n der die Prsger elne
relst1v gut e Auaetettung mit Ile tľ en Will KampfbereiUchett 1m

Wl

direkten Kontakt m1t dem Felnd bewleeen .
Die Rolle Prage unterschled sleh von den anderen zwai
Wetropolen der Habsburger Monarchie (WiSD und Br ati s lava ) ,
dece dar Krieg an der Habeburger - Oemanlecben Lini e berUbrta das .bOhmleche Geblat nicht dlrekt , und tur a elna Bawohaar
blleb ar Dur ain au6aras, durch dia konlg11cha ~ acb t varmdt -

talte8 Problam . Dia prager BUrger gewahrten z_ar der Verteldlgung gegen die oem8nlache &xpanalon aine bedautenda Uateretutzung, sber ale bewabrten immer dia Haltung der p88s1ven
Reelateoz gegenuber dem Druck der Regierung. Sla bemUhten
eleh um die Verrlngerung der flnanzlellen und matert ellan
Koeten aut ein Uln1mum, ~icb.n dam Ml11tšrdleoet 8US und
aioeo ernateren Pelnd ala ln den Turken Bahen ala ln dea
"chrletllchen" SOldnern, dia durch BObmaa zogea . Diaae Haltuug zu einem dar Hauptproblame dea damaligen Europas wa r
w1rtscha!tlich uud politis ch bedingt , aber eie . ide re pi egalte auch glaichzeitlg das Slnkea dea SelbstbewuQta eLcs
dea BUrgertuma und aelnea Wer ts ln der bOhmlech en Standegasellscha!t .
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čnn:OST J. PCSTAVEřI"'t PRAŽSh."lCH L1fsrSK1cli RAD

ZA SASKt OKUPACE V LETECH 16)1-1632

Saský vpád do Čech r. 1631, k němuž mnozí emigranti
upíreli neděje ne konečný návrat do vlssti , zajistil lntervent~ před8v ě ím pohodlné pfezimováni ne útraty noleho království. Ovl ádnuti hlavního měste byl~ události mezinárodně
politického dosahu , oslabovalo presti ž Hebeburkó e pas11ova10 snahy emigra ce. Vídeň eká vláda význam Prahy podcenila .
Zdrcujícím dojmem pdsObl1 na Praženy útě~ př edních veřejných
a duchovnícb čln itela a 10 . l i etopadu 1631 1 velitele pražské posádky dona Baltazara de Merrada8 , který B sabou vzal
1 všechny císařské VOjáky 1/. Do Českých Budějovic byly t aké
odvezeny české korunovační klenoty , zemeká privilegia, ds!ky
zemské 1 chrámové klenoty 2/ .
Celá tíba nové a ituace dolehla především na prafeké
měetek é r ady . Jejich č i nnoet od počátku liat opadu doetele
poněkud Odlišný charekter ne i v deeetiletí po bělohorské
b ihě.
Be z prostředním

problémem Be

především

stela panika,
ktará vypukla po útěku veřejných činitel~ . Dne ll. listopadu
pak navíc vypukly bouřa pražské chudiny. Byly napadeny klá!tery j ezuitd ne St arém Uě a tě , pavlán~ u BV. Selvátora, karmel i tánd ns ďjez d ě , premo ns trát~ na St r ahov ě a jiné a cheBa
8a obr acela i prot i domOm předních katolíkd. Do Prahy 68
hrnul l i d z okolních vinic i vesničané B přidávali 3S k chese . Kě at ay.d rady musely rázně zakr oč it, aby zabránily úplné
anarch ~ 1 a ohrožování měětanekého majet ku. Radnics zvládly
e1tu.'!I.ct 8 pomocí mUtenských ozbrOjených oddild (milic) .
kt er é t~ ořilo ee t 1 600 muž~ , jejichž výzbroj vlek nebyla
v dobrém stevu. Dne 8 . října 16)1 totiž Staroměstští žádali
míatodrží cí, aby 8i web1t ponechat 100 muške t, zapdjč enýcb
ze zbro jnice ne H ra d ě , kt aré byly ~ne v ětším díle na l džkách
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polámány~. takže ~ě š{6n' je mus e li nákladem obce oprav ovat.
Problámy byly 1 8 kázni. Jakmile e8 totiž z ač al o pf lbl lžovet
.aeká voj s ko , zámožní ozbr ojeni občané prch ali e majetkem
z Prahy (někteří až do vídně) a část chudších měětsnó zdstala ze služby doma JI. Nastela eituace , kdy pražské městeké
rady mobly spOléhat Již jen ne část měěteneké mIlIce.
P řibl i žov a l o S8 ssaké vojsko 8 předstevitelé pražských
měst nevěděli, jak celou situaci ř e šit. Dne 7. listopadu
16)1 all tedy 8 prosbou o r adu k poslednímu místodržícímu ,

který

jei!itě

n euprchl , k Pavlu Michnovi z Vacínov. , ale ten

nesdělil. O den později 88 k císaři do
obráti l a e terOGě s tská rada 8 prosbou o pomoc . v dopi88 sl teké s těžovala na útěk místodržících. Panovník zprávu
o míetodržících př ij al a rozhořěením. Zárovaň Staromě et5tí
dosáhli audience u Albrechte z Veldštejna, který jim také
nedal pokyny, jaký msjí při pH chodu Sas~ zachovat postoj,
ale alíbil jim pomoc. Slíbil také, že ae za pr8~eká měata
přimluví u saekého voje v~dce Jane Jiřího Arnlma. Vévode mobl
pomoc poskytnout, proto~ a udržoval kontakty s Jmimem s &árovaň s e v této době již ve Vídni v ě řilo, že 1!18 oph ujme
valení císařského vojska. O den později, 9. listopadu, se
proelechlo, že se k odjazdu chyatají Michna , Marrsdae i
Valdltejn s ~tudy na v iechna tři města prsžská velký strach
přicbázel~ . Staroměstští opět doaShli audience u Valdětejna,
ale ten j1ll'- nadal žádný pokyn, jak by měli postupovat vo.Č1
blížící aa aaské arm ádě. Konatatoval: ~Já to aám poznávám ,
la vy a těžkalO Prahu zdr~íta a proti aíle aa obrániti moci
budate M • Ve ataj ném okamžiku nedoatali žádné pokyny ani Novoměstětf a Malostrenití od MiChny ani od Marrsdaea 4/. Vojenekl. rsd a u Karrsdeee ae 10. listopadu uane.la , že Prahs
s a nedá bájit a že bude lépe ji ihned opustit . Při útěku
Karradaa nezanechal měě{snské mil i ci žádné instrukce , Kicb~
pfedel záatupcOm atsroměataké rady dokument 8 podmínkami, na
jejichž základě Be pražská města měla vzdát Saa6m a Valdšt ejn opakoval, že měětané Gami Prshu neubrání 5/

j i . nic konkrétníbo

Ví dně
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V kritické situaci se ješt~ týl den vsčer na výzvu Stase!ly staroměstská, novam~staká s malostranská
rada ke společné pored~. Jednslo sa předsvším o Michnovš návrhu ns kapitule ci před SeBy. Na sch~zi vystoupili mě!~8Dá
Pevel Prčks a Petr Koutský, kteří nikdy nepstřili do sboru
kon!el~, a pokusili ee o rozbití celého jednán!. Jejich pokua 8e však nezdařil a konšelé zOsteli jednot ni. Večerní
jednání z 10. listopadu SI stelo významné také proto, že od
této chvíle ež do konce saská okupaca postupovaly tfi měst
sk' rady a pražská měats spOlečně sejména ve vojenských vJcech, nejp~e předeviím v operativních opatřeních ne obranu
hradeb proti Saadm . O málo později ai situace vynutila jednotný postup měst při jednáníCh s okupsční posádkou. to v
nejrdznějěich záležitostech. Stejně jako na jaře r. 1620 neIlo ani v letech 1631-16)2 o t ormální spojení pražských
měst. Nejdříve ze vlebo však ozbrojené mě!tanské milice zsstBl,. ll . listopadu proti bouřim pražeké chudiny. Pražané
museli společně neetouplt cestu svépomOCi a večerním jednáním zlO. lietopedu fakticky ignorovali přísné ziCony a Obnovené zřízení zemské, v nichž se každá npostranní n echóze
prohlašovala za nezákonnou a póvodci těchto nelegálních
ehromáždění byli postiženi citelnými tresty 6/.
He zeaedání 12. listopsdu jednali konšelé, obecní oterii, desítipáni a některé přední oaoby pražských měet mimo
jiné opět o podminkáCh kapitulace před Sesy. Přizvali také
t:r zé.etupce vyě!ích ahvO, kteří ještě tehdy zbyli v Praze.
R:rt íři • duchovní (z panstva zře jmě zOstels již jen kněžna
PolyxenB z Lovkovic) se však nevyjádřili ke zpdsobu. jek by
se mělo s~ Sasy vyjednávst, a tsk veěkerou Odpovědnost i v
t4to ,álež1 tosti přenechali měětendm . Všichni účastnici jednáni vsak svorně prohlásili, že v jejich ehromá!dění se
nproti J. Mti C. králi e pánu, pánu nás všech nejmlloetivěj 
šímu, nic nebéře~. Zároveň pražiti radní napssli cťsaři dopie, v němž jej úpěnlivě prosili zejména o vojenskou pomoc e
taká si stěžovali, že !.larrado.e utekl e ponechel úplně bez
roměstských
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ochrany Hrad 1 celou Prahu. Tento list byl jako první v r.
16)1 pOdepsán "Vaši Císařské Ml10nti věrni a poslušní poddaní purgkmletřl a raddy 1 ne místě všech obci Sterého, Nového
1 Meněího Měeta pražského", protože prosbu o pOillOC k panov níkovi z 8 . listopadu ještě podepsali jen Staroměetští.
Poměry v hlavním městě dokresluje zpráva z 1J. liatopaduo Tehdy SB zástupei staroměstské redy dostevili na Hrad,
eby 8 Polyxenou z Lobkovic dohodli jeho vojenskou ochranu.
Kněžna jim sdělile, že venkovský lid, vedený některými emigranty ("šklldcl zemskými") eB JH pokusil vysekat bránu Z8

•

•

Prašným mostem B odtud eB chtěl zmocnit Hradu 1 Prahy. Člen
redy B velltel staroměeteké měšteneké milice Jen Petráček
del jedno nebezpečné otevřené misto II hradeb zasypat s dal
je hlídat dvaceti osobami z voják~, které neverboval ke
strážní s lužbě. Tímto op a třením se také zřejmě pOdařilO zabránit vydrancování Pražského hradu, takže v jeho sbírkách
a v královské zbrojnici začali systematicky loupit sž Sasové
od ledna l6}2 7/. Pražské radnice tedy zvl ádly situsci,
14. l ist opadu byl v hlavním městě klid a domy, kostely i
kláštery již nebyly pleněny 8/ .
Představitelé prežských měst ae společně usilovně SD&žill získst vojenskou pomoc proti blížícímu se saskému vojsku - 14. listopadu psali mistodrží cím do ČeskýCh Budějov i c
e Karradasovi do Tábora a prosili je, aby rychle přiěly
alespoň dvě setniny jí zdy a tři prsporce pěChoty . Vz ápětí
jim došel z Tábora Marradasóv dopis z 13. listopsdu , v němž
8e oznamovalo Prežan~ "vš ech tří měst". že do Pasova již
dorazila velká "i'ojeneká pomoc. li.1arrsdaa nařídil, aby SB
rychle pře~unula denními i nočními pochody do Prahy. Ns tento dop~.d městské rady ihned odpověděly a žádsly o uryChlení
přes'Jllu vojska, protože ee již blížili Sesové. Generál nakonec poslal po zvláštním kurýru do hlevního města vzkaz, že
část pomoci dorazí již 16. listopadu. Bylo však pozdě, protože SB ráno 15. list opadu po rychlém nočním pochodu objevi-,
ls ne bělohorské pláni někol i katiaícová seská armá ds s 18

lB6

tUkými dUy 9/.
Karrede8 psal Valdštejnovi ještě 18. lia topadu, ~ c SB
obrátil k Praze proti nepříteli, ale pokud mu císař nepošle
dalií pomoc, tak ~e Jeho ta!ení proti SeeOm ztroekotá; sárovaň žádal Valdštejna, aby mu poelal dva setniny vOjska. Z
celé akce však sealo 8 28 . listopadu oznámil Marreds8 ValdšteJnovi, že zdetel ea 400 pěšími 8 300 muži jízdy v
týeb Buděj ov icích a v Táboř e bez penh 1 bez z ásob, II prosil
Valdštejna o pomoc. Msrr adaa v těchto dnech pocítil hněv císařského dvore 8 sns žl1 ee také si zcjlstlt Valdštejnovu

eee-

podporu pH krl tlee evýeh chyb 10/.

Za
přeBiIou

těchto

okolností

PrBžBn~

nezbylo než

před

s askou

ka pitulova t. Stalo SB tak 15. listopadu po několika
hodinách Jednáni na bělohorské pláni a ne St aroměstské radnici. Zás tupci Starého Měste, Nového !.lista i !.Ialoatranšt:í
přitOM proklamovali, že i dále u znávají za svého pána jer.
cíeaře. Při jadnáni dostali také dopis od Vsl dě te jna , v němž
jim vé.ode oznacov sl, že si se saským vojevůdcem Arnicec dohodl č ss i místo pro jednání a z t 1t o zprávy ~lně ueoudili,
že Arnim p o přeje hlavnímu měs tu příměří . Jejich naděje se
však nesplnily a kapitulační smlouvu sestavenou na základě
Kicbnova návrhu pode psali s pO le čně zástupci t ří pražských
měat. Sasové 9 e v Praze z ačsli zařizovat a e stejnou aamozřejmostí jako každá žo l dnéřak á arm~ d a, kt erá nebyl prav idelně vyplácen žold. VOj áci v prvých dnech l oupili a drancoveli. Jan Jiří Harant z Po1žic ft Be združic uvedl ve SVých
paměteCh, že v t ěcht o chví lích "J ednuškám nejtužěím ani židóm nemnoho se škodilo". Sasov é ovšem dodržoveli jednotliv á
UBtanoven~ kapitulační smlouvy , jen pokud sami chtěl i 11/.
J~den z č lánků této smlouvy konstatoval, že k a toličtí
cíeařětí úředníci a rady tří praŽB kýCl'. mě at zůs távají dále
va SVýCh úřadech . Dnes mí me jistotu , Ze ns Sterém t.!ě etě
praŽSkém se o obnovu rady za eaaké okupace s kutečně nikdo
nepokusil a pravděpOdObně tocu tak bylo i v dsUích částech
Prahy. Rady neobnovil i ani předs t avitelé vracející ae emig-
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raC8. Os tatně např. Václav Vilém z Roupova, direktor z r.
1618, neJvyaší kancléř v letech 1619- 1620 a direktor z r.
1631, odjel s e saským kurfiřtem zpět z ?rahy do Dráž!an již
16. proe1nee 16)1. Či nnost emlgrentó neměla valné politické
výsledky 8 B výjimkou hraběte Jindřicha Matyáše Thurna nemě
li emigranti anl vliv nc jednání staroměstské rady. V Praze
t edy vládly zcele jiné poměry než ve venkovských měs tech,
která obsadila saská armáda. V mnoha č es kých měetech BS totiž o pět doeteli k moci evangeličtí bývalí členové mě st ských
rad , kteří se vrátili z emigrace 12/.
Pražské mě sts ké redy a podřízené orgány sprévy dále vyřizovaly běžnou agendu. P ředevším však musely neustále opatřovat peníze pro saskou armádu ft od 20 . l ist opadu do 16.
prosince také zásobovat saského kurfiřte i jeho dv~ v Praze. Tém~ř při všech jednáních s okupanty vystupUj! záetupci
tří pražskýCh měst epole č ně. Bylo tomu tak i 27. list opadU
1631, kdy je Sasové ddraz ně upozorňovali na velmi !petný
stav pražských hradeb a Arnim prohlásil, že za tobot o atavu
by jen k obraně Malé Strany potřeboval 3 000 v oják~ . Pro
nejnutnější opravy hradeb a násp~ by prý Pražené měli najmout 1 200 dělni k~ a motykami, lopatami a seksrami 8 obstarat 400 koleček , 200 nosidel a velkou zásobu p'rkan a bfabíkd. D ělni~ mě li měsíčně pl atit 7 268 zl. 137
Pro staroměstskou r adu předatavovaly těžký probl ém také
s nahy emigrace o obnovení nekatolické církevní správy , kterým BS anažila čelit . Uveame pouze jeden příklad, významněj 
ií než ostatní. Dne 29. l istopadu 1631 při!lo několik zástupc~ navrátiv~i se nekatolické ! lechty za staroměatsl~
pr~torem (Prantišek Corte ei, čl an rady od r. 1622) a žádali jaj ~ poetoupeni kostela Panny Karie před Týnem. CortaBi
jim Odpov ěděl , že k líče od kost ela nevydá, dokud nepřine B ou
k t~u příkaz od aaekého kurfiřta. To se ovšem nestelo. Nakonec si hrabě Thurn k a obě povolal člena rady Jana Petr!čka
• po obiirné rozmluvě, jejíž obss h neni znám, dosáhl jakéhosi ústupku. Staromě atský primé tor dále nekladl odpor. Šlech-
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tlei • Thurnem v cele pok v nedě l i 30. l istopadu Babrali
klíče od koatele faráři ~echlBdeBovl e tak zde mohly být týž
den poehovlÚly hlavy popravených 21. če nDa 1621. Staroměet
Atí konšelé proteetovBll j ak proti převz etí Týnského kostela, tak proti elevnoatnim obře d~ e pohřbu, al e ) . prosince
jia Arnia odpověděl, že ani on ani kurfiřt o ni čem nevedeli
a že ll: ničemu nedeli svolení . Cel á epizoda je dokl adem , že
na rozhodováni staroměstské rady měl z celé emigrace jiatý
vliv jen Tburn. Zdá se, že se pak konšelé snažili vycházet
IDU v nlikterých záldHostech vetfíc, když rada byla " • •• hot098
J. Kati alužbami svými dobré přát elství každého ča
BU prokazovati •• ,n , V době e aeké okupace totiž podnikal
Thurn rdzné kroky podle sv ého uvážení a casto proti v~ ll
kurfiřte 1 !mima, ale ti ee mu neodv á~il i odporovat, pro t o~ e hrabě zaujímal významné poatavení na šv édské st raně .
Staroměstští koněelé však dále ·odporO'ali opatřením
emigrace na obnovení nekatolické církevní aprávy. Dne 5.
proaince proteetov al proti této činnosti emigrentd u staro mě atské r ady i u kurfi řta generální vikář pražského arcibiakupa Vilém Acker e tvrdil , že se tím porušuje kapitulační
..l ou~a z 15 . liat opadu. Star oměatští po týdnu vikáři odpovědlli, že budou dála bojovat proti zabírání katolickýeh
koateN "atavy čes\cý1ui pod obojí pf1jíl'tlllJíc!mi " 14/.
Prazeké měatoké rady a8 po colou dobu oaská okupace
úpornl snažily zachovat věrnost cíeaři. Ve Vídni ea totiž
vyskytly pocbyby o jejich věrnosti, kolovaly tem po~luvy, že
aa Pražané příliš Bnadno vzdali SaB~ a podobně. ~odcam
všech těcht o nGřčaní byl předev ším Morredss, který Be tímto
zp~aobem ~~til m ěštandm za jejich Btí~noot císaři , kter ou
pool aH po út~ku armtldy z Prahy 10. listopadu . Konhlé prd~
~kýc~ mi et také usilovali o to, sby ani po formá lní stránce
nezavdal i p říč i nu k pochybnoatem o sv é vě rnost i Vídni. Při
audienc i u seského kurfiřte 22 . liatopadu a ním mluv i li
"beze viii gratulací e vinše nějakéhO" a dokonce jaj po1.áda11, aby aa z a ně p ř imluv il u cíaařského dvora, protože tem
0'0

10'
~ na ně mohlo padnout pOdezření z neloajálního je dnáni . zároven vyslov i l i obev l . ~e by pak mohli být postiženi pokutami 8 konfiska cemi 15/. Postoj radních lze snadno pochopi t ,
jelikož u dv ora stále o nich kolovaly povesti, že 88 mohla
Praba Saa Om dobfe bránit a že oe lehko vzdeli. protože prý
jaltě ma jí "husi tská žaludky a ne kalich zapomenouti nemohou". předeviím Merredeeovou zásluhou t ěmto pomluvám věřil 1
císař 16/

Pražané

chtěl i t~mto pověstem uč i n i t

konec , ale pokud

byli ve měatě Sasové, nemohli se ~ to pokusit veřejně. Arn1m
a po jeho odchodu 16. prosince 1 nový velitel Prahy plukovník Va.řlnec Hotkl rch t o tl ~ přísně z akázal i v&et korespondenci 8 císařem nebo a jeho armádou. Hofkireh dodržováni zákazu důkladně kontrol oval 8 j eho po ruěov áni tvrdě treatal.
Hned J. l edne 16)2 obvini l faráře Jana Č e chiade ee, že psal
z Prahy císe řsk4mu ~oJsku,a ihned jej del u~ěznit. Později,
29, únore, dal plukovník pro výstrahu postavit ne Staroměat 
ském náměst í š i benici, ne ní ž byl připe~něn nápie "pro korrespondenc! s císařskou strsnou". O měsíc později , 29 . bře z
na, dsl Hofklrch oběsit jsk~hoBi tesařského t ovaryše , který
doznal, že do Prahy ta jně nosil dopisy. Obviněný věak popře l, že by v ědě lo nějakém spojení pražakých měetských rad
a císafekýc vojakem,e tvrdil. že neznel nikoho z koněel~. Ve
atejný den Sasové uvě znili více těch , "kteří do Prahy psaní
donáhl1" 17/.
V únoru 16)2 ee představitelé pražských měst opět dově
~ěl!, že jeou ve Vídni stála podezříváni, že ee S eaům vzdali
příl ! ě s nadno. Skl ádali nad ě je v příml uvy Valdštejna , který
o jejich ~e žkém poatavení do bře v ěd ěl . Pro jiatotu tedy ně
kdy v ..moru poela ll vév odov i lis t , aby se jich ve Vídni zes tel - učinili t o ovšem bez vědomí Uofkirche . Později vhll:
vyšlo najevo , že cíaařo~u dóvěru eteJně prozetím nezískeli.
Bl ížil ae konec sask ~ okupace. v Praze vypukl mor a vojáci st á le usilovn ě ji drancovali stovky domll . Mnozí z obyvatel . kteří dosud zllstali v hlavním městě , teprve nyní prcha-
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11 na venkov. Ješte 20. ~ětn8 došel dopis saského kurfiřta
a pokynem. aby Pre žané zaplatili celý žold ětyřem jeho plukdm. Ns Staromě stské radnici • • opět kODelo společné jedn~
rad, desítlpán~. obecních sterších 1 ně kterých významných
oeobností etaroměstských, novomeetských 1 malostranských .
Všichni SB nejdříve rozhodne ohradili pr oti úvodu dopisu,
~ němi

byla formul ace "unssren lisben getreuen" 8 tím, že ze

svého pána uznáveJí jen císaře B ne kurfiřte 18/,
Blížilo Ba do bytí Prahy. Valdštejn aa 23. května 16)2
objevil pre"děpodobne v blí:r:koeti Smíchova 19/,
V noci ze 24. ne 25. květne S8 vévodovo vo jsko

přlcb;ya

telo k útoku. Ve dvě hodiny ráno 25. kv ě tne dsl Valdštejn
rozkaz k dělostřelecké palbě a do oami bodin byls rozbita
opevnění na Petříně . Kapucíni v Loreti vylámali kus zdi ve
svám kláAteře a pomohli vstoupit Carrettovu cissřskému pluku
do měeta. Saeové ustoupili na Hrad a boj ekonc!l po ll. hodini, kdy! ae vzdali. Tim neaplnili rozkaz kurfi ř ta, aby ee
bránili do poslednÍho muže. Bihem boj~ kdosi přinesl na staromiatakou radnici zprávu, že u Strahovské br~ ceká valdštejnský trubac a ze Chce mluvit e mietakou radou. Konielu
lanu Petráčkovi ee pOdeřilo bez zranění dojit ns Strahov,
kde mu bylo řečeno, aby ae Prazané neobávali, že cíaařské
vojsko zp~80bi nějaké škody a aby hned obsadili na Starém i
Wovém Uěatl brány, z niChž již odešly saaké stráže. Tento
rozkaz mll{anská milice ihned splnila. při pochodu císař
skýCh vOjLk~ do měata bylo na ně z některýCh domd vystřeleno
a Valdštejn ihned poručil tyt o domy dobýt a vydrancov3t.
R.dní ho v této chvíli přemlouvali, aby nenechal vydrancovat
celou Pral'o'.i., a tím pravd!podobně měato zachránili 20 / .
Z~r". o dobytí Prahy se rychle rozlétla po celé z~i e
tak 8i ho a podářský úředník plzeňSkéhO purkmistrovakého úřadu
poznamenali "Leta 16)2 25. Mei pan generál z Valdlitejna dobyl Prahu k ruce J. M. C. zaae a na Ualý S traně puatěn
praja. Starýmu a Novýmu Měetu není nic ublíženo , protože ee
nebránily" 21/ .
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Staroměateká.

Dovoměeteká 1 Malostraneká rada žádaly
u Valdšt ejna . Hr a b ě Michna však konšeldm
sdělll. že vévoda s l slevnostní přivítáni nep řeje; zároveň
doda l, že S8 Valdštejn ve Vídni zastal pověsti Pražen~.
Michna současně kladně zhodnotil post oj městských rad ze
saské okupace.
Přest o 88 1 po vyhnání Sesd opakovaly steré p~luvy 8

ihned o

přijetí

pode z ření.

Pražané tedy psali omluvné listy

cís aři

8 dovolá-

vali S8 Valdš t ejnova svědectví o tom, že nepomáhali anl SaaOm ani emlgrentdm . Kone čně es etaroměstští , novoměetští B
malostranští konislé ueneell, že sestaví obšír ný pamětní
spie, aby obhájili svá rozhodnutí 8 evé j ednání v době Bsské
okupace . Spis dokončili 8 do Víd ně odesla11 12. pr os ince ,
tedy v době, kdy v hlavním městě ji ž opět pobýval Valdě tejn
po návretu z bi tvy u Lutzenu 22/.
Nakonec se představitel~ pražských měst přece jen podařil o obhájit před cís ařem svdj postu p za saské okupaca · a
~TVrátlt rdzné dohady. Svědčí o tom skutečnoet. že rads byla
obnovena 29. listopadu 1630 a pak až 18 . července 1634 - za
dce než dva rOQ po odchod'l Saed. l'anovník i míatodržíc!
považovali tedy konAely za neproato spolehlivé osoby . l'ro
por ovnáni mdžeme konstatovat. že naopak po bělohor ské bi tvě
byla staroměstská rads obnovena ji ž 30. listopadu 1620 a doAlo v ní k velkým a zásadním personálním změnám ve srovnání
8 radou z 26. ledna 1620. V r. 163 4 šl o již o zcel a jinou
situaci. Ze seznamu radnÍch plyne , že Jan l'etráček je na 3.
místě . kon!el Ondřej Lainhoz na 2. míatě a Prentiěek Cortasl
se stal císDře~ým rycht ářem (r . 1630 byl l' etréček na 10 . místě a Lair.!lOZ na J. místě). l'fed ev iíím tito tři konlielé při
jímali a provádě li t ěžká ft zodpovědná rozhodnutí a od 8. 11 sto p~ du l 6J1 až do 25. května 16J2 mnohokrát samostatně jednali. Jejich poatup uvnit ř mě stské rady byl nepochybně projevem d~ěry ze s trany nL~stodržíc ích 2J/.
V době saského vpádu do Čech utekli z hlavního města
místodržící. MarradsB s celou posádkOU i Valdětejn a veške-
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rou zodpov ědnost za delší vývo j situace po obsazeDÍ Praby
!rnlmem 15 . listopadu 16)1 přenechali předBtavltel~ jednotlivých pražskýcb měst. Ti mohli t ě žk ou situaci zvládnout jen
jednotným postupem. který však neznamenal formální spojeni
měst. Městské rady SB nebály protsstovat proti stále eB ZV1BUjícím nárokům saského vojska 1 proti rozpínavosti emlgrentll

8

jejich

burkům

kněžstva .

Konšelé

vděčili

ze své postaveni Habs-

8 jejich bělohorskému vítězství 8 tedy 81 nepřáli
žádný obrat v politické situaci. Podle toho jednali a zejména stále zddrezňovell svou věrnost císeři. V pobělohor
ském desetiletí S8 situace v jednotlivých částech Prahy od
základu změnila. V dÓBledku protireformace SB např. setřely
některé rozdíly mezi Starým Městem praža~ a Novým Městem
pražským - do r. 1620 byla pozice katolíkO na Novém Městě
mnohem slabší než na Sterém Městě. Pročítáme -li knihy testament~ v Archivu hlavního města Prahy, Zjistíme, kolik a jak
štědrých odkazd činili rdzným duchovním ústavům Pražané, nedávno získaní katolicismu, a to v aituaci, kdy jejich pří
buzní strádali v exilu. Existovaly ovšem výjimky - jednou z
nich byl staroměstský konšel Jen Petráček, který evému otci
emigrantu zeeílal podporu B to i v době, kdy Petráček etarší
odešel se Sasy r. 1632 Z vlaeti definitivně .
Jestliže ae v letech 16)1-16)2 objevily zprávy o tem,
že se prý Pražsné příliš snsdno vzdali Sasům a že údajně pomáhali jim i emigrantům, nebylo již možné pochybovat o S~\l
tečném postoji hlsvního města při švédském obležení r. 1648.
Tehdy již Pražané také nepotřebovali nikoho z mocných, aby
8e za ně ve Ví Jni přimlouval tak, jeko Valdštejn v letech
16)1-1632 '?.:./
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Pozn&nky

II

•

2/

J/
•

D~jlnJ Prahy. Praha 1964. 9. 349. 352; J . Janáček ,
Valdštejnova smrt. ~8ha 1970, 8. J9; A. Rezek, Dějiny
Baskáho vpádu do Čech (lGJI-IGJ2) a návrat emigrace.
Praha 1888, 8. 66, BJ. V době postupu Bsské armády byly
Čechy téměř bez vojska, Praha měla minimální posádku
asl )00 mužd. M. Toegel, PřičlDY saského vpádu do Čech
v roce 16)1 . eseK 21, 1973, B. 571. Z doby Baské okupace Prahy chyb! zápisy ~ některých městských knihách.
Pletí to např. o protokolu věcí spornýeh Btaro~ěBt8ké
rady z let 16)0-1638, v němž chybí ZápiSY od 7 . ll.
16)1 ~o 18. 5 . 16)2. AKP. rkp. č. 1300, t. 207v-Zll.
A. Rezek, Dějiny saského vpádu, B. 78 , 8B; A. Skýbavá.
Čeeké korunovační klenoty. Praha 1982, B. 40.
Dějiny Prahy, B. 349-351; K. J. Erben, Sasové v Praze
léta 16)1. ČČM 27, 1853, B. 722; J. Janáček, Vyprávěni
o Staroměstské radnici. Praha 1961, s. 176- 180; A. Rezek, Dějiny aaskébo vpádu, s. 77n, 86. Od květne 16)1
bylo pop~é od bělohorské bitvy měštandm dovoleno nosit

zbraň.

41

51
6/

71

~.

Rezek, Dějiny easkébo vpádu , s. 79n.; K. J. Erben,
Sasové v Praze, a. 506n.; J . Beckovský, Posellcyni starých příběh~ českých. II , sV. J , vyd. A. Rezek, Praha
1680 , s. 105-1OB .
J. Beckovský, Poselkyne II, sV. 3, s . lOB-lI l; A. Re zak, Dějiny saského vpádu, s. 82- 84; K. J. Erben, Deso'i'é v PrszP. , s . 510n.
Tamt~~ . O spolku mezi Staroměstskými a Novoměatským1 r.
1~~7 'i'iz Dějiny Prahy, a. 269.
J. lIeckovský, Pose lkyně II, sv. J. B. 109n., 118-12),
161; i{. J. Erben, Sasové v Praze, s. 513n.; A. Rezek,
Dějiny saského vpádu, e. 89- 92 , 147n. - Jil v do pise
z a. 11.16)1 prosili Staroměstští císsře o pomoc a stě
žovali si na místodriící: " •• • ,tni místodržící ráčili
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8/

odsud odjeti . nás samotny zanecheti, tek že ani o radu
nemime ee ke komu utéci, a sumou v~í naděje k pomožeDÍ
na~emu městu zbaveni jeme, 8 J. Mt pan generál Don Beltheaer, kterýž až d088Vád zde v městech pražskýcb z~
etávati ráčí, ten také málo něco lidu pěšího 1 jízdného
zde ;Imitl ráčí • • • " K. J. Erben, Sasové v Praze, e. 723.
V. Lí~8. Prameny k děj inám třicetileté války. RK IV

9/

Dějiny

10/

11/

12/

lJ/

1626-1635. Praha 1953, e. 277n.
Prahy, e. 349. 351; J. Beckovský , Poeslkyne ll,

ev. J, e. 114, 124- 127; K. J. Erben, SeBové v Praze, e.
725n.; A. Rezek, Dějl~ saského vpádu, B. 92n.
T. V. Bílek, Dějiny konfiskací v ~echách po r. 1618.
II, Praha 1883. B. 740n.; J. Janáček , Veldětejn B jeho
doba. Praha 1978, B. 400; A. Rezek, Dějiny seského vpádu, 8. 97n.
J. Beckovský, Poeslkyně II, sv. ), s . 125-1)); K. J.
Erben , Sasové v Praze, 8. 51B- 521. 715; P. Menčík, Pameti Jana Jiřího Haranta z Po1žic a Bezdružic od roku
1624 do roku 1648. Preba 1897, 8. 65; A. Rezek, DějiQ1
saského vpádu, a. 9) -99, 102-111, 156.
J. Beckovský, Poaelkyn ě II, av. J, s. 157; Dejiny Prahy, a. JSI. Z řsd ~lechtic~-emigrant~ jmeno~a1i r. 16Jl
s.8o~ é hejtmany a komisaře, kteří ne českém venkově
t~rdě ~ymáhal1 peníze a zásoby pro aaakou srmádu. tekla
venko~a ký lid je rychle za čal nenávidět. A. Re.s k, Dě
jiny aaského vpádu, s. 72n., 109-111 . Těmto komlssřdm
z řed české emigrace byli ovšem ve venkovských městech
nápomocni ~aké staronoví evangeličtí konšelé z řsd
v rac~Jících SB emigrantů. Tamt éž , a . 74, 99, 127; J.
Jdnáček, Valdštejn a jeho doba, 8. 400; J. Petráň , Stsroměstská exekuce. Praha 1912 , s. 241. Viz pozn . 24.
Dějiny Prahy" s . JSI, J . BeCkovský, Poselky ně Ir , sv.J ,
s . 142 , 145 ; J. Janáček , Vyprávění o Staroměstské radnici, a. 177- 179; A. Rezek, Dějiny BBského vpádu, s.
10J-I05 .
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141
~

J. Beckovský,
J.

II, ev.

J. 8. 147, 151; Dljlny

Janáček, Vyprávěni o Staroměstské radnici, 8. 177n.;
Rezek, Dějiny saského vpádu, 8. 64. 123. 126-128.
Při VYjednáváni 8 primátorem mu emigrantští ělechtle!
neznačili , že pokud jim klíče od kostele P. Merie před
Týnem nevydá po jejiCh přátel eké žádosti, mohli by proti němu užít Jiných proetředkó. Podle J. Čelakovského
byl k rozmluvě 8 Tburnem povolán 1 konA_l Ondřej Lelnboz. J. Čelakov ský . Návrat emigrace české r. 16)1 .
Oevěte J. 1873. 8. 120. - Dále viz pozn. 24.
J. Beckovský, Poselkyně II, ev . J. 8. 134- 138; K. J .
Erben, Sasové v Praze, 8. 522n. ; A. Rezek, Dějiny 8aského vpádu , B. 102.
A. Rezek, Paměti o vpáau saském do Čech z r. 16)1. ČČU
54, 1880, B. SO , S3n.
Tamtéž, B. 83n.; týž, Dějiny Baského vpádu , s . lIS; J •
BeCkOVSký, Pos e1kyně II, sv. 3, s . 166-167, 178-179 .
Y Poee1kyni na B. 167 např . čtem e: "Staroměstití páni
radní ~ největší tajnosti (nebot nejvyšší pan z Hofklrchu na ně velký pozor dával) panu hraběti Trčkovi paaní
k J. N. Cské znějící dali, žádají ce, aby je s sebou do
\'!dně vzel aJ. M. Cské dodalo • • " Tuto zprávu Beckovský
zařadil ns přelom ledna e února 1632, hned za 29. 1.
A. Rezek, Dějiny ssského vpádu, s . 118, 149, 155n. 1 tý~
Paměti, s. 84; J. BeCkovský, Poee1kyně II, sv. 3, s.
166- 168, 178 , 185; K. J. Erben , Sasové v Praze, 8. 713 717, 724n.
P. P~ubík. Itinerář Albrechta z Valdštejna z let 1625'.034 . Příloha ČSPSČ 3S, 1930, (k šedesátinám J. V. ~i 
lIlÁka) s . 129 .
J. Beckovský (Poeelkyně II, sv . 3, s . lS7-190) uvádí,
že Valdštejn 25. 5. 1632 tak jednal po výetřelech z dom~ na jeho vojáky. "! kdyby páni radní nebyli ho snažně
žádali , aby ty, taká i jiný domy , on nedal hubiti, a

Á.

151

16!
17/

•

lS/

19/

20/

•

Poeelkyně

Prahy, B. J51; K. J . Erben, Sasové v Praze, B. 52)n.;

'96
jemu jietou DumU peněz nebyli oni Bloži li , celou Prahu
byl by on dal drencovstl n • Dále viz Dějiny Prshy,
8. 352; Doeumenta bohemicB belIum trlcennele 111ustrent1a. V. Praha 1977, B. 90, Č. 224; A. Rezek, Dějiny
saského vpádu, 9. 155-158; J . Janáček, Veld~tejn ft jeho
jistě

doba, B. 405; C. A. Straka , Albrecht z Veld6tejna B jeho doba. Rozpravy ČAVU, tř. I, Č. 44, Praha 1911, 8.

95n.
Archiv měeta Plzně, rkp. č. )0128 (algn . 4 t 17), t .
57v. V prosinci 16)1 Sasové vyhrožovali Plzni, že B
měetem naloži h~e než císařští na jaře B Masdeburkem,
a česká emigrace z Prahy vyzývala Plzeňské, aby B nimi
byli zajedno v zecbováYán1 víry pOdobojí. Plzeň však
požádala o císařskou posádku a Sasové jl nedobývali.
Dějiny Plzně. I, Plzeň 19 65 . 8. 222; A. Rezek, Dějiny
saského vpádu, s. l16n. a 76.
22/ Hrabě Michna z Vacínova řekl 25. 5. 1632 zástupc~
pražakých měst; "Obyvatelé pražití mnobé zl' věci proti
~ám, oaobám radním, vyhledávají, ale J. M. Knížecí ~ás
Ba ujel a zastáyal. •• n J. BeckovSký, Poeel kyně II, 8'1.
3 , s. 189; A. Rezek, Dějiny saského vpádu, s. 67, l62n~
týž, Paměti, s. 84.
23/ J. Beckoyský, Poselkyně ll, sv. 3, č innost primátora.
Leinhoze a Petráčka viz rej střík; K. J . Erben , Sasové
v Praze, e. 518-5 24, 715 , 723n.; J. Douša, Sezn8lDJ" staroměstSkých koněeló z let 1547-1650 . PSH 14, 1981, s.
105 , 110-112; týž, Městské rady v Plzni a na Starém Mě
stě pražskJm v letech 1550-1650. SAP 32, 1982, s. 369;
týž, $ituece Y Praze po bitvě u Záblatí e spojení pražs'.;jch měst roku 1620. DP 4 , 1984 , 8. 207- 215 . - Ze sas ké okupace výrazn ě pdsobi li i jiní radní e tak např.
Václav Vořikovský, který byl ve starcměstské radě z r.
1630 na 7. místě, eB r. 1634 stal primátorem .
24/ Dě jiny Prahy, s . 349 - 351 , 354 - )62 ; J. Janáček, Vypráv ě 
ní o Staroměst s ké radnici , s. l77n.; V. Líva, Studie o
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Praze pobělohorské. II. ReketollsBce. SPDHMP 7, 1933 .
B. J. 5. 68. 71. - Jan nejstarší Petráček z VokounštejDB emigroval r. 1627 do Perna B ženou, některými dětmi
II vnuky e v Pernlí byl zvolen kurátorem české církve. R.
1631

•

•

SB

SB Sasy vrátil do vlasti, ze tento návrat byl

25. 1. 1634 zbaven všeho majetku B až do sv é smrt! r.
1639 v emigraci dost ával podporu od svého syna Jene
Petráčka. J. Douša, Seznamy staroměstských koněel~. B.
95n., 107, 116n.; J. Volf, Čeští exulanti v metrikách
perenských. X, Sborník jednoty sterých českých rodO v
Praze 6, 1935, Č . 2, e. 181 Z. Winter, Děje vysokých
škol pražských (1409- 1622), Praha 1897. B. 109. - Staroměstská rada z 18 . ll. 1647 měla panovníkovu důvěru
1 po skončení švédského obleženi Prahy - po obnově z
22. 9. 1650 na radnici začali p~obit pouze tři noví
měštané a pořadí koněelů uvnitř rady se př-illŠ nezmě 
nilo.
- Vedoucí postavení ve skupině české emigrant ské šlechty v Praze v letech 1631-1632 měl Thurn, který byl Švédy chráněn proti nátlaku ze saské strany. Thurn se takp
ujal správy týnSké fary jako švédský generálkomisař a
poetaral ee o přípravy ke s lavnostnímu pOhřbu dna 30 .
ll. 1631. o. Odlož1lík, Povstalec a emigrant. Kapitoly
z dějin třicetileté války. Londýn 1944, e. 53 - 55.
- Podle sdělení z 20. 5. 1985 není v edici Rukově~ huI!I8nistického básniotví v Čechách s na Moravě I - V ani v
pOdkladových materiálech shromážděných k této edici
žádná zpráva o činnosti pražských městských rsd a o jejic~ postavení v let ech 1631-1632. Za tuto informaci
p-rdečně děkuji dr. Josefu Hejn1covi Csc . a dr. Jsnu
Martínkovi CSc. K tomu dále viz J. fJartínak, Svědectví
nově Objeveného rukopisu o povaze a rozsahu NoeidlovýCh
pamětí. Strahovaká knihovns 9 , 1974, s. 99 - 113.
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Dle Tatlgkelt und dia Stellung der Prager Stedtrate w8hrend
der aachslachen Okkupstlon in den Jahran 16)1-16)2
Zusammsntsssung

Die Tatlgkelt der Rate der Prager Altstadt, der Prager
Neustadt und des Klalnsaltner RateB batta in der Zeit der
a_chsl achen Okk:upatlon der Hauptetadt BObmene (15. ll. 16)1
b1a 25. 5. 1632) eican zlemllch ab.elchenden Charakter von
der in den Jabren 1621-16)1. SChOD am 10. ll . 16)1 tloben
di • • elt l lchen und klrehllchen katbollechan WUrdentrŠger
und auch der Mll1tarkOllllllandant von Prsg lIarradsa mt dar
geeamten Beutzung . Alle uberl1e!lan 418 Verantwortung tUr
di. weite r e Entwlcklung in der Metropole BObmena den Fra-

ger Stadtratan. deren Stutze die Dur achlecht ba_allneta
Stadtml1z bli.h. Nur der Stattbalter Pavel Michna von Vacinov gab den Pregem vor eeiner Plucbt dle Unter1agen,
au! deren Basie dann dleee den Kapltulatlonsvertrag glt
den Sacbaen (15. ll. 16)1) auebandslten. Vom 10. ll. 16)1
hie zum Ende der eachsl ecben Okkupation traten die dre!
Prager Stadte einhelt11cb aut, aber zu ibrer to~len Verblndung kam es nieht. Es wiederho1te sleh a1Bo dle Sltuation vom FrUbjabr 1620 (s. Documsnta Pragenela 4, 1984.
ss . 207-215}. Die Ve r treter der Prager Stadte traten gameineam bet der "'orbereHung der Verteldigung Prege u.nd
bei der UnterdrUckung dee Autetandee der Armen (ll. bi.
I). ll ,. 16)1) und dann bet 81len Verbandlungen mit der
eachdiecben Okkupatloneverwaltung aut. Die .tadtieche Bare~.techatt verteidigte ebenta1le am I). ll. 16)1 die verl&8eeoe Prager Burs vor d~ Landvolk , welcbee u.nter der
PUbrung elnlger der aUB Sacbaen zurúckkehrenden bObmlscben !mlgranten vereuehte. aie zu beeetzen . Mlt dem gemelneamen Vorgehen verletzten d18 pragar Stadta dla etren-

•

•
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gan Anordnungen der Zentrelmacht uber das Verbot VOD "08he1m.venammlungeo" uad verletzten euch die "Erneuerte "LandeBordnung" eue dem Jahre 1627. aber in H1nbl1ck aut die

Notlage und dia ebeolute Obermecht der Saobaee konnten die
F~ger niebt aadere handala. Die Vertreter der Prager

Stšdte blleben w8hrend der genzen Zeit der eacbsiecben Ok-

•

kupatlon dem Kaiser und der ketbollechen Klrcbe treu. E1nlge Mala eetzte sieh fur dia Rateharren am 'Wiener Ho! und
such beim Herrscber der Herzog Albrecht von WsldsteLn al0.
~ Ka1aerbof traten oSmlich GerUchta dSrUber eut, da~ sieh
dia Prager den Sacbeen zlemlich Bennell ergeben baben, dag
sie ihnen geholfen baben und Boger, daQ die Stadtrate such
dem Te!l der bohmiechen Emlgratlon belfea. der fUr 8101ge
Matlat e m1t der verhagten eachsisehen Armee nech Hause zurUekkehrte. Urbeber all diesel' Verleumdungen war vor allem
Marradas, der sieh sn den Pragerc defur raehte, de~ eie
eioh beim Kaieer derUber beechwertea, daO er mit aeiaer
Plucht die geeamte Hauptetedt und euch die pragor Burg ohne Schutz lieO. Der Verdeoht des nichtloyelea Vorgehens
dsr Prager Shdtršte deuerte io Wien Buch nech der Vertrei-bung der Sacheon sn.(Die Heuptstedt BObmens eroberte Waldstein em 25. 5. 16)2.) Die Rateherren sohiokten aleo dem
MOD.Bl'ohe.n entechuldigende und erklarende Sohrei beD., und ale
suoh weder dss noch d1e we1tere PUreprache Waldste1ne
nioht halien, sch1ckten s1~ 1m Dezember 1632 e1nen umfengre1chen Verte1d1gu1l8sbr1ef nsch \Viea • .A.us der Zusammeusetzung der .A.1tetsdter Ršte, die in den Jahren 16)0 und 16;4
emeuert ~~rdeo, 1st jedech ersicht11ch, dsB der Kai ser
mit e1~em gew1ssen Zeitsbetend die Reteherren doch fUr sba01'~t ver1iirJlioh hieH. Die Prager Shdtrate fUrchteten
a1':h w8hrend der gesemten Zeit der Okkupetion nioht, bel
den Sscheen nicht nul' gegen 1hre ubertriebenen Pinenzferderungen, eondere Buch gegen d1e Aama!Jung der zUrUcklceh- ,
renden bObmischen &nig ranten und ibrea n1chtketholiechen
Pr1eetertums zu protestieren. W8hrend der sacheiechen Ok-
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kupetlon vereuchte niemacd, aadare Ratsbarren in die Prager
StadtrSte einzusetzen, und von den Emlgranten bette au!
die Tštlgkelt des Al tstadter Ratas nur Graf Helnrich Katth1ae Thurn, der heuptsachllcbe Vertreter der EmlgratloD.
elnan gawlsBen EinfluB. Die Tatlgkelt der Prager Stedtrate
wldersplegelte in der Zeit der e6chelscben Okkupatlon dia
tlefen polltlechen. Bozlalen, netlonalen und rellgiosen
VerŘnderungen. die in den Prager Stadten in den Jahren
1621-16)1 1m Ergebnla deB SlegBB der Hebeburger Bm WalOse
Berg und 1~ Ergebnla der Gegenreformatlon eintrat so, und
war elgentllch sin Ergebnls derer. Dle Retsherren bemUbten sieh, m1t lhrem elnbeltlichen Vorgehen lhre Stadta und
eber Buch l hre elgene Stellung lnnerhalb der bŮrgerllchen

Geeellscbaft zu rattan.
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Andrej

Romaiíák

PMsPlvEx

K D~JlNÁIl

l'RJ.ŽSd

PORTIPIK.lCE

tJěaln tohoto čl~ ja podat stručný výklad o budování
pražské baatlonové fortifikace a o jejich taktlcko-tecbn1c-

k;ých parelllstrach. ďdaje jsou čarpáD,y iii projektové a hc.bn1c11:& dokw:D.aniace, Jchr' vznikla v n1zných etapáCh stav.bu{
činnosti. Jlejbobati.í abírka plán6 sa nachází .. e Vojanském

•
•

h1ator1ckim archivu v Praze. Obsahuje pl~ od r. 1680 81 do
.rulen! fortifikace" sedmd.sátýCh letecb 19. etol. Ne
viecbD1 et«,abní etapf jaou v prOjektové dokumentaci s&StouP-Dl rovnomirně. Jestliže stavební činnost ve druhé pOlovinl
18 • • p~ní polovině 19. atol. Je v plánech zac~c.n. podrobněji. pak II: počátečnímu období vlatavby projektová dokumentace chybí. Znám ja pouse projekt Vyl.bradu od plukovníka
Jo ••t. Prlamdbo ft~bbl1dung dea .eitbarůmbten Prageriachen
alton Schlo8S •• Wlaerat ••• ft, který se ~'le k r. 1653 . Jeden
• p~ních plán~ "Eigentlicher Grundriss der Konlglichen
Statt Prag ft otlltlnt ~ Merlano~I spisu Topogrephla Boham1.~,
Kors~lse et S11e alae z r. 1650, je přilll schematický. chudý na lntonl&ce.
~ejstarl! ~elai cenný aoubor plán~. který se docho~al,
sa ~.tahuje k Vylehradu 8 pochází z r. 1678. V toato roca
totiž zemřel atavital chebského ope~nlni a ~llehradat' citadaly Jan de Cepauli. Soubor kolorovaných pláni!. v.n1.tl jako
ilustrační dopro~od písemruS zprávy o tOlll, v jakém stadiu roseatavlnosti .a Vyšahrad v r. 1676 nacházel ll. P6dorysnt
pl~ ~,,,';"'a pnnoatt s detaily s protill obsahUj. podrObné
taeh....J.cté údaje o tort1tika čníoh zařízeních a jejich atrulctul' ••

Válke o dldictví bevorek'. která se odehrá~a la ~ eeverních oblaetech eech, zpdsobi1a oživení ete~ební činnosti na
fortifikeci . V r. 1779 pťl.sobil v Praze ~ýznamný odborník
pe~noatního atavitelatví plukovník inženýr Karel Steinmet.
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(Stein Metz ), pod jehož vedením vznikl bohatý s oubor plán~
ke zdokonalení 8 dos tavbě celé fortifikace. Soubor plánÓ obsahuje profily ba.tlon~ . kurtln, příkopd, kryté cesty a da1lícb fortifikačních č lánkó 8 číse l nými úd&Jl o jejich taktlckotechnlckýcb hodnot á ch.

Obsáhl eji! kol ekce p lánů vzni kla v letech 1849-1850.
Souv ise la 8 výstavbou permanentních palebníeh poataveni na
vybraných úsecích fortifikace, odkud byl o možno ovládat Prahu v případě vypuknutí vnitřních nepokojů a vzpour.
Kromi těchto 8oubord Sbírka Vojenského hlat orlck'bo archivu obsahuje plány a technickou dokuaentacl k J.dnotllv~
pevnostním ělánkdm , de t81 1~. branám. mostním konstrukcím e
rdsným jinýM sařízením, které vznikly v rd~nýcb obdobích
Jako proj ekty k jejich d os tavbě, přestaVb ě , zdokonalení nebo
údrf,bě.
Přes to. že tyto s oubory nejeou kompletní, možno z jednot l iyých pltnů ~1aíet mno žstv í údaj O a jej i ch poro~ n áním
s dobo~ými vedutaml a dochovanimi zbytky o p~nění do spě t k
ur č itá rekonstruk ci ce l á fortifikace .
Využiti projekt ové dokumentace ~ěBk předp ok ládá znal o~ t
pe~ noetní terminologie , d obo~ ých Gf lkov ých měr a z pOeobu Dive lace. Přibli žně a ž do poloviny 18. et ol. Joou taktlckotechni cké par8lllctry fo rtifikace udáv ár.y v č e e~\ ch mírách,
Je j i ch! met ric~ou hodnotu naj deme v díl e Augusta Sedláčk a
Pamě ti a doklady o staročeských ~rách 8 vahách. Okolo poloviny 18. stoL p7'a žnkou ! ortlrtk aci př av 'ta la "'o.1f'noká epr á'\'8
r eprez en t O'JťU1á l okAl n:!:n fo rt1fik6čDi~ :""dhell'hím. Od tl!
doby o f ort i fi koci p e čov a li voj en6t i inienýfi odborně vyškol ení v ~ ~mt o druhu stavite lství. Od r. 1160 se vyskytuje na
plán ~ ch také nov á dálková míra, která byla zav edeno v monercb~ l a pou žív ala ae ve f ortl f lx6č ní m a vojenském stev it elství vůbec, tzv. fortifikační mí r a (Portlflcatlone Nasa),
Záklsdní Jednotkou táto fortifikační .Iry byl f ortifikační
Báb ( PortlficatlonB Klafter) , který má hodnotu 1 ,95 m. 10rtifikaěni Báb (1 0 ) S8 děl! na 6 et op , přičemž hodnota etopy

•

•

•

(1 ') Je 32,5 cm. Stopa SB okládá Z 12 pBle~. Hodnote Jednoho
palce (1 .') je 2,7 cm . Nejmenší díl táto míry je čárka
(1 "'), která měří 2.25 mm. 12 čárek tvořilo 1 palec.
Když S8 v r. 1779 pracovalo na projektech ke zdokonalení fortifikace, bylo provedeno také výškové měření jak pevnostních zařízení, tak 1 přilehlého terénu. Při výškovém mě
řeni se vyeházelo od odměrné horizontální roviny. Te S8 určovala podle nulového bodu, který byl nejvyšším bodem v P«Vnoetnim areálu. Nulový bod vyšehradSké citadely byl De pravém bastionu rohové hradby. Horizontální čára byla stanovena
12' 2" nad nulovým bodem. Od této horizontální čáry se výškové kóty vyměřovaly směrem dolu. Např. hloubka příkopu tébaž bastionu byla stanovena De 29'10"0 "', kordon eskarpy
na 12·10··0···. Odečteme - li 12 stop a 10 palc~ od 29 stop
10 paiců, dostaneme 17 s top vysokou sskarpu , což představuj_
5,53 m. Odměrná rovina malostranského opevnění procházela
kapitálou bastionu č. VI a novoměatakého opevněni 10 stop
nad parapetem bastionu č . IlIX.
TYpickým rysem fortifikaci od druhé třetiny 16. stol.
do konce 19. stol. byls mohutná zemní hradbs armovaná
aekarpním zdivem s vystupUjícími pOlygonálními bastiony. V
čeekých zemích se bastionový typ opevnění začal uplatňovat
mnohem později, teprve v pr~běhu třicetileté války . Obrana
pražských měat se až do r. 1648 opírala o atředověké hradby
a věže přasto. že po útocích švédských vojsk generál a Ban'ra
v r. 1639 byly učiněny zřetelné zásahy do struktury opevně
ní. Přistoupilo SB tahdy k zeeílení obrany zřizováním zemních §anci ve formě bsstion~ na nejfrekventovanějších úsecích obr~. tj. před městskými branami , ale i dlouhými hradebn{ai frontami po obvodu Malé Strany, Hradčan a Nového
Mě~ta. Tyto fortifikační práce finančně zajiěiovala pražská
maete.
Až v r. 1644 se otázka obrany pražskýCh měst stala
př e dme tem jednáni zemského sněmu, který se usnesl na tom, že
musí být opevněna novým způsobem. Na výatavbu fortifikace
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vy členil

10 000 zl. ročně s vtnoeu nápoJové dani . ~!em v
pustoš!vé války ned08táva10 88 ani času ani l idí na
výatavbu 4dkladnljiích obranných zařízení. Proto .8 zři.ov a
ly 1 nadále pouza .«Mni !ance, které po dstatně ji obranu
pralekých měst neovlivnily. Jejich DÍzká hodnota e8 proJevil. v r. 1648. k~ ea ěvéd8kému dělostřelectvu podařilo. baterií, které byly sasazeny na svazích !lben1čníbo vrchu a na
§pltálekám poli, spdsoblt takov é prňlomy v hradbách, za Jan
díky houlevnatoet i a obětavosti obrtDc6 b,rly .aařeQ7 pokusy
iYádektch vojek o vniknutí do Nového a Starého Meata . V nevybaVuJícím stavu 88 nacházel o 1 opevnlní »elá Strany a
Hradčan , 1 když Je Šv édové překonali pomocí zrady 8 .a chví11 sní žená pozornosti obránc6.
V odborná literatuře ea konstatuJe, že císař 'erdlnand 111. vzápltí po ~e8ttálskám míru naléhel na to, aby
prsžská mi ste byla op8~nin8 novým zpdeobem. Okolo ot á zky t1nananiho aajištlni této .alká ata~abni akce, přípra~y pro·
jekt6, sab e speč.ni Bta~ebníh o dozoru a pr8co~ních sil .šek
exiatuje mnoho nejaenoet í. Bebyla zatím proskousána orcaD1sace táto rozsáhlé sta~ební akce. O f inančním zaj1ětlni
~ýsta.by fortifika ce byl o roshodnuto sl • r . 1659, kdy blla
pr o tyto úče ly sněmem schválena berní polo žka • čáatce
10 000 sl. V r. 1660 bylo na opnňovací pr4.ea urč.no 20 000
sl. Od r. 1662 čeaký aněm 8ch~alo.al na fortifikace, jak o
t em W' ě dč í enimovní artikule, J O 000 sl. ročně. Z toho b,71o
20 000 d. určeno na opnĎod.ní Prahy a 10 000 sl. na ~t
stavbu fortifikac e ~ Chebu.
Další problém eouvis al ae sabe sp eč ením odborného ~edeni
sta~ebni ~n prací. V této době aa ~ hababurak' monarchii napě.t~~al. teoria pevnostního s tavitals tví na teko.' ~n1,
jako např •• e Prancii, Bizosemí nebo Itálii. ~ko17 pro . tcho'tu ~oJenakých inžeDird byly v hababurské monarchii .&10leDY teprve v r. 1717. Do té doby bylo ~edani 8ta~.bních
prací na fortifikační ch e t8~b4.ch e'tlřo~áDo c i~ilní m at •• itel~ • architektdm. Jan dozor nad tím, sda ae dodrtuJ! sc~ápr~běbu
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lenA plány, z.Jlito~.l velitel Prahy. Jellko~ výstavbu fortifikace finančně zajiětovsl český snem, byli ze etavovek'ho
pros tředí urč ováni komisafi a inspektoři . aby dohlíželi na
to, Jestli Jeou peníze využiv~ na ty účaly. na které byly
urče~ 2/,
Změna va správě fortifikace uastala až va čtyřicátých
letech lB. atol. V té době byl v habsburské ~dě uetaven
ženijní sbor, který byl odborně vyškolen ve fortifikačním
staviteletví. Pražskou fortifikaoi pfevzala voJenaká 8Jráva.
kterou předatavovalo lokálDÍ fortifikační ředitelství t,
Tato ~ina sa markantně projevuje zejména v projektové doku•• ntaoi, která podrobně %8chycuje veškerou plánovanou s tav.bDi činnost na fortifikaci.
V

poMtečním

obdob! výet8'9bu fortifikace :U1e,1!ni ovlh-

Dil plukovník Joeaf !Tlam!, který po prohlídce výet8~bl ~y
Jehradakd: citadely napaal ~ r. 1656 zprtbu, ~ rdf ~,.tknul
taktickotechn1ck& chyb,. Zjištěná na t&to stavbě a aoučaaně
.y8laYil záas~, podle nich! ea má výstavba pevnosti pro.ádlt 4/. Pluko~mfk Jose~ Priam1 píle, že pfi obraně bastiono.ýcb fortifikací se z'sadně uplatňo~ala kolektivrd obrana.
IspedeQý nebo ohrožený baation mohl bit bráněný jen .e aou.edních baation~. fo vyžadovalo projektovat p*Vnoetrd ěl~
tet, abl každý bod na pevnostním obvodu b,rl zaaažitelni
střelbou obránc~. Podle táto záBady ~zdáleno8t baetiond neaměla přeaahovet ~zd&lenoat účinného doetřelu ručrdch pal1liCh .brard. Joee~ Priami uvádí nejmenší vzdéJ.enoet 600, aasimáln! vzdálenost 1 000 etop, to z~e ná okolo 160 - 250 m.
Doatř.l z mulket ,. t& dob ě byl 200 - 250 m. Šp i čky A.at1on~
namají ~1t podle Josefe Pr1~1ho ani příliš oatr&, ani tup' .
Jeji~4 hodnota 8e má pO~bOVBt od 60 - 100 8tupň~. Boky bastion'" mají 8IIlěřovat kolmo na lrurtl1l3. to zn.amená , že mají
Wla'9Íret 8 kurt1nou pravý úhel. Vhchny d&lky pevnoatních
článkd musí IlÚt adek'látn! proporce .
Op."ňoveoí práce byly zahájeny a. vii pravdě podobnost!
,. r. 165)-1654 na Vyšehr8dě, na Nov&m Kěste a posláze ns
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Malá Straně 1 na Hradčanech . Trv alo přes 74 l et , než byla
pražská mě ate obehnána po celém obvodu Bouvlsli= pevnostním
krunýřem. který jim vtiskl charakter pevnosti. Zákl adním
článkem fortifik a cí byl pOlygonálni objekt vystupující l pl ě 
kou do příkopu nebo předpolí. Ve etarěích premenech pr ažské
fortifikace je tento objekt nazýván bollwsrk. posd ě jl ~8B
t1on. Bastion byl nejd61ažttějším článkem fortifikace, nebot
s něho mohla být vedena palba obránc6 z ručních palných
abraní a děloetřelectva ve čtyřech směrech. Kěl p6dorya pě
tiúhelník •• který dvěma s tranami, nazývanými boky, vystupuje
s kurt ln do příkOpu. Ve etarěí dokumentaci no eí tyto boky
italské pojmenování flanka. později n!mecký výraz tláDk,
anebo také francouzsk ý název flenque. Pak SB bastion zužuje
do ěplčky. Sbíhající se strsny noaí pojmenováni líce, ve
starěích pramenech se vyskytuje italský název tecia, později
tsca. Bsstiony byly prOjBktov~ tak, aby jejicb boky uzavírely s kurtinami pravý Úhel (obr. 1).
V.hledem k tomu, !e pra!ská t ortitikace nem' pravidelni
geometrický t var a sleduje obvod měst ve velmi č len1t'm tar'nu, jsou rozměry bestionO s jejich výškové hodnoty rdzné.
» ' lka bokO vyšebradekých bastiond se např. pohybovala od
21,28 m do 35.46 m, novoměetakých bsstiond od '4,45 ~ do
43,87 m. Líce vyšehradských baationd měřila 58-se m délky,
DOVomistských bastiond 64-05 ~. Obvod bastionu mlfil v prdmlru 230 m (čtyři vnějši strany) . ~elni etrana bastlond byla
vyEdě~a silnou zdí zvanou esksrps (Eskarpemeuer). Z vnější
strany byla eekarpní z ea vyzděna cihlami. Kamenná eek~n!
sea vylehradskýcb bastiond byls u paty e ilná 4,13-5 ,32 m.
Smšre. DP~Oru e8 zužov a la na 2.96 nebo 2, 65 m. Na v n itřní
strar ~ vystupovoly z eskarpy pil íře , kt eré s l ou! i l y k pevnejai vazbě zdiva a zeminy. Eeks r pn! ze! byls u vyš ehradských bastiond vysoká 13, 88 m, 16 , 33 m a ž 17,43 m, u malostrsnský cb kol em 6,5 m a novomš et ekých opev nění kolem 8 , 93 •
Bároží beetlond byla vyzdl na se s i l nýOb kamenný cb kvádrd.
Eskarpn! zea uzavírsly pí s kovcové d es ky , které tv oř ily sil-
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římsu

- kordon pevnostního valu.
Ne některých úsecích fortifikace na kordon navazoval
zděný parapet, vysoký asi 0,88 m, který chránil obránce DS
ochozu. Psk následoval 8s1 J m vysoký násep upravený jako
předprseň, banket pro obránee 8 cesta na velech (obr. 2).
Jiné úseky fortifikace neměly zděný parapet, jen předprseň
ze zemního náspu (obr. J). Pražská fortifikace obsahovala
včetně vyšehradské eitadely 37 baation6. Kelou Stranu a
HradčaQY obklopovalo 20 bsetlond, Nové Město II baationd a
vyšehradaká citadela obsahovala 6 bsetlond. Ba8tlo~ byly
pojmenovány podle nejbllžlich sakrálních objektd nebo jmény
~ětců a později také očíslovány počínaje bastionem sv. Jana
na ďjezdi . V pořadí 11. bastion měl jméno ev. Jakuba, který
a bastionem 8V. Dominika (III.) zabezpečoval ďjezdskou bránu. Dalěí v pořadí IV. bastion ae nazýval Karel , za ním následoval baation sv. Vavřince (V.), av. Vojtěcha (VI.) a av.
Horberta (VII.). ŠpitálSký (VIII.) a Strahovaký (IX.) bastion zabezpečoval StrahovakOU bránu (obr. 4). Opevn~ní pak
pokračovalo bastionem sv. Františka (X.), Kamenným (Jl.),
ev. Karie (XII.), ev. Benedikta (XIII.), ev. Václava (XIV.'
a Všech svatýCh (XV.). Bastion av. Jiří (lVI.) a av. Ludmtl1
(lVII.) zabezpečovaly Pís ackou brtnu. Ra přilol.nám obr. 5
je pohled na baation av. Tomáše (IVIII.), sv. Kaří Kagdalé~
(XIX.) 8 ev. Ignáce (lX.).
Opevnění Nováho K~sts začínalo bastionem sv . Jena
(XII.), který s bsstionem ev. Kryštofe (XXII.) zabezpečoval
Pofí č skou bránu. Následující bastion sv. Mikuláše (XXIII.) a
sv. Petra a ?evls (IXIV.) chránil Novou bránu. V pořadí XIV.
baation Sos tal jméno sv. Jindřicha. Bastion sv. Štipána
(~.) llaavíral Koňský trh a e bastionem ev. Prantiika Xaverakého zabezpečoval ~itnou bránu. Hradby pak pokračovaly
beationem ev. Bartolomšj. (XXVIII.), sv. Katef1ny (XXIX.).
larlovským (XXX) a U božích muk (lXXl.). Novom~ataké opevně
ní s Vyšehradem spojovala hradbs z doby Karla IV., která byle v projektové dokumentaci označována číelem IXIII.
DOU
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VyšehradSká citadele, která

měla

tvar nepravidelného

petlÚhelniks, zač íne l o podle plánu z r . 1676 bastionem sv .
Bernarde , pak následoval bastion BV . Pav l a, BV . Petra, sv.
Ludmily , sv. VsclRVB 8 posléze bestion Leopolda (IXXVIII.).
Bastion s v. Pavla ne v ě t šině plánů mÁ jméno ev. Rocha 8 náol edující sv. Anežky .
Bastiony byly epojerxv kurtlnaml v eouviský pevnostní
krunýř. Je j ich délka ee pohybovala v rozmezí od 80 III do
243 m, to znamená, !e 1 ty nejdelší kurtlny mohly být
ostřelovány po celé délce z boků bastionů . Výška eekarpy
kurt ln byle obdobná jako u bastionů. Na terénních svazích
měla stupňovi tou konstrukci (obr. 6) . š ířka zemního nás pu
8 8akerpou e8 pohybovala od 17 III do JO III 1 více.
Odli šnou konetrukcl melo opevnění na s everní straně
Hradu počínaje bastionem č . XlI 8 konče bastionem ě . XIX.
Opevněni v t omto úseku se skládalo z dvojitého valu (obr. 7,
ll). Od kaple P. Msrie Pomocne" ,·terá se nacházela u Písecké
brány . se tomuto úseku opev něm. i'íkalo ),l8riénské hradby.
Delším fortifikačním č l ánk em, 6 nict ee setkáváme na
hlavním pevnostním valu pražské fortifiks ce , byl kavalír.
Na plánech se nejčastěji vyskytuje francouzské verze j eho
názvu cavalier. Kavalíry ee zpravidla zřizovaly na baetionech. Svt- p~doryeem kavalír sledoval tvar bastionu, byl navršen ze země, z vnější atrany vyztužen zdivem. Kavalír byl
zřízen nap ř . na bastionu sv. Kryštofa , sv. Mikuláše 8 BV.
Petra a Pavla (obr. e).
Souěász f pevnostního valu byly i městské brány ( obr.
9), které zprostř edkovévaly komunikační spojeni vnitřního
města ae pirokým okolím. Všechny pražské bráQy , až na bránu
Koňsk~~ (obr. 1), byly vybudovány uprostřed kurtin, aby pří
etup k nim mohl být kontrolován a ovlédán z obou sousedních
ba8'Clon~ (obr. 10). na rozdíl od nich byla KoŇlk ., brána zabudována do levého boku bastionu sv . Štěpána.
Pevnoatní val baationd a kurtin byl obklopen suchým
pří kopem. Jak je patrno z projektu z r . 1680 , sva l Uje ae
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protilahlá etran6 příkopu od kryté cesty ke dnu. Podle projektové dokumentace z r. 1779 mila být 1 protilahlá strana
příkopu op8tře~e

zdi,

t~v.

kontreekerpou (contra ecarpe).

Dno suchého příkoPU se mírni svalovalo od eak61"py 8 kontraekarP1 ke středu, kudy procházela etL'Ouha na odváděn:! dd-!O"f.s

vody (obr. ll). Pří kop byl hluboký 4,80 m - 5,50 m••eby)
však řádne vyhlouben ani vybudovtn. V r. 1779 bylo naprojektováno ~.ho rozlífaní. ~iem projekt nabyl re.lisován .
Pos tupem čaau stavitelé ••• 110V811 obranné vlastnosti
tortifikace výstavbou pevnostních objekt~ 1 v pfikopwo 10
vedlo k rosil řov áni příkopu a k vytvoření etředníbo obranného pá_a mezI krytou cestou. hl nnim velo.. V pra!oké fortifikaoi Ileohú:ťa. t&ká vl:03jiH fort1f1li.aěn! články, cyJ.

jejich výskyt Je spíše ojedluelj.
Na Vyhhradl vll'tup do jád.L'a elt.8del1 zabazpeěo\l8l:a
před ~unutá rohová hrbdbd (hornwerk). SkládalA Be ze dvou po10b.8tlon~ spojenýCh kurtlnou. pti výstavbl byly vyullty i
atřed~lké hrcdby , ktoré opojujf rohovou hrad~ B bS3tlon~
ě. XIIIi 8 JXIV jádra citadely (obr . 12). V15ka eBkarpDÍho
zdha rohové hradby dosahovala v pr&llěru 5 , 5) m. P81IDoetní
val j. u&avř.n zamni předprsni, jej!! hřeben pf.Babo,el kordOll o 3.25 DI, tak!e calktIY! vjlka rohoyé bl'adby činí 8.78 EI.
hnkeí rOh01' é, hradb,. b,.lo zaBÍlit obranu V,.hbradu '9.
Odkud byl přístup k citadele neJalledněji!, a sabaspečo'9ala
vstup do citadely Táborskou branou.
Od Táborské br~, které prOCházela Btředem rohové
hradby, v8dl. komunikace k Leopoldovi bráni. Te je zoblazena
j i! Da plánecb z r. 1678 8 ~la rozestavěna '9 době pC.oben!
Btav it.]~ JaDa da Capeuli 5/. To vyvrsc! domnl~ nlkterýCh
autor.~ o ta., le bránu postavili Prancouzové T letecb 1741
až 1742, kdy okupovali Prahu. Brtna se vlak dlouhou dobu nepoulívala . ChodÍvalo S8 otvorem v kurtině po jej1 levé etr8 w
ni, col je možno pozorovat i ns pohledu Josef. Hubera z r.
1769 • konečně i ne přiloženém detailu plánu. r. 1772. STým
~ěe}~~ LeopoldOVB bráne sloužila pravděpodobně až od r. 184~

_N,
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kdy byl vybudován nový most p ř e s příkOp a kdy ee budovala
nová silnice vedoucí od ní k Nové bráně 6/
Rohov á hradba byle z východní strany obehnána příkopem.
Přístup k Táborské bráně byl zajištěn př ed sunutou hradbou v
příkOpu, tzv. revellnem. Ve starších pramene ch Jeho náz~
zní reuell1n. Na Vlšehradě SB setkáváme ješt ě B dalším objektem podobným rav.elinu, B to

před

lrurtinou bastionu Leo-

polda 8 sv. Bernarda. Tento objekt měl zabezpečit obranu
dlouhé kurtlny 8 zejiětovst bránu, do níž vedla silnice z
Nového Měate. Brána byla vybudována teprv e v letech 1641 a ž
18 42 B byla nezvána Novou branou 7~ Do té doby sloužil provizorní otv or v kurtině .
Z hlediska obrany byl zajímavým zp~Bobem e na dobové

úrovni řešen ús ek f ortifikace na ďj ezdě (obr. 1J) . Proetoroý
rovel!n vykrýval front bastionu sv. Jakuba a Dominika , kontroloval silnici vedoucí Da Malou Stranu od Zbraslavi a
chránil bránu uprostfed lrurtil'lJ'. To je ověem jecl1rlÝ úsek.
fortifikace řeěený takovým zp~obem.
Se zcela odliáným zpdsobem umístění revelinu se setkáváme na Mariánských hradbách v úseku bastionu sv. Tomáše 8
sv. Msří Magdalény. Svou polohou měl poskytovat ochranu nikoli kur'tině, njbrž le'1é líci bastionu ě. nx.(obr. 7).
V přikopu před lrurtinou mezi bastionem ev. Horberta a
Spitálským byla zřízena hrsdba zvsná klešti, pro nif 88 ujal
francoulteký název hndlle, který se vyeJc;ytuja i v materiálech pražaké fortifikace (ohr. 14). Hradba svým tvarem při
pominala otevřend kle~tě a skýtala ochrsnu bokdm ba8tlon~ &
kurtine. Její výskyt v pražském opevnění je ojedinllý,
Př~d příkopem byl zřízen tzv. s1ecie, tj. mírni a. sva!uj~cí násep do předpolí, který 'ytvářel krytou cestu 8 banketem na vnljěím okreji příkopu (Viz obr. ll). Krytá ceeta
představovala vnějěí obranné pásmo fortifikace. jhy e& do
prostoru kryté cesty mohlo soustředit více obráncd, byla '18
'bíhajících Úhlech zřizována tzv. shromaždiště (Weffanplatz).
V pra žské fortifikaci oe s prostornými ahromaždišti sstkává-

'll
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ma z ejména před branami, kde plnily funkci jakéhos i op evně
nébo pfedbreni (obr. 15. viz obr . 4, 7, 8) Strahovské , PiaBeká, Nové 8 Žitné brány. ~o těchto ahromaždlit byly také
zakotveny mosty dřevěné konstrukce, které vedly přes suchý
příkOp k branám (obr. 16), Délka mostu II Žitné brány měřila

27,62 m,

šířka

moetní konstrukce byla okolo 9 m.

Portifikační

články měly

plnou konetrukci. Jen pevnostkomunikační galerie,
která sloužila k přesunňm obráDc~ z opevněného prostoru do
předpolí pev nost i. Galerie byla široká 1,63 m, vysoká 2,60 m.
ukončena p~kruhovou klenbou 8 opatřena větracími šachtami.
V levém líci bastionu XXXIII byl zřízen dutý kaeemetní prostor, který sloužil k uskladňování prOViantního materiálu.
V pravém líci bastionu č. XXXVI byl zří zen kaeemat dlouhý
37 m, široký 5,B5 m a vysoký 2,B7 m s klenutým stropem, v
něm! byl usklsdňován střelný prach.
K výpaddm obráncd do předpolí v případě nepřátelského
obležení měly sloužit brány a tzv. výpadavé brány (Auerall)
neboli poterny. Tyto komunikačni galerie vedly z vnitřního
prostoru skrz pevnoatní val do příkOpu (obr. 4, 9. 14),
K vnitřnímu vybavení pevnostního va lu patřily ještě
strážnice, které byly zřízeny v kurtinácb po obou et ranách
prdjezdd městských bran.
Ha základě uvedených skutečností možno konstatovat, že
praiská fort ifikace byla chudá na eložitější pevnostní prv~
obranný aystém ~l přiliš jednoduchý a obranné pásmo velmi
mělké. Snad jen Vyšehrad, jahož výetavbu založil Jan de Uapauli podle dispoz ic plUkovníka Josara Priamiho, lze považovat z r.~ediska takticko-technických parametrd za plnohodnotno~ citadelu s dob~1 obrsnnými vlastnostmi, které jí z
vel~é části propdjčll 1 těžko přístupný terén . JXčn! rad1ua
VYBehradu v rámci obrany Prahy však byl pro Jeho polohu mi_
nimálni .
Boje o Prahu ve slez ských válkách ukázaly, že nejzávežnější nedostatky fortifikace epočívaly v c elkovém pojetí

ním valem vyšehradsk é c1tadely vedle

•

•
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obrany m~eta. Bez náležitého op~něn! !l!kova. ~lbeDlčníbo
Královských Vinohrad, Bvah~ Bílé hory, Andělky 8 Let~é . bez jejich ~ač laněn! 40 obrar,n~hc ~1Ptému nebyla to~l

~rchu.

Ylke ce l:ch.,pYle chr.4nit

měoto

p;;ed Ii;;J IJetfelec\d1ll ho,ubsrdov á-

a ni č eni. . Avlak i sebedokonalejší pevnost bl nepoDto _ čavale k obraně rozeiblejšího toritoria bez aíti dallích opěrnich bodó střelicích komunikace strategického vi~na.u.
V době od r. 1644 do r . 1727 bylo investovSno do vini~

e tn b:r pt'deké for tifikace

2 024 000 d. Kdy!

d !Ů::

p nnoet

mil. ~ou fUnkci splnit a vyzkoušet evé kYellt1. ~bi ll
obrADoi , jak se to pr ojevilo v r . 1741, kdy e8 Prahy zmocni-

la franoouzská, bavorská 8 sseká vo j ska, e v r. 1144. kdy
dobyli PruBovó. Za to, le S8 Praha atel a koftet! nepfáta l akteb vojek, neneae ~ittu Je~ fortifikace . ale i Jp e ~~
Bta~ osbrojené moci babsburské monarchie 48 ~ač'tku vélky o
dld1ct~í rskouské a jejíbo vo j enek4bo ~elení .
JH v době eluských vUek v~n1kaly rdsné náZOl'1 a
zřejml i pochybooati o vojenské hodDOtě pra~aké fortifitace.
což se pravdě podobnA odrazilo i v tom, le bylo povoleno v
přikopecb novoměatakého opevnění vysazovat moruaové plantála 6/. Rozruch kolem fortifikace zpdaobila válka o dědictví
bavorské. Ten ~Jak netrval dlouho. Jeho výsledkem by ls 4~
kladná příprava proJekt~ pro modarnizaci a doatavbu pevoosti
v r. 1779, které ' se ováem nerealizovaly.
V té době sa již v nsjvyJších vojsnských kruzích při
pravoval projakt pro budování nového obranného s1atámu severních oblaatí habebureké monarchie. rento slstém měly tvofit pevné body zesszené do strstegických prostord vysunutých
lt bra.nic~·1II. země, tj. Terezín a Joserov. Pevnoet Praha .e
octl~ vs etínu no,ě vzniksjících pevnostních ltomple%d.
Nov ou stavební aktivitu při opevňován! Prahy vyvolaly
příprav y Rakoueka na válku s :rranc1í v r. 1808. Se zahájením
polního tslení bylo nařízeno provést potřebné opraVl hradeb
a uvést je do stavu obranyschopnosti 9/. Podl e zku8eností z
doby elezských válek byl vypracován projekt pro vybudování

město
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...ostetných opevnění na vyvýlenýcb ~9tech. z nichž měl
vzniknout řetěz redut kolem Prahy. ďčalem tlchto redut byl o
aadržet nepřítele v teková vzdálenosti od měeta, aby nebylo
v dosahu jeho dělostřelectva 10/, Současně ea počítalo B tí~
le by Praha mohla pojmout některý z ustupujícíCh .bord. který by pod ochranou hradeb zíakal č aa a znovu ea zto~81
k aktivní válečné činnoati 11/,
Vyiehrad mll být přestavěn na samostatný tort. který by
atřelecky ovládal zbraslavekou silnici a zabezpe č il obranu
_usalského ódol!. Ve východním směru, va vzdálenoeti kol~
260 m, byly zffzeny dvě reduty a jeden líp ( tl.che), které
.117 bránit přístupu k pevnosti a ovládat rokli, která vadla
a Podolí k Pankráci. Reduty a líp byly Obehnány 6 m širokým
pfítopem a palisádami.
Přístup ke strahovským hradbám mělY kontrolovat iance
ve formě korunn1 hredby, zřizen' v letech 1809- 1813 ve vzdálenosti es i 600 m od hlavniho pevnostníhO valu v katastrálním ~emí Bílá Hory (obr. 17) . Další Obranný bod byl zv ol en
na Andělce. Skládel se ze dvou redut spojenýcb komunikaci
(obr. lB). Velký význBm připisovali VOjenští odborníci Belvederu, kde byla zřízena rozsáhlá redute pr o několik dělu
střeleckých baterii (obr . 19 ). V obci Bubny byly zřízeny
dvě reduty pro dvě dělostřelecké baterie 12/. Pro kontrolu
silnice vedoucí do Praby z Libně měla být vyu!ita Invalidovna a meněí reduty postaveny v její blízkosti . Zemní reduty
byly zřizovány na Žižkově ve vzdálenosti aai 400 m před
hlsvním opevněním. Počítalo se 8 výatavbou redut na Olšanoch
a Král ovských V1nohrade ch 13/. Jelikož napoleonská války
spěly ke ~oncl , projekt nebyl v plném rozaahu r ealizován.
v období po napoleonokých v'á lkách, kdy ee zejména v
mnohonÁrodnootn!m Rakousku vzmáhalo národně osvobozenecké
bn~t í a sociální hnutí utlačovených národd, vyatupovala do
popředÍ potlaěovateleká funkce armády. V těchto podmÍnkách
ae i pevnosti etávalv voj enakými základnami rskouské armády
v boji proti néro dn ě osvobozeneckému hnutí a l i dovým po-

2 14

~Btáním.

V této eouvioloetl bych SI cht~l zmínit o stavební čin
nosti na pražské fortifikaci v letech 1849-1850, která byla
inspi rována Wlndl achgretzovýml zkušenostmi z po t18 čo~áni
če~nového PO~Btáni dělostřeleckým bombardováním měata. Již
na ~8 ěátku r. 1849 vypracovalo generální velitelství v Praze
projekt ne opstřeDÍ "wegen Slcherung von Punkten zur Unterbrlngung dar Krlegevorrathe und Artl11erle Guter ln Prag,
von wslehen glelchzaltlg Buch alne Emeute d er Bwvolkerung in
Sehech gehelten werden kenn" 14/. Náv r h generálníhO ve lit elství byl Bchválen ministerstvem války, které reskriptem ze
11. dubna 1849 dalo příkaz k Jeho realizaci.
Reskript'mi nisters tva války nařlzov al zrekonstruovat

obranná

zařizeni

tak. aby Je povstalci nemohli

překonat

úto-

kem zvenčí a aby nedoBlo ke s pojení venkovských pov8t8lc~
s pražskými. Současně bylo nařízeno přizp~sobit fortifikační
objekty pro potlačeni povstání ve městě s plným nasszením
děl o střelectva. To znamená, žs Windischgratzova protiravoluční s trstegie oblehnout měs to
misto pouličních boj~ pě 
choty d ě lostřel eckou ksnonádou b e3 0hledně boři t domy, ničit
ma jetek obyvatel, bazohledně ~abíjet bezbranné lidi a tím
donutit povstalce ke kapitulsci, se měla stát v budoucnu
běžnou praxí rskouské armády p ři potlačov áni r evolučního
hnutí.
Pro tento účel byly vytypovány tři body , kter4 se pro
svoji polohu nejví ce hodily pro postaveni děl o střal ackýc~
baterií . Nejv ětší význam se přikládal baationu č . XlI (nad
Klárovam), z něhož bylo možno ohrožov at a ostřelovat Staré a
Noví Kěs ~u . Bastion byl pOdstatně rozěířen. Tím vznikla plochs r~~ postaveni 18 - 21 děl s 4 moždí ř~ . Tento objskt měl
mít stálou vojenskou posádku o s íle 44 mužů, pro něž byla
vybudov áns strážnice s ubika ce~i . Fosádka mě ls k dispozici
příruční sklsd střelného prachu. Hrdlo bastionu byl uzavřeno
sdí, která měla chránit pos ádku před útokem pov stalců z mě 
st. 15/.

a
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Druhý bod byl vyhlédnut na Petřín ě , ne bastlonu Č. I V,
odkud byl dobrý vý a třel ne Nové Město. Z toboto d~vodu byl
B ta~. bně upraven jebo levý bok a přlzpňaoben pro zasaz ení
bat erie o š est i dělech 16/, Rov něž na St rahov a měla být permanentní vojeneká posádka. pro nli byla postavena nová
atrážnice v cv l ngru. Souč asně byla vybudována nová dělostře
lecká depa a nové sklady stře lného prachu.
Třetí bod byl vybrán na Vyšehradě nad skalním sráZeM
před bastlonem č, XIXVlII, odkud bylo možno ovládat 4ělo
Mtřeleekou palbou Podskalí, Vltavu 8 přiléhající část Nového Kě sta. Na tomto míst ě byl vybudovtn objekt pro poetaven! mo ždí ře B dv ou d ěl, izv. r eden. Iia ostřelování nahu a
předpo l í r edanu byl a zřizena dv ě děl ostře leck á postavení v
hradební zdi spojUjící baat i on č . IXXVlI a IXXVlI! 17 / .
Reskri pt mi nisterstva v Álky dále zddra~ ňov a l zaji ~ t~ni
Melé Streny a Hradu před átokem povstal c\!' zvenč í . S ouě eani
se puei~al~ se ze.ílenim v o~~n8k~ po&ádky plšími j ednotkami,
které mUy bý. sou středě ny na lIa lé St ran ě , na H radě. Hradč an e ch. z. tím ú č e lem byla plánována adaptace poltovnibo
úřadu ne Mel é St rani, Svatoji ř ekého kláštera a Černinekébo
palá ce 18 / .
Pru ~ ko- r. kouak á válka ukázela , že pevnoeti 8 op e v něná
měe t. z t r atily ~\!'J dřívějií t akt ickY a e trategický výsnam.
Pevnosti j i l z ř a dy d~od d nebyly schopny ovliv nit V Á le č nou
činnost ma80vych armád . Na druhé atranl f ortif ikace v ě t ií cb
a.htelc;ých agl~erací se c!olltaly do obklíčení nově unikaj ícíCh ~\iedmietí. Překétel.y jak: rozvoji mbt, tak i nsr\l.etej íci k.~kaoni eiti. Proto po r. 1866 bylo rozhodnuto odprodat p.vr~etni páamo městskému magiatrátu pro potřeby mi at a.
Ne z~Kl edě umlouvy sjednané mezi voje nskou správou 8 mě et
ek:YlD. I118g1atrát m v Praze byly" letech 1875 a 1887 odendány
mea tu nov oméat aké bredby, v r . 1901 meloatreneké o pev ně ní 8
v r . 1911 Vyliehrad. V d obě od r . 187 5 do r . 1911 by l a zl1kvldo~án8 ~ ě t ě1n8 hrudeb L měate ký ch brun.

216

Posnámq

II

St1.4., Sll J' UO/3/4 .,

2/

VHJ.,
VRl,
SĎA.
SĎA.
VH.l.

JI
4/
5/
6/

GD Praha II 1 ..,3.
GD Praha II l-J.

SK P 110/2/2, 227-2)0 .
SK P 110/3/41 PePř 5. 1977. 8. 267.
Pl. Praha (Rapporta PIan uber dia 1m Jabre 1841

neu herga.tellte StsndbrUcka Tor dem JTanzo81sehen Thor

1/
B/

-,
-,

dar Citadelle WIBcherad).
PePř 5, 1977, s. 276.

17/

VRA, GD Praha II 1.- ,3.
GD Praha II b·J .
VlU, GD Praha II 1l"',J .
VlU, GD Praha II l-J.
GD Praha II 1..,3.
VlU, GD Praha II l-J.
VlU, PDU Praha 1849 Č.
VllJ., Pl. Proha (Kuten
VlU, Pl. Praha (Xssten
V1U, Pl. Praha (Xal!lten

18/

VlU, JDD Praha
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10/
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Obr. 2

Zdlr;l parapet. oehos_ dle pl~ II r. 1680
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Obr. 5
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Obr. a
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Beitrag zur Geechlchta der Prager Fortitlkatlon

Zuaammenteeeung
Der Beitrag befe9t sleh i n kurzer Po rm m1t der Entwieklung der Prager Portlflkatlon osit der Haltte des 17.
Jahrbunderte bla zur Halfte des 18. Jahrhunderteo Er macht
derau! auflllSrks8III. dal) in die Struktur dar Be!eet1gwl8 und

der Autfaeeung Ton der Verteldlgung PraBe drai iteppen des
Autbaua elngrltfen. Durch di e langete Bauzeit. dia von
1653/54 Me 1727 dauerts , wurdsn dia Prag er Stadh VOD. 81-

len S.lten m1t einem Peetungepanzer elngeechlo8s en. der
lhnan den Charakter einar Peetuog verlleh.
In der zwalten Eteppe, dia 1m Verglelch m1t der eretan
enorm kurz war und 1m Grunde vler Jahre (1809-181) ) dauerta, wurd.e zum Te1 1 das Proj ekt da8 Baua der Redouten I.a1 dia
Hauptf'sBtung realielert. Au!gaba d1eaer eelbetandigen '88-

tungsobjakte war ee, den Pe1nd in soleh e1ner Bntternuog
Ton der Stadt aulzubalten, daO ei e auOerbalb des Berei ehe
eeicer Artillerle blieb. Der PIan wurde j edoeh nie 10 vollam Umtange realieiert.
lm Jabre 1849-1850 wurden sn den geeigneteten Stellen
der lortltikation permanente Peuerstellungaa der Artillerie
zur UnterdrUekung eventueller Unruben und Erbebungen 1n der
Stadt eingerlehtet .
lm Artlkel bemUht sieh der Autor, die Pestungsteile,
eus deno::.l eleh die preger Port1t1kat1on zUB8lIWIenaetzte, zu
umre~aen. er 1ntorm1ert úber 1hra takt1eeh-techniecben Parazreter. die Grundrl(}tormen \Uld die Struktur der Etnrlehtungen der Portitikation. Er kommt zu der Aneicht. daO die
Beteetigung Prage. in deaaen Autbau nur in der areten Etappe 2 024 000 Gulden inveatiert wurden , eebr am war sn Po ~
titikatiooeelementen, das Verteidiguogeayatem sehr eiotech
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und die Peetung Bshr verwundber wer.
AD den Scblu~ des Art1kels !Ust der Autor sin paar B8=erkungen an zur L1qu1d1erung der Befeet1gung nsch 1866,
ale die Peetlgungen 1brs frUbere Bedeutung verloraa und
vor der etúrmiechen Entw1cklung der Stadt zurúcktratsn o
Der Text der AuafUhrungen w1rd m1 t Reprodukt1ooeo der Port1flkat1oDsdeta11e nach zeltgem80en Plansn aU8 der Sammlung des H1etor1ecban M111tšrarehlva begle1tet .
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Ivane

Č o r n e j

o v á.

STUDENTI PRAžsKt UNIVERZITY VE ZBR.UfI

<17.-18. STOLETt)
Obraz P. Jiřího Plechého, který v cele 9tud8nt~ hájí na
Karlove mostě Staré Město pražské proti žoldnéř~ generále
Konlgsmarka v r. 1648 , je nepochybně notoricky známý. Vždy!
kdo by nezDal výtvor bratří Lleb8cher~ umíetěný v petřínském
bludišti! Stejně tak žije v obecném povědomí představa mladého J. V. Friče, Jenž se projíždí na bílém koni mezi bojechtivými akademiky v revolučnim roce 1848.
Během dvou století , která jsou ohraničena z~íněným1
mezníky, měli pražští studenti e akademičtí občané několi
krát vystoupit v dobrovolných legiích ee zbrani v ruce proti
nepříteli Ohrožujícímu českou metropoli. Tímto protivníkem
bývali nepřátelé "habsburského trůnu 8 země české" - až v r.
1846 se studenti poprvé obrétili proti ~ládnoucímu rodu v
zájmu obrany prá~ národa.
Zakládán;( aksdemických legií nebylo v žádném příp adě
pražským specifikem. Obdobné jednotky byly formovány ve
chvílích akutního nebezpečí také ~ jinýCh un"!,verzitnúh měs
te ch obdobně jako sbory m!!tanské domobrany. Je ~šsk třeba
připomenout, že akademikové byli v tehdej!ích čaaech ~esmě8
scho pni lépe ~lédnout zbrení než usedlejší měštané, ba zhuate 1 lépe než vojenětí nováčkové 04v ádění do armády mnohdy
nedo~rovolně .
Příaluonícl pražakých ~yaokých okol pomáhali při hájení
m!eta už '\I r. 1639 v době Banérova obležení 1/. Opět proti
Šv édóm pak bojovalA akadamická kohorta v létě 1648. kdy pod
vedenim juristy J. J. Kouffera a z a duchovní. posily již zmíněneho pátera Plachého vydatně pl-1spěla k záchraně Starého
~ěate. Císař Ferdinand III. ocenil tuto akut e čnoet děkovnými
a poch'lalnými listy adreoovenými profesorům a atudentům Karlovy i Ferdinandovy akademie 2/ a teto epolečná OzbrOjená
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akce proti náj e zdníkům podpo ř i l a rovně ž snahy o sloučení
obou vysokých u č ení , jež by l o real izováno unií v r. 1654 a
vytvořením Karlo- Ferdi nandov y uni verzity J/
Další akademická l egie vzni kla v casech ohroženi bevoreko-frencouzako-e8skými v ojsky (1741) , kt erá t áhla ku ~re z e ,
aby mocí zajist i le dosazení kurf iř t e Karla Alberte na č e ský
trůn. Hradby pražských měst byly zastaralé, posádka neč e tná ,
a tak e9 ne o braně měli podí let sami obyvat e l é h l avního
města království 4/ , Jak známo , Praha t ehdy uhá j ena n ebyla ,
vzdel e ea téměř bez boje , k prudším srážkám došlo jen mez!
akademickou kohortou a Sesy .

lleúspěliné

bylo také s naže ní o

zásah prot i pruskému král i Friedrichovi I I . o J roky po z dě 
ji, kdy univerz i t a hodlala té ž lo e jálně př i sp ě t. Zs sedmile té války, v letních m ěs ících 1757 , nebylo tře be dobrovolni ckýCh sbor a , nebot k pra zekému s oumě stí byly sous t ředěny
znečné s i ly armády .
V ěrnoet h sbs bur sko- lotrinekému rodu pak mohli č l enové
uni verz i ty prokáz at ještě dv akrát za nepoleonakých vá lek :
poprvé v l etech 1800- 1801 , kdy ž byl v ytvoř e n batalión arcivév ody Karle , podruhé v l etech 1808- 1e09 v rámci Ferdinandovy di vize . Kromě cvi č e ni ve zbrani a organizováni jednotek
však legie nemusel y u Prahy akt iv ně zasahov at - hlevn{ měs t o
zOstalo atranou vále čný ch t aženi. Jen někteří J edno t liv ci
botaliónu arCiv évody Y.t:rln ee z úč astni li v šicích ele.vného
v ítěze nad llepole onem bitvy u Ae pern . Boj ak e.demické legie
ne. barikádá ch r . 1848 , první n eloajální vyetoup ení proti panující mu cíaař i , vedl po porážce revoluce k tree t ÓID a postihům ; v ohni re vvluce zanikly i plánovnné ve lkole pé oslavy
500 . výro~~ zal oženi pražské A1moe metrl a 5/
N':.jvětěí ús pěc h legií pHpomí ná podnes díl o J . E. Maxe
na k ~ em ent i nekén nádv oří - socha studente , obhá jce Prahy
prot i Šv é d ům v r . 1648. Exist enci akademické kohorty v r.
1741 vyzdvihl po z ději např . P. A. Pebs t v kni ze Der petri oU s ehe Gen i us llohmens ( z r . Hl09) nadšenými slovy j ako " s v ě 
dectví slávyhodného nedšeDÍ naši ch akad emiků , 9 kterým by l i
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hotovi jako jejich dóatoJní předchódci bít se skvostným zpóeobem a jak ochotni a odhodláni byli tito ušlechtilí mladíci

~yměnlt pero za chladnou ocel n 6/. Toho, že studenti byli

dokonce velmi ochotni vyměnit pero Z8 chladnou ocel , byla
v5ak Praha svědkem dalekO častěji; ovšem tyto činy už byly

oslavovány mnohem

méně.

Studenti býveli totiž živlem nadmiru neklidným. To platí pro období starší, atejně jako pro námi sledovanou epochu, pro školy katolické 1 proteetantaké bez většího rozdí lu. Přednášky na univerzitách zabíraly prňměrně 2-) hodiny
denně, krom toho dlouhé prázdniny a přecetné svátky skýtaly
doetatečné množstv í volného čaDU, který poslucha č i zdaleka
netrávili jen opakovánim a m8morovánim probraného učiva, nebo zbOŽnýM rozjímáním. Á tak etudenti chodili, jak ai stěžo
vali profasoři, raději do hoapod , a více než v litern!m cviči li se v uměn! šermířském. Přitom dobré šermířské základy
nemuseli získávat jen na !lechtických akademiích atp ., ale
i na univ erzitách , kde teké p~obili instruktoři ěermu.
Docháselo k čsstým hospodským rvač kám, nočním násilnostem, aouboj~ . ale i k v ětš ím hromadnjm nepokoj~. které
vzrušovaly celé mesto . TTto bouře byly jen málokdy ideologicky motiv ovány . K takovým řidkým VýjiMkám uvedu napf.
zmínky ze s ousedního Polska : Jsou doložena rozaÁhlejlí vystoupen! krakovských katOlických student~ proti protestant~. která se stupňovale od osmdesátých let 16. stol., nebo
tamtéž v první polovině 17. stol. protesty aksdamikd proti
jezu itským Ikolám 7/, Přit om otcové Tovaryšstva Ježíšova
byli spolehlivými ochránci atuduj ících , bedlivými strážci
akademick"jeh e-vobod a spolu B tím umozřejme i vlastmeh výssd.
Výstřelky B výtržnost! náhžely plnš k obrazu kSŽ.dodenmho živote etudujicí ml ádeže, sčkoliv byly opakovaně zakazovány 1 trestány : karcerem n~bo při těž;ích proviněních relegaeí. tzn. Vymlzánim z Ul'Ilv erzHní matriky . odvedením lIa
nucené práce, nebo dokonce treaty hrd el~l 8/

,

.
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Př esto byl pokl i d pr~žských měšt~nů ruš en v e l i ce ča st o .
Ve dl e d r obnějších e xce sů propukela 1 něko l i k a d enní v zb ouře
ni, nazývaná podl e dobové termi nologie t umul ty. V následujícím textu eB se známíme e něko l ik~ nejkři kl av ě jšíml pří pady.
Pr ůběh akcí by l dosti podobný: stude nt i s e dos t el i do r oz e př e s voj 1íky pr et.el,é posáď;;y , nejčasti::jl v některJro z č et
ných hos t in ců, obč str ó r~ t es ily zb ra ně s do31o k potyčce,
k níž ee záhy pHpojil větší počet účastníků. l!epokoje SB
rychle šířily - studující s e spojili a vždy pohot ov~"mi řeme
slnickými t ov ar yš! 8 učni B v konečné f úzi svůj hněv vybili
v Židovském M ě s tě. resp . celý ro zruch úto kem na ž i dy začal.
Při vyšetřov áni dochá zelo k tahanicím, který Boud má akademické provinilce stíhat, zda univerzitní, nebo mě stský. *ešení Be protabovalo a v soukolí soudní mašinerie někdy skutečný vinik postihu unikl .
V době spor~ kardinála Harrachs s jezuity o prs~skou
univerzitu se r. 16)6 v jednom hostinci vzájemně napadli
kl erik arcibiskupského semináře H. Heiligenbach B studující
práv L. ~aior. Kvúli několik a pohlevkdm pak došlo k rozsáhlým kompatenčnim spor~ mezi arcibiSkupským a univerzitním
soudem , které vyús tily v eXkomunika ci univerzitního příslua
nika . Za to univerzitní posluchači rozpoutali pouliční š arvátky, strhávali exkomunikeční buly ze vrat kostelů a dokonce se pokusili nepadnout samotného Hsrrecbe v jeho kočáře
poblíž pražského mostu 9/ .
V r . 1654 vznikly během poměrně krátkého časového úseku
hned dvě bouře. V dubnu zastřelil mušketýr pružské posádky
při kontroverzi students B jeho přátelé vyvolali vz ápětí
velké nep~~oje. které vyvrcholi ly rabováním v Židovském Měs
tě. V ~ ervnu téhož roku atakovalo potom něk olik studujících
pr o ueehody s VOjáky staroměstakou strážnici 10/ .
R. 168) došlo k boj ům v přímé blízkosti Karolins. Hlouček studentů, kteří č ekali venku ns z ahájení odpol edních
di sputací, byl vy provokov án hrubostmi procházej í cích vOjáků
(tak t o a l ea p oň tvrdili ve sv é v ýpověd i ) . Po e lovních soubo-
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jích přišly Da řadu kordy. Jeden z poeluchača vběhl před
pronásledovateli do budovy, ze nim 1 vojáci, kteří tak k
vlastni akodě porušili imunitu akademické pódy. Za tento čin
byli tvrdě potrestáni - bitím ft posezením na 081a 11/,
O 3 roky později 88 jakýs! žid napadený studentem utekl
pod ochranu staromě stsk é strážnice 8 po zásahu armády podnítili akademikové vzbouřeni, které trvalo po J dny. Studenti
ee projHděl1 po Židovském IJistě na koních uloupených strážím , etf:ílelo se ft De ulicích zóeteli mrtví a ranění. Ua tuto bouřl sl tr pce stěžoval velitel pražské posádky generál
Kalsereteln císaři a žádal o dostatečnou pomoc 1 od měst
s kých rad e hejtmanů, nehot takovéto nebezpečné incidenty
nalézají zna čný ohlas 8 aktivizují různé nekalé živly, které
generál obecně nazývá "gemei ne PObel und unruhige Gesindl" 12/.
Velmi podrObné svědectví ss dochovalo o velikém tumultu
z r. 1697. V jedné z hospod na Koňském trhu se dostsli " při
dobrám truňku" do hádky tovaryši s vojáky . Tovaryš~ hned
přispěChal na pomoc chrabrý jurista , jen~ v§ak mussl uetoupit vojenské hlídce čítsjící 7 muž~. Před zatčením se spaail
útěk~ do nedalekého frenti!kánského kláštera , pOSléze se
spojil s dalšími kolegy, s nimiž už hlídku zabnal do novoměstské strážnice . Oko lo ní 8e vytvořil shluk většíh o množství mládeže a při střílení , které nařídil tamní hej t man
Kirnberg , byl zreněn krejčovský učeň, jenž druhého dne ranám
podlehl . Studenti svoleli do Karolina shromážděni, ozbrojili
SB mušketami a pistolemi z univerzitní zbrojnice s vyrukovali poznovu proti novoměstské strážnici . Popuzený dav (údajně
J 000 lidí ) dokonale obklíčil nejen novoměatskou , ale 1 Btaromě8tp~ou etrážnici 8 zabránil voják~ v přísunu střeliva i
potr&vin. Studenti SB svými spojenci opět pronikli do !idovskét.o Města, jehož tolik týraní obyvatelé ee snažili bránit
kamany. Nakonec se studenti rozhodli , ~e navštíví na Malé
Straně přímo nejvyššíhO velitele pražské posádky generála
Dauna. Ve velkém počtu přešli most, uzavřeli příatupy k ná-
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mietí 8 poeleli ke gener á l ovi delegaci, Je ž m ě le vyjednat
úplnou amnestii pro vš echny zúč astněné 1 peněžní náhradu pro
raněné . Deun prý všechno přislíbil a pozdravil shromážděné
zvoláním "Vlvant generoel dominl studioei!", Že jsam S8 v
předešlém líčení přidržovala pramenů univerzitní provenience, neni myslím třeba zvláště zddrezňovet 13/,
Tento největší pražský tumult druhé poloviny 17. stol.
vyvolel značné rozpaky. Ukázale ee slabost posádky, která
nemohla k pořádkové službě nasedit veškeré síly a naaměla
aei ani užít všech možných p rostředkŮ , Dokonce 1 sami studenti politovali nabohé nováčky , selské synky, kteří nemili
proti zkušeným univerzitním šermíř~ mnoho š ancí . Krátce po
těchto bouřích se uskut ečnile jednání o posílen! vojska v
Freze B zlepšení vybavení ochreny strážnic 14/.
K půtkám studentů B armádou došlo dokonce i v době pr~
prsv k ob raně hlavního města v r. 1741, kdy nep atři čné pou!ití zbraní na nepravém místě mělo být stíháno se zvláštní
přísností. Akademikové toti! , a čkoliv měli být v čase vněj
ěíbo ohrožení pOdřízeni vrchnímu vojenskému velení, viděli
přesto avé postavení poněku d odllěně. Podle vlaatních slov
se nechtěli různit od řád~ch vojáků: hodlali konat běžné
hlídky , v případě amrti pOŽAdovali , aby rakev byla ozdobena
nejen akademickými, ele i vojenskými odznaky . Ovšem 1 za výjimečné si tuace byli ochotni podřídit se pouze univerzitnímu
soudu a ne jinému. Přislíbili pouze , že vysoké učení bude
zachovávat procesní previdla soudů váleč~ch. Co se týká
trestů, studenti žádsli , aby nebyli poatihováni bitím holí
či důtkami, ale čestně jším způsobem , a případný treet emrti
.by byl vy~~nán stětím , nikoliv oběšením . V zájmu úspěšné
obrany , která není myalitelná bez vzájemné avornosti , v1zvali v~jáky, aby nevyvolávali žádné rozepře , že oni sami pak
buduu prodchnuti humanitou a 1áskou ( r ozumí se k vlastní armádě) 15/. AnalogiCké proklamace mohli ovšem adreaovat 1 vojenJtí velitelé akademiCké legii.
Jsk už jsem výše nazna č ila , studentské nepokoje propu-
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kaly ve všech městech honoBících se vysokými skolami. Pro
ilustraci e porovnáni zde postačí kratičký popis událostí,
které e e odehrály r. 1732 v Olomouci. Ne ohranu práv student a , p ř istiženého in flagrenti při výtržnost i na veřejném
prostranství a uvrženého rychtářem do městského vězení , eB
vz bouřili posluchači t amní akademie. Po dv a dny ohrožovali
rychtáře před jeho příbytkem. Pov olená městsk á posádka zača
l a do nepokojného houfu s t říle t, 2 studenti přitom přišli o
život, další byli zraněni . M ěstský magistrát pak navrhoval
exemplární opatření, av š ak moravský zemský tribuná l je neschválil

ohledem na zv láštní Wliverzitní jurisdikci 16/.
Vre tme eB ale opět do Prahy. Proti ruěltel~ v eřejného
pořádku z řa d univerzit dch pÍ'íslušníkd zde býval v závsžB

ných pHpedech zřizov án ad hoc podl e panov nických reskri p t ů
zvláštní del egovaný soud , kde mčli zssedat jek zástupci vysOKé školy, tak pražských měst a viníci měli být přísně s tíháni. Tento soud byl univerzitě z pochopitelných důvodů vel mi nepříjemný a po celé období se projevovaly snahy s oudit
příslušní ky univerzity výhr adně před ekademickým magistrátem 17/.
Rektor i akademický magiatrát vydávali téměř každoročně
t axativ ní výčet zákazů : denních 1 nočních výtržností, nedovolených nočních potulek , hrAní na hudební náatroje a zpěvu
oplz lých písní po hospodách a tavernách a především veřejné
ho nošení a užívání zbraní, zejména palných. Tresty uplatňo
vané na univerzitě byly vesměs mírnější než u Jiných ir~ti
tucí, a proto akademičtí občané přestupovali zákazy s téměř
železnou pravidelností .
Komr ~te nční spory mezi akademickými 8 ostatními aoudy
by ly ':.Končeny až dekretem Josefa II . z r. 1784, jímž s dstinitjvní platnoatí zruš il soudní pravomoc eksdemického ee"átu 18/.
Ovšem stížno sti na nekázen studujících mladíků neuatávaly - a tak tyt o studentské excesy posky tovaly, s tejně jako
předtím, možnost k nářkům na úpadek mrs v ů mládeže.

245

Zá~ ě r em bych ch t ě l a konetatova t, že t umulty nelz e považovat za pr ojevy s ociá lního hnut í , jak e8 o t o n ě k t e ří aut oři pokouseli . Myslím, že js em do s t a tečně zd~8znl18 . co bývalo ne jč astě jší pří č inou b ouři l v~ áJemná nevra živos t a vOJenskou poeádkou , trad iční opovrhov ání ži dy, s t av ovská nadřazenost 8k8deml ~ . k č eau l př ispívalY 1 ony povahové rysy .
kter é bývaj í eufemie ticky nazývány "mladickou ne r a zvážnoat í ft • Ved l e filoz o fů Jsou mez i akt éry tumultů č a st o připomí 
náni Jurist é . To samo z ře j mě pr ot o , že tyt o f akul ty nále že ly
k ne jv íce nevět ěvoveným , 8 s nad, chcete- li, 1 prot o, že
právníci je ště př ed t ím , ne ž vstoupi l i do praktického ži vota ,
aby právo o chraňova l i , cht ěli 81 vyzkoušet J eho poruěov ání .

Poznámky

II

2/
3/

4/

5/

6/

7/

Studenti byli povoláni do zbraně už 1 . 5. 1631 na výzvu
miatodržících při aask4m ohroženi ( SK eSR , odd . rukopiaů 8 atarých tiaků, diář Č. 303 sv. Ignác , 30 . 4. 1. 5. 1631) . Za upozorně ni na tento fakt děkuji velice
dr. K. Beránkovi .
AUK, sb . listin , sign. 1/95.
Viz i můj článek 1. Raková , Ce s ta ke vzniku Karlo- Ferdinandovy univerzity. Spory o pražské vysoké uceni v
letech 1622-1654 . AUC-HUCP 24/2, a . 17.
K tomu srv. 1. Raková, Činnost pražské univerzity v dob~ bavorského kralov ání v Čechách (1741- 1743) . AUC- HUCP
22/2, a. 45- 52.
O pr~~8kých akademlck)\ch legiích A. Werner , Di e Student~n-Leglonen der Preger Unlvarslt at 1648 - 1848 . Prag
1934 .
P. A. Pabet, Der patriotlache Genius Bohmene und KarlPardlnanďachen Unlvereitat zu Prae . Preg lB09 . 8. 39 6398 .
Dzleje Unlwereytetu Jegie11onak i ego • l etach 1364 - 1764.
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I, Kraków 1964. e. 274- 284 .
8/

I. Reková, Eoul'e studentu prežokll univerzity ve druhé

9/

P. A. Krásl , Arnošt hr. Harrech. Praha 1886 , B. 317-318;
A. Kroesa, Gesch lchte der bohmiechen Provlnz d. Gese ll Bchaft Jesu . II , 'I'!len 19)7 , 6 . GOZ- 6C7 ; I . Rekové , Bou-

10/

StfA , Sl.: F 71/11 - 1 : J eaultlca, e1gn . CVIl/I , Č. 17-18 .
AUK , rkp . A 16 b, f. 110- 114; J . Svátek, Dějiny Čech e
Moravy nov é dohj' . 'II/J . Proh ~ 1Z94 . B. 375- 376.

polovině

ře

11/

17 . století . AUC-HUCF 21/2. 9. ll.

studentu , s . 12- 1J .

12/ sdA, SU P 1)0/13 1 .
1J/ SOA Litoměřice, pob . Žitenice , RA Lobkov i cové roudničtí .
sign. Q 17/40 : 1. Reková , Bouře etuden tů, 8. 16- 17.
19- 20.

I. Reková , Boufe st uden t ů , B. 17.
AUK, rkp . A )2 III, s . ) 0)- )08. - Zde zaznamenán návrh
člend akademické legie , jenž měl být odeslán na místodržitelství , neb,rl ovše~ Bchvélen ani Bkade~lckým magistrátem . Nicménč velmi dobře dokládá sQýšlení legionáH .
16/ v . Ne5por , Dějiny univerzity olomoucké . Olomouc 19 47,
s. 47-48 .
17 / I . Reková , Bouře Btudent~ . e. 9- 10 .
18/ Tamtéž , B. ll .
14/
15/
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! Y&aa

Č o r n 8 j Ov á

Die Studeaten de r Frager Ualvereltat unter We!fen
(11 . bia 18 . Jahrbuodert)
ZUSatD.!DBlltaa8Wl8

Die Studenten de r Prager UnlYerelt at grUndeten 1m Varlau!e des 17. und 18 . Jahrbunderta ZUS8llll%leD nt anderan A,Qg&hOrlgea der akedeml Bchen Gemelnde 81nlge 7reiwilllgenleg10Jl8.ll zur Verteld1gung Prage gegen den _uO.ran Pe1nd.

•

!hnlloba Elnhelten wurden 1m lall der akuten Bedrobung Buch
in den anderen Unl versltatBstadten gegrUndet . In der Hauptetadt des Konlgreicha BÓhmen trat dle akademie che Le8100
er!o l grelcb beeondere den Seh_eden 1m Jabre 1648 ,ctglg.n,
line wa1tere La8100 kamptta 1741 gegen dia Korpa dos KurfUrsten KerI ilbert. bekennt slad Buch Kampt, der Stud,oten au! den Barrlkaden 1m Revolutlonejehr 1848 .
Allerdinge grtffen dia Prager Akadem1ker wait oIter
zur Watte, .ana aie allerdlnge n1cbt zur Verteldlgung der
Stadt gegen den Pelnd beltrugen, 80ndem StraSen!ebden bervorri e!ea. Dleee Erbebungen, d1e o!tmale eogar einlge Tage
dauerten, 1n der zeltgeno88i ecben Terminolog1e "Tumulte"
genannt, waren unerwUnscbte Quellen der Unrube 1a Prag w1e
auch ln den anderen St adten, die eben!alle Hocbecbulen beberbergten. In der bOhoI.ie cben Metropole brach 1m 17. und
lB . Jebrbundert dne grOl)ere Io:.enge d1eeer Erhebung811 aUB ,
u . a. mocbto l ch dle Studentenunruhen 16)6 ln der Zelt de8
Stre1t~ von Ksrd1ne1 Herracb mlt den Jesu1ten um die Unlve~itat, oder den ungewobnllcb um!angrelchen "Tumult"
1 ~~7 erwBhnen . Bel der Beatratung dieser AUBBcbreltungen
kam es zu grogen Kompetenz8t reltlgkelten zwiacb en den skademlech.a und etadtlechen Gerlchten, die eret 1784 endetea,
a18 JOBe! II. die Ger1chtebarkelt de8 akad031scben Secata
QDull1arte.
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Die StudentenUCruhen kana man ni eht fur Au~erungen
elner 8oz1 al en Bewegung neltsa , nur ael tse waren aie ideol ogiech motivlert. Di e Bm mele ten au!tret ende Uraa che der
"Tumulte" waren di e gegeneeltlge Feladsellgkelt mit der
ans8ss1g en Mll1targarnieon, di e tradlt lonelle Verechtung
der Juden und die standleche Vorrangstellung der Aksdem1ker. DlaBe Exzesse boten wShrsnd de8 geeamten Zeltreumee
AnlaO zu Klagsn uber den morellechen Vartall der Jugend.
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Marie

Li š k o v á

VÁLEČNt VÝDAJE A ŠKODY V PAA ŽSlCt"CH tiĚsT ECH

V LETECH 1741-l744
Poprvé byla Praha obs a zena od 26 . listopadu 1141 do
konce roku 1742 spojenými francouzeko - bavorskýml a částeč 
ně saskými vojsky , podruhé v r . 1744 od poloviny září do
26 . listopadu pruskými vojáky.
Události , doprovázející dvojí obsazení Prahy ve čtyři 
cátýcb letecb 18. století , liči barvitě především Českomo 
ravská kronika (díl sedmý, sepsaný J . Svátkem , Praha 1898);
také jiné práce hlstorlkO věnovaly prvním letům Vlády Marie
Terezie nemelou pozornost. Jeji ch líčení lze však doplnit
ještě některými poznatky ovšem 8 upozorněním. že i potom
zůatanou údaje zejména finanční povahy neúplné anebo neurčité . Do této oblasti Je nutno zahrnout 1 atanovení škod,
které pražským městům v tomto období způsobila nepřátelská
vojska.
Finanční ztráty, které byly pražskému obyvatelstvu
nepřítelem způ sobeny . je velmi těžká zji štovat , poněvad~
n ení zachován dostatek účetního materiálu . Přesto aa vaak
zachovaly v různých žádostech pražských měst , J ednotlivých
m ě š tanů nebo židovské obc e pražské n ěk teré údaje, které je
možno k tomuto úč elu využít. f ř itom se - bezpochyby proto ,
ž e z po čátku t ak ov ému zj i š t ování nebyla v ě n o vána pozo rnost
- i Úř ed.qi \~da jp li ši .
Vc el kv l z e škody z l e t 1741- 1742 roz dě lit n a t ři uruhy:
do prv n i skupi ny možno z ař a d it p e něžní čás t ky , kt er é museli
l'r a žr.né vyplatit nepřátelským vojskúm , do druhé ňk ody,
z pll"o bené n e přítelem na budovách , po:; eo;cich nebo j i ném majetku a do třetí pO!ll..,dóv:,y u f"arl c ,;} u~ r,! :ých vojcí.kú z pl'SŽakci posádky , pon čv ed:l t yt o č á s t ky j ulto sou!>;romé dluhy nespadaly do prv n í skupi ny .
l'o obsazení l'rah y žáda li v<:l1telé spo j en .'ch vojs k vý-
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palné (ť lUnd erungssteuer) . J i ~ zd e s e v pramenech ukazují
nesrovnalosti. Ve z právě zemského výbo ru místodržitelství
z července 1744 1/ Ba uvádí , že pra ~aká města a ži dé odvedli
50 000 zl . a 5 000 dukátů . t j . 21 500 zl ., celkem tedy
71 250 zl. Ofici á l ní podání, kter é předložilo r . 1745 vrchní hospodá ř ské řed it elství se Starým Měs tem pražským panovnici 2/ I zaznamenalo pouze )0 000 zl . Současník událostí ,
deklamátor z~8kých dsek Josef Tadeáš Huba tiua z Kotnova
6. prosince 1741 zapssl JI . že Staré a Nové Město musela
dát po 16 000 zl. , ~alá strana 24 000 zl. a pražští židé
rovněž 24 000 zl ., dohromady 80 000 zl . 4/Podle dalšího
současného záznamu , totiž stavovské komiss 5/ z 18 . června
1742 , zapla tila pr8 ~,8 ká města Da výpalném přibližně
100 000 zl.
V každém případě šlo o částku , kterou pražské magistráty po mnohých vydáních z předcházejících měsíc~ neměly
v městských pOklednách v hotovosti . Proto si musely vyp~j _
čit peníze od šlechty, duchovenstva a zámožnějších měětaoů,
kteří v Praze z ůstali, a kterým vystavovaly na půjč ky obligace , pOdepaané zástupci magistrátů . Celkem bylo , pokud
možno zjistit , vystaveno 25 ooligací na šestiprocentní Úrok .
Obligace byly uloženy na Hradě u vrchního berního Úřadu,
který ručil věřitel ům , že jim bUdou zapůjčené část ky berními Úřady pražských měst proplaceny i s úroky. Půjčky na
Starém Městě vynesly podle záznamů vrchního hospodéřské ho
ředitelst v í 12 200 zl., na Novém Městě 4 801 zl . 7 kro 1 d.
a na Malé Straně S 400 ~l., celkem 25 401 zl . 7 kro 3 d. 6/
S část kou, Odebranou z hlavní pokladny v rchního berního
Úřadu , ~ o 155 zl . 43 kr. , by tedy činilo výpalné skutečně
asi ~.,JO 000 zl .
Splác ení vYPůjčených částek bylo magistráty rozepsáno
na jednotlivé pražské obyvatele . Celkem na ně zaplatila
šlechta II 504 zl . (na Staré:n r.lěs tě J 423 zl. , na Novém
lděstě 3 126 zl. a na 11alé St raně 4 955 zl.) a měštané
15 060 zl . 16 kr o J d . (staroměa tiítí 7 798 zl. 15 kr. ,
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novom~st šti

•

4 226 ~l . 15 kr ., malostranští a z poBt~n ích
práv 2 160 zl. 24 kr o J d . a hrsdéaoět i 275 zl . 22 kr . ) •
Vyšší duchovenstvo Uhradi lo 24 660 zl . 8 stavové př evzali
nerozepsaný doplat ek 17 ~l. 17 kr o 5 3/4 d ., takže vypdj čené čás tky 1 B úroky podle tohoto rozpisu činily 51 2ál Zl.
34 kro 2 3/4 d. 7/
Splácení vypdj ě ených peněz SB vleklo několik roků .
Některé pdjčky byly spleceny již během let 1745 až 1755,
avšak konečná adjustace 8 zničení posledních obligecí byly
provedeny až v červnu 1769 8; . V té době Nové Město a Hradč any již své příspěvky zaplatily a Staré Wě sto je v tomto
roce vyrovnalo. Malé Straně musela být částka 561 zl. 20 kro
odepsána , protože v té dob! byla Nslá Strana velmi zedlu!ena 9/ .

•

Další vydání, vynucené na pražských m ě stech , byla kontribuce , určená na vyd r žování bavorťlkých vojsk a francouz eké pomocné armády, protože Prancie tehdy jeět ě nevypovědě
la Rakousku válku , nýbrž je jí vojska pouze podporovala válečné tažení bavorské . Vojenští velitelé žádali 6 miliÓno.
zlatých , splatných do půl roku. Vymáhání částek se ujal generální intendant de Sechelle . Na žádost stavil bylo povoleno
splacení prvních 2 miliÓno. koncem ledna , dalšíCh koncem
března a v květnu . V polovino února sa sešlo 1 500 000 zl~O/
Finanční situace stsvů nebyla nijak dobrá . V březnu 1742
byla zemská pokladna v Praze zcela vyčerpána 11/ a v květnu
téhož roku činily zemské dluhy již 7 802 912 zl . 12/ A t-yla
to pražská mesta Da prvním místě , která musela žádané peníze odvádět .
PO~le rozpisu , předloženého vrchnímu bernímu úr-adu
4. l'.a topadu 1145 praž ekým výběrěím daní P'rantiškem Ant onínem Neglem , odvedli měštané Starého ~ěsta pražského bě hem
roku 1742 na dan ě celkem 152 786 zl . , Nového Měs ta a ~ alé
Strany po 6) 928 zl . ) 4 kro 1 5/7 d. St e ré ~ií BtO za pl a tilo
tedy ví ce než Nové !.tčst., a -!.:olo4 St r:'Jl s. dohromady , avšak nelze opominout sKutečno s t , že Nov:5 1;ěs to bylo zatíženo uby-
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továnírn většiny vOjaka lJ/ , Tak odvedli pražšti ~ěětané

vcelku 280 643 zl . 1 kr o 3 3/7 d ., tj. 29 .3 % z rozepsané
částky . Podle tohoto vyúčtovwlÍ 'ZeplA.t:!,lo prQže!~é ducho-

venstvo

včetně

klášteru 217 601 zl . 25 Kr. 4 1/7 d. (tj .

Ba! 22 ,8 %) , Btaro~ě8teká šlechta 77 867 zl . 42 kro (asi
8 ~) . novomeateká 75 707 zl. 34 kr o J d. (8 %) , maloetranská 84 550 zl . 25 kro 4 1/2 d . (osl 9 %) a židé 219 428 zl.
34 kro 1 3/7 d . (2) %) z c~lkové sumy 955 000 zl . 15{
Tahala vále čných výde jů , předložená pražskými městy ,
uvádí pro rok 1742 část ku 7 340 000 zl . Je v ní vedle dani
započteno

p~jčka

na

pouze )0 000 zl . výpalného , naproti tomu však výsměnky

250 000 zl . bez bližšího uvedení k jakému

účelu 16/ . Byla-li skutečně celá částka odvedena , byla to
obroveké suwa vzhledem k tomu , ie v té době byla značná

část Čech obsazena také pruskými a saskými vojsky a rovněž

rskouskou armádou , která od poloviny roku obléhala Frahu.
l'odle zprávy zemského výboru ěinlly JH v květnu před obležením l'rahy výdaje pro francouzské vojsko 2 780 000 zl. Je
to čáatks , která v Jiných letech bývala zaplacena jako celoroční přímé daně.

Škody zp ~sobené na budováCh , pozemc ích nebo jiného Jruhu nutno sledovat pouze ze spieů . Podle reskriptu ~srie Terezie z 21. lis topadu 174) mě ly být sepsané škody posouzsny podle určitých zásad čeSkými stavy, protože bylo ohroženo plynulé odvádění daní. Z~D9kému výboru se sešlo více
než )0 žádostí poěkozenjch s prosbou o Odepsání dMí 17/.
avšak jen polovir.a z nich se týkala škod na dnešním území
Velké Pr ahy,
o~~c Starého Města pražského odhadovala s vou škodu na
19 ])2 zl. 40 kro 4 )/4 d . 18/ a na svém statku Libeň na
l )f. 798 zl . podle Úředně provedené likvidace 19/ , Klášter
v Emauz í ch , v namž dal de Sechelle zřídit 17. če rvna 1742
namocnici a kam bylo během ) dnů dopraveno pl'ee 2 900 nemocných vojáků, utrpěl škodu podle odhadu stavitele Hrd li č 
ky 16 681 zl. a s vjloh~~i zn ubytování mnichů. kteří muse-
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l i kláš ter opustit, cel k em 20 000 zl. Fosti žena byla 1
pra žská univerzital o beaceny byly její koleje a na statku
Michle vylomili Francouzi pokladnu , Babrali dobytek , obili

a pivo celkem za J 000 zl. 20/ Na statku Malešice a Horní
byla odhadnuta škoda oa 2 000 zl.
Jednotliví měštané na Starém ~ěBtě ohlásili škody na
domech Bsi za 6 000 zl . 211 . na Novém Městě kolem 2 500 zl~21
Počernice

Na

Hradčanech

a na

Pohořelei

byly poškoz eny nebo

zničeny

domy

bombardováním a ostřelováním za více než 1) 000 zl . 23/ Také
na pozemcích praŽSkých mě o tan~ oe jurisdikci viničních bor
bylo zničeno mnoho budov , vinice, pole a sady . Týkalo Ba ,
to Území před Novou, KoňSkou , Žitnou , Špitálskou, Strahovskou , Říšskou a ~jezdekOu branou ; rovněž v Libni , Holesovicích . Troji. Šárce a oa Pankráci bylo zničeno mnoho vinnýCh ke~ a na Julisce ovocná zahrada. Škody věak - zdá se
- nebyly systematicky sepeány a odhadnuty . Pražským střel
c~ byl zničen ostrov Malé Benátky , tj . Střelecký oatrov .
Odhadnutá škoda činila 4 797 zl . 51 kr o 24/ Hrabě Antonia
V a ldětejn se přihlásilO náhradu škody za vykradeni domu.
při nimž mu byly odňaty zlaté a stříbrné mince za 3 72 2 zl,
43 kr o On jediný ae dOČkal náhrady , i když ne celé . již
v červenci 1143. Z pražských mšsíčních dani mu bylo \'yplsceno 2 631 zl. 43 kr o Zbývajíeí částka 968 zl . 25 kr o v§ak
nemohla být uhražena, protože na ni nebylo dost peněz . Zemský výbor navrhl. aby se přihláSil u komise, seatavuj ící
VyÚčtováni škod zp~8obených francouzskými VOjáky 25/ ,
Když byla totiž uzavřena 25. prosince 1742 kapitulační
smlOuva o evekuaci Prahy lIIezi generálem pol . llIariiálllr::t Jiřím
KrlstiMo:.a Lobkovieem a f r ancou7;ským generálem de Chevel'tem , ~terý po tajném odchodu franeou7;ského vojaka v po1ovin~ prosince zůs tal v Praze s posádkOU . byl mezi 14 body
kapitulace 1 odstavec dvanáctý . podle něhož bylo odcházejícím povoleno odvézt j ej ich soukromý majetek s podmínkOU,
~e zůstanou v Praze kom isa ři, kteří provedou vyÚčtováni
v§ech dluhů franCOUZSkých důstojníků 26/ . Tímto Úkolem byl
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pověřen francouzoký zajatec, v~lečnj komisař de Saint ~artb~
který po obsazení Frohy ~ěl dohled nud skladišti obilí. Pro
něho připravoval eoupis pohledávek staroměstský měštan a
radní Josef Jan Šašek z M ezihoří. který předlozil seznam
v letních měsících 1743 komisi, v níž byli jako zástupci
veřejné správy radové ap~lBcí br . Jan Václav Oppersdor! a
Bvob . pán Arnošt Malovec a za vojenskou správu válečný komi sař von Kltzlng vedle již jmenovaného Šaška jakO likVidátore škod 27/. Originál likvidaoe, jejíž koncept vlastnoručně St . ~arthe upravoval , předlozila komise místodržitelství , odkud pak byl zaslán jeden exemplář české dvoreké
kanceláři , druhý dvorské vojenské rodě .
Podle svědectví Šaškova dolilo jednání o zaplacení
trancouzekých dluhň , které vedl polcí mcršál hr . Bathiani
v r . 1744 v J.in ichov ě , taK daleko , že t~rll.Ocouzi se nabídli
zoplatit z nich dvě třetiny . Iodle ~in~ní Šaškova přerušil
jednání pruský vpád do Čech , je v~ak praVděpodobnější , že
kdy! po krátkém sblí žení francouzské a rakouské politiky
došlo 26 . dubna 1744 k vyhlášení války Rakousku ze strany
Prancie, byla tato jednání zmařena již v dubnu 28/. V podatatě šlo o dluhy za potraviny, za léky , oděvy nebo za růz
né pr~ce a o vy půjčené hotové pení1.e .
V dohodě ee St. Marthem byly dlužné položky rozděleny
do 4 tříd : 1 . dluhy důstojníků , prokázané stvrzenkami .
2. čáetky za pot raviny, neuznane St . Ua rthem pro nedostatek
zplnomocn ě ní, J . dluhy založené jen na prOhlášení obyvat~l ,
jej ichž platnoot ~ěll přiznat teprve dlužníci , a 4. dluhy
jednomyslně komisí ee St . tlarthem odmítnuté 29/.
Do ~rvní skupiny byly zahrnuty vět~inou potraviny , ale
např . i portrét kapitána pluku Beaufr~ont ~ r . La Vlganoye ,
který namal oval prazský malíř Vojtoch Ber .
V položkách dnL~é třídy uvádělo např . Steré ~ěeto půjč 
ku tří pražekých m~s t v m~s í cích srpnu až září 500 000 zl .,
za palivové dříví více než 24 OVO zl . a za dříví na opevně
ní a palisády J7 OCO zl. , .lové l,!ěsto 16 686 zl. za zničení
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kláštera Emauzy . no opevněni a lodě asi 4 400 zl., dluhy u
jezuitů J 486 zl . a předevěím pohledávku obce 28 775 zl.
50 kro za obilí , práce a 6 koní pro maršála Be11ei818. Malá
Strana

přihlásila

pohledávky klášteru sv. 11agdeleny kolem

J 100 zl. a dominikánů J 172 zl. 46 kr., dluh u obce za dří
ví a vybaveni špitálů asi 5 000 zl. a konečně za nábytek
pro maršály Broglie a B81101818, vév. Bavorského, podplukovníka de Chaverta . intendanta SachalIs, generála Polaatrona
a Rensude a za 12 koní pro Belleisla celkem 5 438 zl.
Ve J. třídě šlo o menší položky . Teprve ve 4 . třídě
zůstaly jako neuznanó vetší částky , např. na Starém ~ěatě
ze škody způsob ené jezuitům 26 700 zl., za škody na inval i dovně 19 159 zl . a na otetcích Uhříněves , Obříství , Zlonice
a Chlumín 17 985 zl. U Nového Města sem byl o převedeno
v konečném vyúčtování bez uvedení, o které položky alo, akod
za 27 000 zl . U Malé Strany byl vykázán dluh 16 249 zl. 58
kr. , které měl dostat stavitel Kilián.Ignác Dienzenhofer po_
dle sml01.lvy pOdspsané Sechellem za práce na opevněni , a malostranská obec 4 797 zl. 39 kro za vyplacené mzdy pracujícím na opevněni.
Konečný celkový výkaz dluhů byl vypracován dvojjazyc ně, německo - francouzsky . Fodle něho (viz přílOha J) oylo
v pn-ní třídě uznáno k zaplacení 16 795 zl. 55 kro Největší
část dluhů byla zařazena do druhé třídy , celkem za 688 196
zl. 2J kr . , velká byla i částka ve 4 . třídě - dluhů za
91 821 zl. J) kro Staré Alčsto přihlásilo celkem dluhů za
více než 7JJ 000 zl., Nové Město za 6J 45J zl. 33 kro a
Malá Strana pouze za 38 07 2 zl . 18 kro JO/ Z celkové část 
ky dluh':;' , uplatňované pražský:nl městy , činila uznaná část 
ka v 1. třídě pouze 2 %.
Po uzavření míru v Cáchách v r . 1748 Jl/ se opět vynořila otázka Úhrady těchto dluhů . Na jaře r . 1749 se projednávaly ve Vídni za účasti svcb . pána Kazimíra Netolického finanční záležitosti českých zemí. ~iarie 'l'e rezle oznámila reskriptem z 24 . května 1749 . že má dostat ten ministr,
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!r;terý bude vyslán k francouzslté:r:u dvonl , instrukci od státní

podle niž by měl ddrazoa žádat o nábradu francouzských dluh~ nejen pro Prahu , ale 1 Cheb 32/, Zda byla
jednání obnovena , není zatím známo . J ak však naznačuje
de~ ret W
arie Terezie z 6 . září 1749 , byly asi tyto čáatky
při zavedeni nového daňového systému odečteny od daňovýcb
nedoplatku zem ě za rok 1742 , které byly stejně nedObytné ,
kanceláře ,

a tak

nepř:ú:lo

Podobným

nahrazeny zahli , nikoli v uak
způsobem

jako v

p řípade

příwo

poškozeným .

francouzské okupace

je možno rozdiil1t i výdaje a ztráty pražských měst za prus kébo vpádu do země v r oc e ľi4 '1 • .1'0 třiQSllOím ostř elování a
po podepsání k~pltulace 15 . zá ří 1744 &sne rálern von Ha~

ech em za rnko "o.Ul k:ou st r anu obsadila pruská vojska 16 .
Prahu JJ! .

září

Prusk§ veleni vyzvalo pražské magiatráty , aby pro
pruský powo cn ý sbor , j ak se vojska označovala , zaplatily
30 000 zl . n pralští obchodníci a ~lechts 100 000 zl . ve
třech spl átkách k 6. a 31 . říjnu Q 20 . li3 topadu. Staré
Město praŽské odvedlo pokladno pruského polního komia ari át u
ho t ově v záři a říjnu 35 414 zl . 3 kr o a magiotrát před 
l oži l asignace na 15 000 a později ještě na 50 000 zl ., na
jej~chž zaplacení přis pěl O duchovenstvo , ělechta , měBt sn é
a ži dé (tito čáa tkou 9 500 z l . ) . Mimo to na Novém Městě
zaplatilo duchovenstvo a šlechta celkem 15 025 zl . 31 kr o
3 d. a Ualtí. Strs.na 27 195 zl . 13 !'r. 1 1/2 d ., celkem asi
200 000 zl .
Zemeký výoo:- ve vytÍčtování za rok 1744 uváděl , že
v Praze vynucené pcnízo pro nepřítele (včetně ceny za dobyt ek) :i nily t éměř 300 000 zl . 34/
Fři obléhání Prahy utrpělo š~Ody zejména obyvatelatvo
na Novém ~ěst~ prnis~ ém . Podle soupisu , ul oženého ve spisech zemského v ýbo ru v č ervnu 174 5 35/ , byly poat i ženy
nejvíce Jindřišská e Petreká č tvrt . FObořeny nebo bombami
byl y zbořeny domy měštanů na Václavském nám ěstí , Na příko 
pě , v Havlíčkově , Hyber nské a Ji ndřišeké ulici , na nám . Ma-
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~ ima Gorkého, v ulici Nckázance , Politiokých vězňů , Opletalově , Růžové ,

Na

pořiči .

U

půjčovny

v Hyberus ké a

n v Jeruzelámská. V Fatrské
Havlíčkově

čt vrti

ul ., Na Florenci , ve

Zlatnické, Tišnov ě , Fatrské , Truhlářské , Soukenické , Klimentské, Novoml ýnské a Lodecké ulici , na Fetrském nám . a II
Lodních mlýnů . Také Biekupský dvů r. kde bydlelo 23 rodin ,
byl zničen , Škody utrpěl 1 kostel DV . Petra , konv ent sv .
Mikul áše v Růžové ul ., špi t ál BV. Ludvíka a rybní sádky II
BV . Klimenta .
Dne 26 . listopadu 1744 museli Prusové na rozkaz krále
Fridricha opustit Prahu . Vzali B s ebou rukojmí , kazatele
z Betlémské kaple , jezuitu P . ~a rtioe a eteroměstskJho radního Jana Václava Vejvodu ze Stroober ku . Generál Eloeled el
propust il teto rukojmí teprve 4. pros i nce 1744 v Če sk é LíP~ . Oznámil pražským měBt~ , že obyvat elé nedodrželi Úmluvu
o odchodu vojsk, s t říleli na pruské vojáky a drancovali jejich zav azadla . Jenom o ohledem ne to, že rukojmí jsou u bozí nemocní a zasluhují ohledy , proto j e propouští. vymicil
si v šak; že král m~že žádat aatisfakci za projevy nepřátel
stv í )6 •
Již v roce 1745 vyšet řil novo~ěBtski hejtman evob . pán
Ondřej Skronski stav poško~~ných dom~ a ahledal , že 54 z
nich je pouhou hromadou kamení , 68 oe zcela zničených , 52
méně poškozených a jen 26 málo poijkoz en ých . Celkem ut rpěl o škody 200 domů 37/ . Ne zóyladň tohoto šetření byly postiženým prominuty daně v l etech 1746- 1748 . Odpis se provádě l
podle tzv. oeedlosti jednotlivých domů . Osedloet , tj . 1 oeedli byla stanovená berní jednotka , podle níž se rozpisovaly
danš . /,í'_dtanské dOllly na llovéo t:ěstě muse ly tehdy platit 88i
ze 271 osedlých , takže sleva činila přibližně 3 575 zl .
z celkové částky kolem 15 000 zl . ročního ci li to.re Uového
~ěsta po odpisu 65 5/16 osedlých ze 154 domů . Poněvadž však
prominutí daní nepomohlo pošf;ozen 'm k nahrazení ;kod , prosili novomšstští měš tané v breznu 1752 o daloí odeps~~í daní a poskytr:utí ncjnké peniižní pod!=,ory na obnovu do,nů . Žáda-
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li , aby nejvíce M!čen}m byla prominuta daň na ) roky , méně

po3kozenjm

n~

dva a dnleim nu 1 rok; pro zcela málo

zni čené

JH úlevu nc:Zádali . ro dIe ncvóh:) daňov ého ::;yGtélf.iu po roce
1749 se v iíak jH odplzy duní . dříve ~vané defalkace . nepo-

skytovaly. Ze~a ký výbor dopo ručoval ve sv ém dobrozdání ze
dne 27. března 1152 vzhledem k to~u. že po5kození musl platit náj emné v cizích domech anebo úroky z částek vypůjče
ných na opravy domó. , aby jim panovnice

dopřálo. nějakou

pod-

poru z duchoveneké sbírky podobně , jako j i poskytla PohořeleckÝM, kterým bylo j i ž v r . 1746 vyplaceno z kaQerale
u vrchního berního Úřadu 6 000 zl. 38/ Jako podklad pro

tuto podpo ru vypracovala likvidační komise eeznamy zni če
nýCh domů v obou čtvrtích a II každého domu vyčís lila škodu.
Podle zji štěn í komise zpdsobili Prusové škody na domecb
v Jindřišské čtvrti za 18 40) zl . a v Pa trské za 27 946 z~
celkem za 46 349 zl . 39/
Byla- li navr!ená podpora vyplacena, není možno zatím
zjistit. Doloženo je pouze, že Staré ~ě6tO doatalo v roce
1745 na opravu pražského mostu , poškozeného při pruském
obléhání, 276 zl . 26 kr o 40/ a na opravu mostu u blíže
neurčené staroměstské brány 165 zl . 41/ . Nové Město 165 zl.
na opravu opevněn í Nové brány poč~tkem roku 17 46 42/ a
pražšt í střelci 1 200 zl . na opravu S t řeleckého ostrova
až v č ervnu 1748 43/.
Při obležení byl y zcela spáleny lIelmov y mlýny a škoda
odhadn.uta na 40 000 zl . Tak byla v l astně ztracena i pl'jčka
16 000 zl •• kterou město přijalO na j e jich opravu stavitelem Šoušou po r. 1742 . ztruceny byly i příjmy z nájemného
ročně 4 ~oo zl . a výnos mlýn~ asi 1 800 zl. ročně . Na papirn~ u Špitálské brány odhadnuta škoda na 5 600 zl .,
z vJpenic e ztráta na 530 zl . a poražen!m 250 ovocných st romů na Šaškově , tj. Rohanském ostrově vznikl a škoda za
1 600 zl. 44/
Soukromé dluhy p I~kých vo já ků nebyly nikde vyčíal~ 
ny. Částku 23 000 zl . , kterou Prusové odň ali z depOzit a
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u Úřadu deek z~6 kých, m ě l i podl e r ozhodnut i z 7. bře zna
174 6 uh radi t s t avové, a ž se sej de II vrchn ího berního Úřadu
dost pen ě z 45/ .
Dn e J . z áří 1746 roz hodl a panovnice k žádosti pražakých mě s t , a by os oby, které ee vyznam enaly při nepřátel
ském obl éhání Prahy , byl y o dměněn y. Protože v š ak nebyl k t~
mu dos tatek pen ě z, navrhla, a by po dle zaslan j ch s oupis ů bylo na 12) osob ze v š ech pražs kých m ěst pamatováno při obsazováni uvolněných míst ve veřejné a mostské správě 4 6/ •
Ke zjištění skutečné výše škod a vydání při dvojím
obsazení Prahy bude třeba ještě dalšího studia a hledáni
dokladů . Pro zhodnocení t ě chto ztrát musí zatím stačit srovnání 8 Výda j i v běžných letech. Tak např. na rok 1743 žádala panovnice od země 2 200 000 zl. militare ordinaria a
extraordinar1a 47/ a na rok 1744 2 700 000 zl., s dalšími
daněmi celkem 2 869 950 zl. 48/ Za nepřátelakého vpádu
v r. 1744 zaplatila země ještě na naturálie pro vojsko
526 435 zl. 56 kro 2 d . a na rekruty 555 220 zl., takže
stavové e dalšími vydáními v krajích vyúčtovali státní
pokladně 4 325 083 zl . 51 kro ) 1/8 d. Tak bez ohledu na
ztráty obyvatel při pruském vpádu měla zem~ přeplatek na
daních 1 455 1)) zl. 51 kro ) 1/8 d. Při průměrné částce
2 a půl miliónu zlatých přímýCh daní z celé země ve čtyři
cátých letech 18. stol. je zřejmá, jak v ysoké částky musel o obyvatel stvo při obou v álečných akcích zaplatitI v roce
1742 trojnásobek t ěchto daní , v roce 1744 sice méně, ale
zato utrpělo v ě t ší ěkody materiální.
Ke zvodnocení poslouží také srovnání výdajů se zadlužením ~emě . Kdyby byl i mohli stavové v r. 1742 užít částek
vyp.'!.acených nepříteli k za placení domácích a zahraničních
pŮJček od r. 1731, za které země ručila , byla by země ušetřila při zaplacení všech dluh ů v následujících letech roč
ně 417 81) zl . úroků 49/. V r . 1744 možno odhadnout Výdaje
a zt ráty v zemi na 2 milióny zlatÝCh, tedy téměř celoroč ní
přímou daň celé ze~ ě 50/. P ro tože v š ak se fin anč ní situace
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státu po r . 1748 nezlep!ila , nemohly být váleč n é ěkody nahrazeny ani měotúm , natož jednotllvýc měštenúm . Na válečné
operace v uveden ý~~ letech doplatili Obyvatelé Prahy pfedev!ím z~ačnýc i ztrátami na osobním majetku.

Po z námky
1/

SdA, ZV 1744 VII . Č . 35 .

2/

!MP , Sbírka lis tin papírových I

J/

Dopisy J . Tadeá še nuoat1a z KotncvQ h r . F r. V. z Tr autt-

- )2 6/1 .

~ansdo rfu 1741- 174 4 . Vyd . E. šetoeta . SFDHHE

J . 1922 ,
71 .
Podle Journal der C6mpsgne l n aOhrneo , 1141- 1742 ( o pia
v AYP , orig . Stát . archiv Drižaany , f . JOv ) žádal
francouzský Generál h r. Uo řic Saský od pr8~akých židů
2 000 dukátů , tj . e 500 zl .
8 .

4/

5/

Komise jmenovaná Karlem VI! . 18 .
ců všech stavů , v niž působil i

6/

7/

B/
9/

května

1142 za zástup-

Jos ef Š a~e k . zjis tila ,
že bylo přibližně ze čtyři měsíce odv edeno hotově
v Pr a z e 1 )02 )0) zl . V této čás t ce byla ji~ zapo! t eaa
i částka 68 155 zl . 4) kr . , které vzali Francouzi u
vrchního berního úřadu . StfA, Sbírka přepisů , Llnichovský státní archiv 51/14 a 51/18 .
AMP, Sb . listin pap . I - 467/1 . Z této čás tky bylo po _
dle vyÚčtování z 2. 12 . 1741 vyplaceno !runc . gene r ál ovi hr . Sas kému proe t řednict v ÍllI maloetranskébo zltlt ní ka Diezbacha 1 . proeince hotově 16 000 zl . Jeho adj utp .• tov i generálovi svob . pánu von Groi)dor ! 100 du.kát ~ . Se spropitným a mzdou koč iho , kter ý pení ze vezl ,
bylo tehdy proplaceno 16 467 zl . )7 kr o ) d .
AliiP , Sb . lis tin p.:lp . I - 467/1.
Tam f. e I - 46'(/ 21Na daňov ých nedoplatcích dlužilo ~ČBtO 2 000 zl . a mus ely mu být povoleny snellHelllé splátky . !Ja1á Strana
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sl také vypůjčila 2 000 zl . od klá!tera na Strahově .
ZV 1743 Xl. Č . )1 •
Kardinál ?leury radil v polovině Února de Sechellovi,
a by nežádal přilla velké částky . Fleury de Sachallov!
15. 2. 1142 (Jaan- lranýola No el, L'A!tai re de Succ8asďA,

10/

elon aD BohQne, For1e 1957 , r kp . disertace , e . 14) . )
111 SďA, ZY 1742 III. Č . 41.
12/ SďA, ZV 1142 V. Č . 2.
13/ ~,Sb . l istin pap . I - 467/ 4, přil. 14; SďA , ZV 1742
V. Č . J . Viz příloha 1.
14/ Podla r epartice mě l l zaplatit 279 814 zl . 17 kr o 2/7 d .
15/

Stb., SIa! B 1/76. Viz příloha 2.
V repa r t l cl příspěvků na duben j e cbyba o )0 z l. Snad
vznikla při opisování I u duchovenstva by mohlo být

22 651 zl.

16/

17/

lBI
19/
20{
21{

Tabelle , v kteréžto poznamenáno jest , jak při obležení
král . města Prahy v měsíci eeptembr1 anno 1742 • • • mnobo na hotových penězíCh , t éž victualiich celý město dáti muselo ••• totiž '" za nevypálení měs ta 30 000 fl . ,
na fortificati II vychování vojska 6 000 000 , in februo··
rio 140 000 , martio 140 000 . apr11i 140 000 . majo
140 000 , augueto 150 000 , eeptembr1 150 000 , oktobr1
200 000 , vypdjěeoo na wechele 250 000 , facit 7 340 000
fl. (AMP , Sb. listin pap. I - 326/1a s.d.) Podle nedatované zprávy odvedli židé v letecb 1141-1742 oa výpalné a daně celkem )05 569 zl . SdA . Sb . přepisd. Rakouský státní archiv , BOhmen AKA . kart . 23 .
sdJ., zv 1145 .III . Č. 12 .
Yě~~o utrpělO také škodu os obilí za 21 161 zl . 42 kro
AMP , Sb. lietin pap . I - 326/5 .
!MP , Sb. listio pap . I - 326{2 a )26/5 .
Ves pak ještě zapálili rakouští hueař1 a zvýšili tak
škodu oa 12 000 zl.
Anna Praotzaniová 5 000 zl ., JUDr. Jan Šebestián Ga usa
oa domě U černého kohoute. na Uhelném trhu 839 zl . 45 kr.,
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š koda n3

domě

Anny Uaaaov é v

Kaprově

ul . nebyla

vyčísle

na .
Anna Jana Press l ová 2 000 zl ., Sabina Pretli nková zniče
ni dvou menších domkó . J osef Tvrzník přihlási l š kodu
na Ro háč k ov ě dvoru v Bohnicích .
2J/ Dorot a Ne pomuc ena Losl:l ová J 000 zl. . i.íarlanll. !Jalkovská 3 000 z l. (dům U bílého l va l , švec Ant onín Šmí dl
1 200 zl ., Ignác ~ ~orota Les aov! (d~ U zla t ého lve )
7 000 zl •• Ant onín Scllabner 2 000 z l. , Anna Kate Hna
Pahrschonová za 2 domy n C'"/ ~' čú: len o u š kodu. SďA.
ZV 1745 XII . Č , 72 k res kri ptu ;: 21. ll. 174 3 .
24/ ~ , Sb . l i s ti n pa p. I - )26/5 . Let ohráde k Bel veder na
Letné , zn iče ni Francouzi , nebyl nikde uv eden .
25/ SďA, zv 1743 VII . Č . J O.
26/ Functa cepltulotlonle die evacuatlon deren kanisl .
Prager Stadten betreffende . Gedruckt bey dem Verleger
deren Prage r Post- Ze1tungen 1m Jahr 174). AUP , 2 C )) .
27/ ~F, rkp . 776 , f. 178T- 179. Hr. Oppersdorf a sv. p.
Malovec vyzvali p~k é magistrity k předlo ženi pohledávek 25 . 6. 174 ) .
28/ Prager Post - Zeitungen 1744. ~F, 2 C )3 . Rakouské vyhlášení války Frencii následova l o 16 . 5. 1744 , v Praze
vyvěšeno až 27 . 6 . 1744 . Prancie vytýkala tehdy Rakousku špatné zacházení s fren couzs kýci zajatci. Do
listo padu 1743 nebylo rozhodnuto o odsunu t!chto zajatců. teprve ns příkaz Ua rie Terezi e z 1. l l . 1743 ' mě
li být věichai v českých zemích se nacházející zajatci
odvedeni do Rakoua , část do Dolních . další do Horn ích
a jj;,d do Vnitřních Rakous . Zajatci z Čech měli jít nej~ rat ěí cestou přes České Budějov i ce do Uauthausenu. PŮ
vodně Se uvažovalo o tom , že má 1 000 zajatců z ChebU
odejít ne ~oravu , nyní e ostatními přes kra j e PlzeňSký.
Prácheňs ký a Bechyň sk ý do Dolníc h Rakous . Kone č ně místodr žit elství dalo 4 . ll . 174) příka z , aby v ň i c hni zajatci odešli do Horních Ra kous v n ěko lika kolonách za do22/

26)

provodu dvou bat alión ů uherského pěšího pluku Bethlebenova. Tak ve 4 kolonách B kOQvojem 1 10) vojáků odeělo
2 l BJ zaj atců do P relatedtu. Tento odsun byl provedan
1).- 15. ll. na 89 čtyřepfežních a J trojspřežních vozech
se 109 koňmi a 53 jízdními koňmi ; z tobo pro zajatce bylo určeno pouze 28 voz ů . Je pravděpodobné . že část zaj atců

29/
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ods81a z Prahy jlŽ dříve . SďA. ZV 1743 XI. Č . 5.

75 . Verneuerte APPunctlrunga- Lleta vor die 611- inegeeambt in Ober ~8t errelch ebzumerehlren hebende tranzoslech a Krlegsgefangene.
SďA, zv 1749 VIII. Č. 42 . Výkaz franc ouzských dluhů např. ne Sterém ~ě8tě m ě l 342 položek. z ni cbž uznáno )1 ,
dokladů

bylo St . loIertbem

oveřana .

ale JlSUZ.lláno k

zaplacení , 91 položek bez potvrzenek zasláno dluln!kdm
a 39 položek bylo zamítnuto .
30/ SďA, zv 1749 VIII. Č. 42. Viz přílOha J.
Jl/ ~írový pre l 1minář potvrzen 18. 6. 1748 , konečná smlouva 2). 10 . 1748.
J2/ Prancouzi v Chebu kapi$ulovali az 9. 9 . 174J . Vyalanec
u saského dvors hr . Štern berk byl také pověř en, aby vy··
máhal bHné pohledá.vky od Saska . SlfA, ZV 1749 VIII.
Č . 42, IX. č . l G.
JJ/ 15 . 9. 1744 podepsal generál von Harach za rakouskou
stranu e gen . polni maršál hr . Schwerin tzv. AccordPuncten , cel kem 1J bodů , za nichž se Prahe vzdala.
AMP. 2 C JJ , datován "v táboře před Prahou" .
34/ SlfA. ZV 174 5 II . Č . 81 . V krajích bylo odvede.no za .:1._
přáte lského vpádu na neturálie podle předlo z ených likv i~ac í 526 4)5 zl . 56 kr o 2 d. Na excesech vybrali
pruětí vojáci v kraji Berounském 12) 252 zl. 41 kr o
) 1/4 d . 8 V Frác heňakém 101 844 21 . 50 kr .; podle
dobrozdání zemského vý boru muse lo vo jsko vybrat i v
dsl ěíc h krajích " ein enormes quantum" .
35/ SlfA, ZV 174 5 Vl . Č . 40 . Na Stsrém Něstě byly při obléhání zničeny v Linha rtské čtv rti 2 a v Mikulášaké

264

)6/

37/

1 dům. Frvní dva byly osv obozeny od dani Da J roky, poBledni dúm na 2 roky.
AMP, 2 C JJ.
KalkuluB pro zdanění domů z 4. 6. 1745 poznamenal , že
zničené domy mě ly vynáš et 49 13/16 , méně poškozené 15
5/16 oeedlého , celkem 65 5/16 oeedlého Bai ze 154 domů .
Kalkulue vypracoval registrátor Fi lip Řeplcký ze Sudoměře . sďA .

38/
JS/

40/
41/
42/
43/
44/
45/
46/

47/
48/
49/
50/

StlA,

zv

ZV 1745 VI.

1146

v.

Č.

40 .

Č. 42 .

Novoměstští a ostatní poškození 98 odvolávali na výnoa
místodržitelství z ll . 9. 1744 . kdy J iž nepříte l vrhal
oheň do pražských měs t , jímž se obyvatelstvo vyzÝVa lo
k odporu bez ohledu na to, zda utrpí nějaké škody, protože ty jim budou z veřej n.J.'ch p rostředk ů nahrazeny .
37 poškozených novom ě etskýc h měštanů žádalo o vyplacení náhrady celé škody z pokladny živelních a požárních
škod. SďA, ZV 1752 III . Č. 8) . Viz příloha 4.
SďA , ZV 1745 Vll. Č . 7 .
Sl1A, ZV 1746 VI . č . 45 .
SďA, ZV 1746 I . Č. 36 .
SďA , ZV 1748 V. Č . 46.
~P, Sb . listin pap . I - 32 6/5 z 1 . 9. 1749.
SďA, ZV 1746 III. Č . 31.
SďA , UL 1743, kart . 422 1 Místodržitelství hr. Schaff_
gotechovi , praee. 23. 9. 1746, "daee •• • au! dieBe
wohl meri t i rte nach e1nea jeden FBhigke1t caeter1s
parlbus vor anderen reflect iret werde " . Staré Město
uvedl~ 20, Nové Město 10, Malá Strana , Hradčany a Vyš"!~lrad celkem 36 měštanů a 57 řerneslníkll a sloužících ze všech tří pražských měs t.
SdA, ML 1743, praes. 1. 3. 1743, ka rt. 422 .
SIlA, zv 1745 I I . Č . 81.
SďA, ZV 1743 IV . Č . 18.
SďA , zv 1745 II. Č. 81.
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1

která ~U8e11 zaplatit v r . 1742
prazských na měsíční příspěvky ,
rozepsané francouzskými generály

VÝ~8Z čás tek ,

mětitané tří měst

a leden 1742
140 000 '1.

D. 140 000 d
D. duben100 000 d

Staré

Nové

Město

Město

zl . kro d .

zl . kr o d .

<:6000

březen

a

a

- -

.

24480

.

17485 42

>t

lJ114 17

6

kv ěten

75 000 '1 .
na srpen
150 000 d.

a

-

září

150 000 d .

25853
2585)

říjen

200 000 d .
Celkem

20000

152786

10000
10000

,

»ěeta

10000

- - -

2~

7142 51

2~

8

~

5)57

>t

10714 17

6

6
7 10714 17 7

10714 17

7

5357

10000

6

- -

8

10714 17

10000

- -

24 928 zl . 51 kro
2~ d .

pražakého
L. S .

6

7

63928 J4 1, 63928 34 1,

Tak zaplatili staroměstští moštané
vzhledem II: nov oměstským a malostranským
více o • •. •...... ... ................ . .•

Bern-: Úřad Starého
4. J.1etopn1u 1745

10000

7142 51

7

- - - - -

- - -

!Jedí
!Jlisto
zl. kr o d

Frant. Ant. Nagl ,
v;iběrčí daní

~

",

Repartlce
při9pěv~ pro pražskou posádku, vymáhaných trancouzským v elitelstvím
od obyvstel prež.lkých měst v roce 1742

=orlhřeZ8.D

Rozepsáno

duben
1
100000
zl . kr.~

na

.40000 140000
zl .
1.1.

ducbovenstv

320001 )2000 1 22867

šlechta
Staré Město
Nové LlěBto
~81á Strana

12920
12600
14000

12920
12600
14000

květe.n
75000
zl. kro d

6 ;; 117142 51 211 34285 42

9228 34 lf
9000
10000 - -

6921 25
6750
7500 -

-

dJ

5.f 1)4265

13642 51 21
13500
15000 - -

42

J

říjen

200000
zl . kro ~

~ 1 45ooo

13842 51 24
13500 - 15000 - -

-

-

8191 59 ~:
7757 34 3
9050 25 4~

N
~

Malá Strana

24480
10000
10000

24480
10000
10000

17485 42 ~1 1.3114 17
7142 51 2
5351 8
7142 51 2
5351 8

židé

24000

24000

17142 51 24 12651

i.iěs to

i celkem

4~

září
150000
zl. kro

~
N

~

měštané
Staré fJěsto
Nové

srpen
150000
zl . kr o

~

~40000 140000)100000 ( I)

I

100030/

75000

~6

8 31
-

26228 .34 li
10714 17
10714 17

í
Z

26228 34 11 20000
10114 17
10000
10714 11 1 10000

25714 17

."

25114 11

- 150000

-

6

- 1150000

-

6

1 90000

-

-

- 1200000 -

-
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C el k o v Ý v Ý k a z
do č tyř rubrik rozd ~ lených pohledávek tři pražských měst
sestavený a schválený válečným komisařem a francouzským

,

zajatcem St. Uarthelll
První
rubrika
' l o kr o
StaN

1

626765 19

5565 24

86936 28

1235 37

)0119 JJ

29260 53

28J7 JO

1199 17

)1)11 Jl

2913 55

2047 35

16795 55

688197 2)

31160 12

91821 JJ

13161

Město

praŽBké

Malá Strana
vče tně
Hradčan

Celkem

688196 2J

•

Třetí

rubrika

Město

pražské

Nov6

Č"tvrtá
rubrika
rubrika
do kr o
' l o kr o
'lo kr

Druhá

oJ
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Konigl. Neue Stadt Prag
CODeignstlon dersn jenlgen angeesssenen Contrlbuenten .
welchen 1m Jahr 1744 bey feundllcher FreuOiechen Belsgerung 1hre Hauaer durch dle Bombardlerung und Feuereinwerfung aleo ru1niret worden , das /!/ hlevon oiehte ale
bloQe Gemeuer und ein1ge rudera beflndllch s8yad. wodurch
ohne elngerechneten and.ren ettect en und verechiedenen
m1tverbrannten mor-1I1an vermog der dleetQhlo gehaltenen
Beechadlgungs-Llquldetlone- Comwlee ion a ie in tolgenden
deplorablen Scbaden geeetzet worden Bayod. ale
In Sanat Helnr1cbe Viertl
Frantzkieche Erben
Prant z Feraboeco de Lagno
Paul Frantz Nlgrln
Monica Bržezlna von Blrkenwald

Fl.

250
1103
750

1600
4000

Joan Zlckan

Mayerleche Erben

500

1200
1200
1500
4000
10eo
90e
' 00

JOM D1ck

Wentzl Pachte
ttarla Kopia
JO M Futa

Wentzl Pržyborski
Anna Sokolin
W1t1b Swobc .i1c.
tg SaBct Petera V1ertl
Cf.rl Sedletsky
Ludm111a Dasselborn1n
_ deree1bec. 2 te Haus

1650
500

1400
La t uo

21953

26'

wehr S. Petere Viertl

Lat ua

Joseph Uitacherllng
Anna Chwal1n
Ludmilla DSBsslbornln
KregcHk1sche Erben

450
400
2500
700

Johann Renner
Johann Puta
Folexlna FOlU811kln

7'0
400
540

Ludml11a Wogtlkin
Jacob Nowek

'00
400

Marie Tantzi.n

676

Wentzel Putermleter

'00
)00
)00

Bokleche Erben

•

21953 f l .

Kirechleche Erben
Wa1tera beflnden sleh annoch folgende
eogenannte Bieechofahofer und dem Hoeplteli
Senct! Prancise! eub rubea stella sn der
Brucken zugebor1gs, jedoch ln der konlg1.
Heu Stadter Jurladiction l1egende und
deselger Anessslgkeit mltlncorporirte, .1.
such rudnlrte Contribuenten , nehmblich
Frantz Kesperoveky
Swobodtn
/l1atb188 Sykora
Jacob Krlten
Ignatl Priedrich
Anna ~roBchkln
JOhWU1 prz;eda.k:
Ylentzl Swobods

1600
800
450
8'0
410

~agdalen8

.'00

...,

1000

Letua

36379

fl.
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Mehr S . Petera Vlertl

Latue

Wagdalena Wellachkln
Matbse Petržilka
Magdalena Hackllktn
Johann Cža.etka
Cethar1na Wlchrtn
Wentzl Baschtlrl
Dorothea Herechanln
Daniel Lelechner
We.atzl Haklik
Johan..a Swoboda
.Lana Broachkln
Hclnrich Bržyborsky
Sebaetian Schreiber

)6 379 fl.
11 60

900
900
250

500
410

490
500
560
610
' 50
650
650
810
710

Johann Lexe

Stephan Halrik

S_a

46349 t l .
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Krlegeauegaben und Kriegeschaden ln den Preger Stadten
in den Jabren 1741-1744
Zua&mmenfaeeung

Die Freger Stšdte WBran in den vlerzlger Jahren des
18. Jabrhuoderte rReimal von !elndllchen Truppen beeetzt.
ZIlIII anten Kal Tom 26. llovember 1741 biB ZUlI Ende dee Jah-

r8e i742 von !ranzoal ech-bayr1schen und 8aeheieoben Soldaten, ..1.744 von M1tte Septamber biB zum 26.

~ovembe r

VOD

preu!)lechen.
Gl elch nach der eratan Beeetzuog mu~ten die Prager Magistreta dem fei udllchen Kommando eine PIUnderungseteuer
zahlan. Die Quellen fUbren unterschledllche Summen an, von
)0 000 bie 1 00 000 GuldeD. Dem BUnd.n1aheer mu!}ten Prag und

der Te!l des LandaB, den dieee Soldetaa beeetzten. Beltra-

ge zur Unterbaltung der Soldeten zahlen. Leut vorllegendem
Auszug bezablteD dia Preger Stsdte 955 000 Gulden . Die Sohaden sn den Gebauden, aut Grund und Boden und sn aaderem Besitz waren eben!elle gro6, mehr ale 200 000 Gulden; wegen
1hrer Ruokeratettung meldeten sioh dle Geechadlgten spater
betm LandaBaU88chu~. Elnlge SChaden, beeondere au! den
Welnbergen in der allernachsten Umgebung des damal1gan
Pregs, .urdan weder gemeldet nech abgeechatzt. Au~erdem
hl atarllaeen die tranzosiachen O!!lziere nsch dem Abzug und
nsch dar Kapitulstlon in Prsg bedeutende Schulden, Tor &1lem Bchu1~eten 8ie tur Lebenamlttel, !Ur Heerealie!erungen,
fUr U~dikamenta oder auch fUr LOhne !Ur verechiedaae HandwerkGleietungen. Laut Kepltulstienavertrag echr1eb sine
Sondsrkommission, die aue zwel Vertretern der o!tentllchsn
und einem Vertreter der Milltarverweltung beetand, diese
Schulden au!. Die Llquldierung der Forderungen tiihrten der
Altstadter Reteherr Jose! Jan Šešek von Mezihoří und ein

tranzoslscher Getangsller. der Krfegskomm1ssar St. Merthe ,
durch. Dle tranzoslsche Reg1erung eollte den Pregem laut
Gesamtauszug 8)4 572 Gulden zablen, wovon Jedoch St. Marthe
nur 16 795 Guld." 55 Kreutzer anerka,nnto . Ober die BezahlUllB
dieser Scbulden verbandelte ln ~Un chan 1m PrUhJahr 1744
Gra! Bethlani. aber dle Krlegeerkl arung PrankrelcbB an
~eterrelch 1m Aprtl 1744 bat dieBe Verbandlungen unterbrochen . Dle bOhmlecben Stande BCbatzten dle Gesamtauegaben,
durch den Pe1nd nruraacht, aut 7 340 000 Gulden .
-'uch das preurllecbe Peld.11:ommlee8r1at torderta nach dar
Beeetzung Prage 1m September 1744 von den Prager ~ag1atra
ten Geld und zwar 130 000 Gulden in drel Raten. Insgesamt
zablte.n dl8 Prager Stadte an d1e Preu6en etwa 200 000 Gulden. Der LendeaaubBchUO tUbrte 10 der Steuerabrechnung tUr
das Jabr 1744 elnen Betrag ani der vom l'e1nd 1n l'reg erzwuogen wurde , elnscbllerlllcb des l'relses tUr Vieh. VOll
uogetŠhr )00 000 Gulden .
Dle grOrlten SChaden er11tt bel der Belegeruog durch
die preul)lechen Bombell und auch durcb das Pauer die Prager
Neustedt. wo leut Vtlrzelcbo18 aus dem Jahre 1745 ln dem
He1orfcba- uod l'eter8v1ertel 200 Hauaer durch Bomben und
Bršode vemlchtet wurden, von denen 54 Jlur noch eio blotJBr
Ste1nhau!en weren. Den Gescbadlgten WUrdBJl túr drel Jabre
die Steuern er1essen, eber wel1 lhnan das nlcht vlel geholten hatte . wurden 1752 au! 1hre Porderuogeo b10 erneut
die zeretĎrteo Hauaer teatgeetellt und Jedem der entatandene Schaden ln Zahlen 8uegedrUckt. In dem He1ortch,sv1ertel betrug es 18 40J Gulden und 10 dem Peterav1ertel
27 946 rc~den . zueammeo 46 34 9 Gulden . Es 1s t blsher oicht
bele~1;, ob den Gescbadlgten d1e geford erte Unteretutzung
ZUT. Au!bau der zerstorten Hauser Buagezahlt wurde. Den Ma_
glatraho wurdeo k1elnere Betrasa zur loat,andsetzung der
BrUcke und der Tore gezah1t. Nur Poh ořelec bekem 1746 aus
dem Kamaralfo~d 6 000 ~ul ~en .
D1a endgult1ge Klarung dar wirk11 chen Ausgsben und
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Schaden bei der zweifachen BeB etzung Prage wlrd srst nech
walterem geneuen Studium und dem Her&uetlnden der eatsprechenden Rechnungsbeleg e konatatlert werden konne •

•

•
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SOODOBt OHLASY PRusKtHc OBLEŽEní

l'JW{Y

ROKU 1757

Předchozí referáty n6~eho sympozia již a dostatečnou
podrobností dokumentovaly, že dramatlck8 válečné dění první
poloviny 18. stol., Jebo ~ Jevištěm byly Čechy, postihlo
tvrd! 1 hlavní město království. Již Da počátku válek o rakouské dědictví byla Praha obsazena francouzskými a bavorskými vo jsky, r. 1744 ji okupovala armáda prueká 8 naposledy, v první etepě sedmileté války, došlo před jejími hradbami ke krvavé bitvě u Štirbohol. po níž nú1ed0'9alo několika
týdenní pruaké obleženi doprovázané ničivým dělostřeleckým
bombardováním. Záchranu pak znamenala vít ě z ná bitva u Kolína
lB . června 1757, jejím ddaledkem bylo zruieni nepřátelského
obléhání a odchod pruské armády z Čech. Tyto pOhnuté událost! nazdataly pochopitelně bez vlivu na emďllení ob~atal a
to nejenom praŽSkých.
J1ž Arnošt Kraua s1 po~š1ml takřka symbolické shody
okolností, !e hned na začátku slszských ~álsk 88 po dloubé
dobi opět v)'nořuJe poeta'u Jana ŽUky z Trocnova. R. 1742
totiž v Bruněviku vyšel dalií spis z oblíbené řady H~orů
v fíl1 mrtVÝCh, tentokráte věnovaqý popisu toho, "Kt erak
~ .. ou bitvou u eáalavě a Chotusic zn8pokoje~ a probuzený
Žižka, bývalý prYní vódca a velitel husitó, VYChází z e svého
hrobu, dívá se též na bitvu s nejprve s1 dělá o ní d1~né
předatavy, brzo potow se však seznámí a udatným, v táto b1t~i padlým královským pruským generálmajorem von Werdeck a je
jím pouče~ o mnohýCh neznámých věceCh , také co do příčin
války . která zp~ obila tuto bi tvu •.• " Kraus toho využil k
pWiob1~ému konstatování, podle nehož skutečně " bHevnťm rachotem vál ek o dědic~í rakouské, o Slezeko, až po sedmiletou, vzkříšeni Hue a Žižka", jinými slovy, že za č íná nová
epocha českých dějin, epocha oeví censká a obrozenecká 1/.
Pouze na okraj lze v této souvislos ti poznamenat, že
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jestliže hřmění děl chotusické bitvy opět ~lžku vrátilo ceek6mu prostředí, zp~obily slezské války. na druhé straně zároveň ztrátu údajné žižkovské relikvie - dObytím kladeké
pevnosti padl do pruekých rukou pověstný buben potažený kůží
táborského hejtmane. "Ano, kůže Žižkove, neb lépe řečeno buben Žižkův jest souč ástí kořieti, kt eroužto j ~e z eech odvezli", pael Friedrich ll. Voltelrovi 4. prosince 1743 2/,
Vrstme se ale ke Krausově metafoře; skute č ně v této době j ame svědky značného vzestupu českého vlasteneckého cítě
ni, vzestupu, který pochopitelně neunikl etarší bistorické
l iteratuře. Jeko Jeden příklad ze vše chny lze uvést Emesta
Denise, který ve svých Čechá ch po Bílé hoře napssl: "Zápas

•
•

proti Be dřichu II . nabýval znenáhlu rázu národního, a právě
tak jako S& k úopěehům jeho pojí opravdu tvoření vlastenectví německého , vzbuzeny u Slovanó nejzdárn~j~í a nejvndtř
nljší city, jež dřímaly v hloubi jejich srdcí, děs a hněv
proti Německu" J/. Tuto tézi pak prohloubil a příklady čer
panými především ze soudobých lidových kronik bohat ě dokumentoval frsntišek Kutnar. Ten dokládá, že "pod útokem skuteč nosti se vzedmula vlna sociální kritiky a národního citu",
že slezské války probudily u venkovského lidu "národní vědo
mí a představy sociálně politické " 4/.
Je to ovšem vlastenectví naplněné j eště barokním duchem
- česká země vyetavená nepřátelSkému útoku je odev zdáv ána
pod ochranu ev. Václava a proto také odvrácení nabezpečí a
odchod Pruaů je v lidovém prostředí chápán jako proj ev zázračného pdeobení bozské prozřetelnos t i a pomoci zemského
patrona, která ~e proj evovala mnohdy i kuriozDÍro z působem.
Např. v H~ddcl Králové a v Nymburce děsil nepřítele ev. Václav v ~lro~ě královsk ého husara 5/. Katolické lidové kroniky tské akcentují r ozdílnost viry a vá lka tak v jej ich pojetí dostává charakter náboženského zápasu, boje ns obranu
katolictví a nechybí sni tckové cherekteriatik3 Priedricha
II . , jsko "ten ukrutný a bohaprázdný pohan" 6/ . Na druhé
straně je obecně známo, že zbytky tajných nekatolíků naopak
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apojovaly, pochopit e lně z načně nereálna svobodné provozování evangelické viry a záhubu
katolictví, jak to vyjadřuje např. píseň ~BrandBnburku podej ruku", nebo z pozdější doby proeebný list východočeskýcb
evangel:íkd pruskému králi 7/.
Všechny tyto uvedené skute č nosti nejsou B~ozřejm~ ničím překvapujícím - válka B sebou v!dy přináší také ideový
B pruským

ně,

vítězstvím

neděje

neklid a 1 nejB1riH vrstvy obyvatelstva jsou v hkových

chvílích nuceny formulovat BVdj vztah k 51rším celkdm a kojako je země, národ, stát.
Necháme-li stranou krátkou !rsncouzako-bavorekou epizodu Da počátku čtyřicátých let, bylo pod pojmem "nepřítel" v
dobl kolem poloviny 18. stol. jednoznačně cbápáno Prusko, v
konfrontaci 8 nim Ba f ormoval o tehdejší české národnÍ a vlastenecké cítění. Povšimněme ei proto nyní blíže některých
dobových ohleed válečných pfíběhll v čeB k ém prostředí a jejich zaměřeni. Nejprve je ovšem nutno alespoň etručn! charakterizovat obdobnou literární produkci rakouekou.
Stejně jako většina oetatních válek dřívějších i budoucích, také eedmi letá válka byla provázena množatvím letákll,
pemtletll a vdbec celou řadou př!ležitoetných literárních .ytvord. Byly určeny jednak pro domá cí obyvateletvo, které tak
melo být připraveno trpělivě anášet vále č né útrapy a ochotni
přinášet i potřebné oběti - jednalo ee prostě o zajištění
klidu v zázem!. Dalěím obvyklým druhem byly informace pro
mezinárodn! politicky činnou veře jnost. Práv ě v sedmilet é
válce ea vliak setkáváme se zajímavým jevem dOkládajícím
vznik moderníhc v e řejného mínění. Priedrich II. toti! zároveň U8ilov~l i o to, přeavědčit lirší vzdělan é kruhy o svých
rozsáh~ych kulturních zájmech , svém mecenášství i o modernosti tivého vkueu, a proto se obkl opil řadou tehdy módních nimec ~cb literátd jako byl Xlopetock, Gleim a delší: Prostřednictvím jejich prací ae pak vytvářel názor, bohužel dodnee přežívající, že zatímco ne pruaké straně již hovoří
duch nové doby, jaou Rakušané doaud v zajatí přežívajícíCh
laktlv~
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baroknieh forem. Zp~aob. kterýw S8 o to jeho literární družina snažila, ovšem o jejích kvalitách přilil nepřesvědčuje.
Např.

v píani o

křik.

jím! vybízel své vojáky k delším

bitvě

u Kolína byl Prledrlchóv vzteklý výbeznadějným útok~

proti rakouekým pOBtavením , "Kanál i a, copak chcete žít věč
ně", v žáru Glelmovy básnické výhn ě přetaven do tohoto tvaru: "Zpá tky, volal otec Friedrich" 8 laskavě pak v ysvět luje
svým vojekOm, že ee od nich toho dne prost ě št ě etí odvrátilo 8/
Ne rakouské s traně ee tomuto trendu pruské propagandy
sna žil čelit tiskař e nakladatel Josef Kurzbock, který právě
tehdy díky vydáv ání vlasteneckých projevó doeáhl řa dy privi legií. Kurzbockovl ee především jednalo práv ě o to, aby vdč!
vz dělané~u obecenstvu v dědičných ze~ch i v říěi dokázal,
fe také na habsburské s traně exis tují lidé , kteří jsou
schopni vy jádi'it své rakousl: é vlastenectví moderním jazykem
počínejícího osvícenství s proto získal jeko své nejvýznamnější aut ory vídeňského drswstika Pil ipa Hafnera a jezuitu
Kosmu Denise , prof esore poetiky s rétoriky ne Terezisnu 9/
V naši souvislosti 8e ově~ nem~leme podrobn ě zabývat sni
rakouskou propagandou vcelku ani těmito jejími vrcholy. Musí
stačit konstatování , že v prl1měru lze hhlVní trend ral~ouaké
l i terární propagandy v době obležení Prahy s bitvy u Kolína
charakterizovat velm i stručně - Prusko veda zjevně nespravedlivou . dobyvačnou a kořistnou válku a kolínaké vít ě zství
je jasnJ~ dokladem toho , !e B~ přeje spravedlivé věci. Tak
t o např . vysvětluje leták zachy cující fiktlvní rozhovor mezi l oejálnílll Tyt'olákem a názorov ě tápajícím obchodnike!ll př i
cMzejí cill' z říše . Bombardování Prahy , "krásného m ě eta", je
zde uvl.děno jeko jssný doklad pruského barbarství. Podobná
nota je také hl avním obsahem jiného letáku , který Je celý
věnován ut rpení Prahy v dob ě pruského obležení . Dělostřelec 
ké ostřelov ání Je charakterizováno jako nejtěžší hří ch. to
ti!ll epiše, že mezi obětm i byly tské ženy e děti. Vlestenci
( v originále " di e Landce Petrioten") ale nep ř esteli apoléhat
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na boží pomoc 8 leták pak konči oslavou Čech jako z~ě zas líbené pod vládou rakouského docu. Pouze oslavě oevobozeni
Prahy je zase věnován vídeňský tisk "Plena Vlctor1a". V rémci této produkce ovšem zaslechneme také hlasy, které jakoby
anticipovaly delší etapu rakousko- pruekého soupeření e chápou s ouč a snou válku jeko zápas o nadvládu v Hěmecku e proto
S8 teké zjevně obracejí k říšská veřejnosti . Je to např. óda
oslavují cí Daunov o vítězs h í u Kolina jeko vítězství "němec
ká sv obody " 8 uvádějící . !e během bitvy byli rakouští VOj áci
naplnšni prav ým "Hermannovým duchem" lal, Ostatně i české
Dlarlum obležení Prahy uv ádí list Marie Terezie propašovaný
do mšsta, který povzbuzuje posádku k vytrvalé obraně mimo
j iné i tím, že "ne hrdinském bránění 8 zachování Prahy čest
němeekého národu, zvláště pak eísařaká královské zbraně, ba
i cí aařského králov s kého stavu ••• ~táloat a setrv ání pozóstá.,á" 11/.
V českém prostředí byl zřejmě tón určujícím dílem krátký spisek s dlouhým názvem, právě zmín ěné "Diarium. to jest
každodenní poznamenáni toho, co se skrze trvající nepřátel 
ské pruské královského hl avního měata Prahy obležení v roku
1757 od začátku až k konci, jek ., duchovních, tek v avhakých a politických , obzvlá!tně ale v vojenakých případnos
tech kddodenně etalo a př1hot\i1o". Den po dni je zde sledován průběh obležení, podrobně je uv áděn denní počet a druh
na měat o vypálených atř el a rozsah způaobených škod. Tendenee spisu je jesná - dokumentovat nepřátelekou ukrutroet a
zároveň oalavit rakouské vítězat ví doložené i zjevnou božskou pomocí. Te ee projevila např . tím, že na Pražakém bradě, který r.atřelov áním utrpěl veliké škody, protože pruští
dělostf~lei se zeměřovali na c iferník věžních hodin, BOh
přeato katedrálu a "hroby avatých čeSkýCh země petronův neporušené v celost i zachoval" 12/.
Ještě lépe je charakter současné čeeké reakce ne obležení Prahy zřetel ný z báení k Dieriu připO jených. V "Pleaající ódě; to jest Li b ozpěvu o vysvobození hlevního města

Prahy" lJ/, jejíž ksždá sl oka začíná i končí radoatným zvo-

láním "S Prahou dobře", vystupuje v naprosté jednotě rakouské 1 české vlastenectví. První sloky znějí ryze rakousky:
"Jde zpět hrdý nepřítel domň,
strachem pln z habsburského hromu".
nebo:
"Nepřítele, jenž nás ze ~šech stran
obklíčil, zbila rakouská zbraň".
Sedmá sloka této básně ele přináší nový, český motiv:
"S Prahou dobře .
Tea Prušané mohou být j isti,
jak chléb čsský jest tvrdo hrýzti ,
kdo ho požádá nezvaný,
vypij e naň krve džbány" .
Bezproatředně náeledující sl oks obě tyto linie apojuje :
"Bňh a svatý z Nepomuku
ekrotil nepřátelskou ruku.
Přímluvs všech patron~ čeakých
ostřihá korun rakouských",
aby pak také cslá báseň skončila modlitbou k nedávno ksnonizovanému zemskému pstronovi - "nedej ~íc čeekou zem hubiti~ .
Ještě výrazněj i zaznívají české motivy z jiné básně.
jejímž obsahem Je vyvrácení a zesmě š něni některých t~rzení
pruské propagandy 14/, Tak např. údaj, že v bitvě u Prahy
prý padlo na 150000 /1/ Rakušan~, je glosován tím, že každý z těchto padlýCh atačil ještě před svou smrtí zabít deaet
nepřátelskýCh ~oják~. v této souv ial osti se ovšem nemluví o
Rekuianech, alel
"Kde~ jeden z Čech~v zabitý
n~ bojovišti ležel.
Tu Prušan svou krví sytý
v počtu desátým ležel" .
reké na jiném místě Je úspěšná obrana Prahy oalavována jako
doklad toho, že "aíle ČechOv nezemdlela", 1 tato báseň pak
končí samozřejmým spojením obou petriotiomól
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"Rakouská zem pl es a la
s ce l ým č e ským národem".
Předs tavy a ná zory vesnického pr o stře dí nám při blíží ,
kromě Kutnarem ci t ovaných l idových kron1 k ář~ , Vavákova obaáhlá píaeň "Forázka Prušan~ u Kolína neb vai Křečhoře dne
18. června roku 1757"; jedná se o první tišt ě nou skladbu
milčického píamáka 15/. Její začátek vy j adřuje radoat celé
č •• ké E... nad tím. 1.1
"kr'l ~ký s ~ojsk7 .~ýa1
•••• a ~.ch e. u.ír'·,
• druhá slok. dokumentuje utrpení, kterÁ nep řítel Čecham
způsoboval, opět na přikladu Prahy, kterou:
"c.lým vojskem obložil,
hro_nou střelbu spořádal.
do ní bombardíroval,
domy t l .uk, ~.palo~.l,
ani c. ._ BvaUho Víta.
t.n Bl .. ný n.litoval".
K~! ae zdá, že Priedrich bud. stále vít&zit, "emutní ~.cho
~. 1 B Prahou" se jsko k poslední naději utíkají k božské
pomoci a jsou vyaly!eni - tím js uvedeno vlastní líčení prů
bihu bihy'
"Fojat., ó bratří ~echové
tea slyěet pomoc Bozskou.
A. sunáte divy nové,
když tu bitvu křečhořskou
budu vám vypravovat".
I když tedy by l o vítězatví dossženo především dÍky božskému
zásahu a ~omoci, nechybí ani zde obligátní výaměch poraženému ne~ríteli. Fodle Vavska toti ž Priedrich svým vojákům sliboval, že tato bitva jim otevře ce s tu na Vídaň, což poakytlo
Vavákovi příležitost k lakonickému:
"Tma bitvu skoncovala,
l'rusÓJn NYlIIburk místo Vídně
náhradou ukáz al a".
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Obleženi 8 o8vo bo~ení Prahy nelezlo ohlaB také na Morakde e e etupňovFla protlpruek á nálada již od počátku čty
řicátých let, kdy se zde z poddaného lidu formovaly dobrovolnické oddíly bránící eB nepřátelskému drancování. Zejímav~ dokladem těchto pocitů Je hanácká opere "Kterak Lendebork od Praha z království českého Bni nepěkne (lotr) B Bohem ee hábal" 16/. Její děj začíná násilným odvodem mladého
Hanáka do řed prueké armády a jeho otec .e proto na pruekého
p.no~ník. (apoatrotov*"ého také výr~y typu "lópainíko, ~
bíf.-) velsi roabořčí:
"Jak ma Prebe zavoněla.
bleate, kdo ba to řekl,
Bcsd chce ze ča ekýho krále,
bodé{ ho kat emekl",
• také Friedrichovy vladařské schopnost i oceňuje více než
vě,

akepticky:

-Ani pÓlmlstreD na Hané
nehodii b • ... Y didini,
p ro č? 4ebe. se mni zeptal:
te be. i.dil. lidi chlodil.
jedním Blovem: .e i.bal".
T dallím obra •• se pek odyedený syn obj eví a .ypr ••uje o
tom. Jak Brandenburk musel e nepořízenou odtáhnout od Prahy,
což poskytne otci příležitost nej prve ke škodolibému v ýsmě 
cbu:
"Toším 8e ti Landeborko zle daře,
já za to nemožo. podrale ti kožo hoaaře,
tek ne tebs, neletojo tebe,
nic".
Na závěr opery potom veichni přítomni vyjádří svou
oddanost baba burské vládě:
"To ja možu říct každémo.
milostivějšího domo
že neni v Evropě všecké,
dobř~

y;;f

mně,

upřímnou
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tak jako je dam rekóeké",
a to 1 hrdým pOukázáním na zdroj rakouské slávy a moci:
"neb doba královna ehtěla,
co by ta voják~ měle,
jak třebas na naši Hané ,
dat má chlapů jako slone".

Na sklonku 16. atol. ee k

těmto

událostem v podobn6m

duchu v rátil např . je!tě Prantiěek ~art1n PelcI ve svém "vítání české korun,y" z r . 1191, když tomuto symbolu Čeekého

královetví vykládá všechna protiv enství , která zemi potkala
• době její nepřítomnosti, t. j. od r . 1743 . V tomto pojetí
je ovšem vái ka s Pruekem výhradně českou záleŽitoetí. V bitvě u Štirbohol "mnohý dobrý Čech do smrti byl zabit, raněn,
aneb o ruku nebo o nohu připraven a zkažen". Ukrutnost pruakého krá le pochopitelně symbolizuje bombardováni B utrpení
"velikého 8 překrásného měete" Prahy , při kterém " onU ten
přesvatý chrám ušetřen nebyl. ~lat hr~za tehdáž ne ~ěst a
tvá prszská ee pOdÍvati , a srdce kazdého eecha nsd ' tou zkázou bol eeti se pukalo" . Prostě sedmiletou válku vedla Čeak á
koruna , jenom pro ni Češi bojovali a umírali. MTu na každý
rok vice než jedna bitva se Bvedla, v kterých! mno~ Btat ~ č
nt, postavy kráané a tváři mi lé, ušlechtilý č eský mládenec s
jonák 8vého mladého živobytí pro tebe, Bvetá koruno, na bojUt1 nechsl e za tě umelU 17/
Je tedy ~o!né ahrnout, že v období slez ských válek se
v našem prostředí skutečně setkáváme s ~arkantním vzea. upem
českého vlastenectví. Toto vlas tenectv í v~k e zu j e je š tě řadu
berokních rys~, jako je odevzdaná ddv ě ra v pomoe Boha a ze~
ských pat~un~. kterým také bývá připisována záaluha na dossženi~ vítězstvích . Jedním z kstalyzát ord takových pocitó,
kromě násilného a loupezivého chování pruekých vojsk, bylo
obležen! 8 dělostřelecké ostřelov á ní Prahy na j a ře r. 1757,
kdy Pr aha opět vystupuje v roli hlavy království 8 její utrpení symbolizuje utrpení , jemuz je vystavena celá země. Chsrekterlatlcké je tské sepětí tohoto raného č e sk é ho vlsste-

2BJ

nsetv! 9 rodÍcím se rakouským státním patriotismem - rakouská vítězství jsou chápána 8 označována jeko "naše" vítěz
ství, Karle Terezie je jednoznačně českou královnou atd.
Podobné projevy SB v Čechách projeví ještě v prot ifrancouzské propagandě za revolučních e nspoleonských válek, aby pak
během 19. etol. rakouská vláda tento politický e mravní kapitál jednoznačně promarnila. Trvalým vkladem doby kolem poloviny 18. etol . do našeho národního a historického povědomí
je za to fixováni stereotypu Němce jako krutého e berbarského nepřítele.

Poznámky

II

2/
J/

4/

5/
6/
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A. Kraus, Husitství v literatuře zejména německé. II.
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č. Zíbrt, Pověst o Žižkově kdžl. lni Listy z českýCh dě
dějin kulturních, Prahs 1891, s. 98.
A. Denis, Čechy po Bílé hoře. lIJ, Praha 1911 , s . J9.
P. Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského
lidu. Trojí pohled ns český obrozenský lid jako příspě
vek k jeho duchovnim dějinám. Praha 1948, s. 97.
Tamtéž, s. 99.
!. Robek, Městské lidové zdroje národního obrozeni .
Praha 1977, s . 62.
F. Kutnar, Sociálně myijlenková tvářnost, B. 107.
J. W. L. Oleim, Lied nech der Schlecht bey Collin den
1Stp;, Junius 1757. 1m Epochen der deutschen Lyrik,
~. 5, hregg. von J. Stenzel, ~unchen 1969, 6. 280.
H. Zsman, Der Drucker Verleger Joseph Ritter von Kurzbock und seine Bedeutung fUr die osterreichische Literatur des 18. Jshrhunderta. ln: Buch und Verlegswesen
1m 18. und 19. Jehrhundert. Beitrege zur Geechichte der
Kommuniketion in Mlttel- und Oeteurope. Hrsgg. von

284

10/

11/

H. G. Gopfert, G. Kozletek u. R. Wittmann, Red. H.
Ischreyt, Berlin 1977, 9. 104-129.
Viz H. K. Richter, Oeeterr elch ische VolkeBchrlften 1m
elebenj8hrlgen Krlege. El n Beltrag zur Geachlchte der
polltlechen Literatur 1m 18. Jehrhundert. Wlen 1869.
Odtud čerpány všechny citace.
Dlarlum, to jest každodenní poznamenání toho, eo Ba
akrze trvající nepřátelské pruské královského hlavního
Prahy obležení v roku 1757 od začátku az k konci,
jak v duchovních, tak v ~větekých 8 politických, ob~lá§tně s le v .oJ.nekých přípednoetech každodenně . ta10 8 př ihodilo. Praha 1758, e. ll.
Tamtéž, 8. 25.
~amtéž. e. )8n.
Zouplne dvanáctero v nově předložených alebř /1/ 1 pře 
ložených lží ně který ch cizozemských pí8ák~ o poaledAim
nepřátelským do pole v Čechá ch tažení, jako 1 hlavního
pražského měs ta oble žení. Od jednoho pravdu milující ho vlastence do verěd uvedeno. Tamtéž 9. 29n.
Citováno podle edice G. Uhliga von Uhlenau, Erinnerungen aD die Schlecht von Kolin und die damelige Zeit.
Wien 1857, s. 118- 129.
E. Axman, Morevské opery ve století XVIII. Příspěvek
k dějinám české hudby XVIII. stol. Brno 1912, 8. 9- 14.
Ci továno podle edice J. Johsnidesa v jeho monogrsfii
František Martin Pe1cl. Praha 1981, B. 344- )47.
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Jiř1Rek

Der zeltgeno•• leche i,cbhall der
Belegeruog fra&8 1m Jahre 1757

preuGl.cb~

Zusammentaseung
Dle Kriegs , di. die Habebur,er Monarchie in "o Tl.~
zlger UIld tÚD.lzlger Je.hren d_ 18. J&hdlunderte
baben in betracbtllcher W.l •• 41, M.ot&l1t_t brel"r
Sehlchhn der Bt .."olk:e l'U!l6 4.u , • • • • , • . . " L&n4e- w-

.rte,

81ntlUOt. liae b•• onder- be(.~ IDII, .piele.. bder
~d Artl11er1ebeecble9ung Frege durch d8s
preu!)lache Haer 1m PrUhJahr 1757 ucd der d8r6utlol~8ad.
oeterrel chieche Sleg, ,rzi.lt Bm lB. Jun! in der Sehlacht
bel Kolie. D1ae e Erelgnlss8 waren elner der w1chtlgeten
Impulse tur di e Star kung des tachecblschen natlooalen und
etastlichen BewuQtse1ne , welchee eieh unter andereM such
1m Wlderetand gegen d18 Preu!leo, dia ale graus8IlIer und barbar1s cher P81nd begr1l!en wurden - 81n Bewele dalUr l at
gerada die preu01eche Beech1eOung der Hsuptetadt - he r suskristell1s1erte . D1aee petriot1echen Heltungea, belegt
durch E1ntragungen 1n Volkekron1ken (Dor!- und Stadtkron1ken) . 1n dem lyrischen Volkaecha!fen und 1n kUnet11chen
Propagat1onegeb1lden , zeigen noch e ine Reihe barocksr ZUge
(Glaube aa die H11te Gottee und der Landsepetronen ) . und
au! po11t1acher Ebena traten 1n ihnen e1ntracht1g nebenelnander ~e r bOhm1eche Patr1ot1amus mtt den GetUhlen der
Lo1alj~at und der I dent lf1 z1.~ mlt 4er seeamteo ~on.rdi, aelegerung

ne .s •

'DM

bi.r aucb a.ti:ihle und Aa.dchten. «1. a(ŮaQn di e \ a .~n1 ,_
ap.teren Ant&nge de. modernen t ecbechi e chen P.trtotlamue
und der nat10nalen W1 ed.rgeb~ ankUAdig en .
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Dagmar

P 1 a k o v á

Rusovi V PRAZE J. V ČECHÁCH V ROCE 161)

Bojová akce ns poleons kých válek e8 Prahy bezprostředně
nedotkly. Měeto v jej ich p~běbu prožilo jen několikeré
krátkodobé próchody a pobyty ruských vojsk. Právě ty Jsou
však v naš í mar%Íetleké h1etor1ograrl1 považovány za velmi
významné z hledieka vývo je č esko-ruských vztahů v 19 . atol .
O těchto událostech, s padajíc íCh do doby našeho národního
obro zení , byla československými buržoazními 1 marxistickými
badatel i PUblikována řada prací. Největší pozornost 88 souetředila na období let 1799- 1600 , kdy přes Čachy a Prahu
procházela ruská vojska pod velaním generalles1ma Alexandra
V a 811Jeviče Suvorova 1/ . a na udál osti roku 1805. kdy BB u
Slavkova odeh r ála bitva tří císařů 2/ . Události let 181) až
1815. kdy SB vytvořila šestá protinapoleoneká koalice
( anglo-rusko-r ak:oWlko- pt"UBká) e Praha ee stala na jaře lB1)
dokonce jedním z n ejddlalit ějěí Ch středisek politického a
spOlečensk ého života v Evropě, byly bedateli SledOVány jen
minimálně a jednos trann ě . Přitom se v tomto roc e uskutečnil
nejmasovějě! styk obyvateletva Čech s ruskými vojáky v obdob! lB . al první čtvrtiny 19 . století vdbec . V srpnu 181) toti! vstoupila do Čech stotřicetitisícová spoj enecká ruekopruská armáda pod velením r~ského generála M. B. Barclaye
de Tolly. Bylo v ní přes oamdesát tisíc ruskýCh VOjáků , téměř ze všech společenských vrs tev a národností carského Ruska. V zář:! Uhož roku pak ruská tzv . Polská sxmáda pod velenÍM rusk!QO generála L. L. Bsnnigs&na , v níž bylo přes padeeát !~et tisíc VOjáků a dob rovolníků převážně z centrálních
oblf.stí Ruska .
Ke studiu pobytu ruských vojsk v Čechách a v Praz e
v tomto období lze přistoupit z více hledisek, která se vlak
v praxi vzájemn ě prolínají, nebo zč áeti i překrývají. Nsj č ast ěj i je tot o téma zpracováváno čee koelovenskou a zahra-
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literat urou: 8) z hlediska vojenského v souvislosti
8 bitvou II Chlumce 29 . a 30 . srpna 1813. b) z hlediska historického v rámci pol i ti ckého 8 hospodá řského vývoj e ve
středn í Ev ropě v prv ní čtvrtině 19 . atol ., o) kulturně histori ckého v rámci vývoj e česko - ruských vzt ahů v období
národního obrození, d) z hlediska etnografického v e spojení
88 studiem lidového myšlení v záv ěrečném oUdobi nepoleonek'ých válek .
Podívejme S8 nyní ne jednot livé způs oby doeuvadního
zpracování toboto období . Z hlediska vO jenekóbo byla histor iky rů zn ých zemí Evropy ne psána k tomut o t ématu celá řada
prac í. Prvn í z nich 88 objevily již v první polov ině 19 .
s tol ., bez prostředně po bi tv ě II Chlumce , v zemích , které e8
vá l ečn ého konfliktu zÚČastnily . Jsou to např . práce K. Plotba JI, H. Astera 41 , Helldorfa 5; T. Bernhardibo 6/ , J. ~ •
Helferta 7/ , M. I . Bogdanoviče S/ . G. Simona 9/ , A. Friedricha 10/ . ~ . &hn la 11/ a j . Hlavním c ílew těchto autorů bylo
vyzdvihnout zásluhy Pruska , Ruska a Rakouska a jejich panovníkd na po r ážc e francouzekého sboru generála D. Vandamma
u Chlumce a n a pozdější poražce Napol eona v bitvě n á rodů
u Lipska . K těmto pracím je nutno přistupovat značně kriticky , nebot se v nich vyskytují fsktografické ne přesnoeti ,
vyplývající jak z pol itického postoje autorů, tak i z mal é
a často jednostranné znalosti pramenné základny .
Současná vojenaká zahraniční marxi stická h1atoriogl·at1e
se věnuje tomuto období pouze z hlediska n árodně osvobozeaeckého hnutí lidových mas v NěmeCku pro ti napol eonskému útisku . Historikové v NDR kladně oceňuj í pomoc Rus ka ve společ 
ném boj.i. s nepřítelem, ale událostem na území Čech pozornost
nevěr.ůjí 12/. V SSSR ea histo r ikové tímto obdo bím a ž do n edáv'lB nez abývBli , nebol celé své úsilí soustředili na zkoumání vojenských , pol itiCkých , ekonomických a sociálních otázek,
epojených 8 Vlasteneckou válkou ruského l idu v r . l S12 . Teprve 150 . výročí událostí roku lS1) dsl o podnět k vzniku řa
dy drobných studií , v ěno vaných osvobozenecké v6lce v Něm ec -
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!cu a bojové spolupráci ruské a německé annády 13/ . Byl vydán
s borník archívn ích doklmcnt~ . vztahujících 88 k podzlmnimu

tažení ruekéaonády v r. 181J . který zahrnuje 1 události na
Území Čech 14/ . Sovětští historikové přiznávejí , že právě
toto období nebylo dosud uspokojivě prozkoumáno a jeho vý~
znam nebyl dostatečně objasněn.
Československé historiografické produkce buržoazní 1
~.tlok' •• TOjeoekju1 událo.tml r. 181) téměř nezabÝTa-

boo c:..al.ll. _ j . . ll ................. Ku~y 15~ J. Lup.16/
.... "'_' • • 11{ .... oPl pc!peal1 pouu průblh bitvy u

Chluace na .4 kladě staré, většinou německé li te ratury, a
proto opakoveli faktografické chyby těchto prací .
O vaj _nekotooretlck' zpracování roku 181) 88 pokusil
A. Jlrauch. r. 1931. Ve dvou článcích shrnul průběh podzimníbo tei.ad Hlavní (č ••k' ) a~ád1 z pohledů německých a
~~~ ~~ ••ich 'eor.t1~ 19 •• poč'tku 20. atol. Or.-t. ...1. -,ok.d _ .... M-IÚlÚI . - . , , . n. Ú8_í d.cb a •
.a
'th ......... '
7 Hl 'bi~ u Chl~ -.1 U .Moa'
.,.j~ "Y'Oja• .oa ú...í dacb 18/ .
Z hl...... h1ator1ok4b. v rámci politického a hoapo~Mlo ..,.~a va at~:! "roJ' "Y období kOllce .oapolaon..,41 .... _ k t . . . . . . . . . tu ""huj . č l.4.o..k
a
přípravy Rakouska ll: válce 181) ~ . Švankmajera 19 • J . Polii.n_ký v díl. Napeleo.o ft srdc. Evropy na základě jednotného
fondu č eakoalovenakých archívů . ledoval politické peat~je
č eské ft rakouské ilechty , franoouzeké a německé emigrace,
č asky a něm.oky mluvícího obyvatelstva, vzdělanců a poddanského lidu "Y~ vztahu k napol.onaké legendě od francouzské
reToluc~ až do úplné porážky Napoleona . Jebo kniha pOdává
pod~bný přehled o bohat ství naěich archívních londů , kt eré
net3ly doposud plně v yužity ke studiu tohoto období . Problematikou spojenou e pobytem spo j eneckých rusko-pruských
"Yojsk v Čechách v r. 181) se zabýval jen okrajově 20/.
Z hlediska kul t urně bis'or1 ckébo v rámci vývoje česko
ruských v ztahů v době národního obrození byla čs. buržoazJ

-kl-

d,ch"

•
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nimi a merxist1okjm1 b1stor11Qt publikována celá

•

řada

praci .

Buržoazní hlstoriková 88 v této eouvisloeti podrobně zabývali politickou a publlcletlckou činností obrozenecké inteligeoce ve spojitosti e vývojem idejí slovanské vzájemnosti. Tito autoři idealizovali z buržoazních třídních pozic
dobovou společenskou atmosféru v Čechách v duchu rusofilských myšlenek a ztoto!ňovali názory obrozenecké inteligence B postoji širokých lidových vrstev . Dokazují to práce
V. Praaceva 21{ E. Jelínka 22~ ! . Rezka 2J{ J. B. Nováka 24/
a J. V. Práška 25/ •
Českoslovenští ~arx1atičtí badatelé vycbázeli pravdě
podobně z koncepce Z. Nejedlého. který v práci České rusofilství o roce lBI) nspasll"Lze dnea Již stěží popsati nadšení, 8 nímž byli v roce lBI) v Praze a jinde v Čechách v í táni ruští kozáci. Vždyt to byl i VOjáCi první samostat~é
slovanské říše, e nimi! se mohli naši lidé jakž takž dohovořiti, a tak naděení pro ně nemělo u nás mezí. Nebyl to však
jen obecný lid, jenž tímt o byl stržen." 26/ lhi se předpoklá
dat, že tento závěr vycbázel ze etudia názord a činnosti
obrozenecká inteligence první poloviny 19. atol . , nikoli
vest z hluboké analýzy ft syntázy pía~ých pramen~ lidové
provenience a názord RUB~ , přímých účastníků styku s českým
obyvatelstvem v r. lB13. Snad právš proto docházelo v historiografiCkýCh pracíCh padesátých a šedesátýCh let k nekritickému přístupu při hodnocení pobytu ruských vojsk v Čechách
a k jejich glorifikaci. Zmínění autoři připisovali ruským
vojákům, .o.a rozdíl od voj áků jin.jcb armád té doby, pouze
kladná charakterové vlsetnos ti , s to i přesto, že čeští lidoví veD~ovětí 1 m ě etští kro.o.ikáři často chování ruekých vojikd ~stře kritizovali 27/ . Lidové zápiSY z období .o.apoleonský~.o. válsk jsou dodnes hodnoceny badateli jen jako obvyklá
ateaky lidu, vyvolané vále čnými Obtížemi , které nemohly mít
z'porný vliv na rozvoj myšlenky slovaneká vzájBmnOstl v lidovém prostředí anebo jako lidový projev odporu k v álkám v~
bec . Přitom ani j eden z badatelů doposud neprovedl konkrétní
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krl~lckou analýzu oprávněnos ti či neoprávněnosti těchto stížností lidu na zá kl adě skutečných ~ajetkovich a finančních poměrd alespoň některých lidových kronlkářó . Snad práVě proto
je podle J . Kočího dodnes diskutovanou otázkou , zda rusofilství zaaáhlo v době napoleonekých válek celou č ee kou společ n o st, nebo z ůstalo omezeno jen na úzkou skupinu národně
uvědomělých buditeld 28/ .
Také nedávno publikovaná práce Ct irada Kuče ry Po stopách přátelst v í n e přek raČuje r~ec tradičního zpracováni událostí kolem bi tvy II Chlumce a pobytu ruských vojek v severozápadních Čechách v r . 181) 29/ .

Z hl ediska

e~oog rarle

byla

burioaz~~l bada~e ll

tomuto

tématu věnována minimální pozornost . Jsou to pouze člklky
K. V. Adámka 30/ a J . Švejdy 31/ , kte ří se zabývali p~ohody
ruských voj sk VýChod očeským a středo č eským kraj~ v r . 181)
z hl ediska ěkod zpŮSObených těmito vojaky místnímu obyvat elstvu. MohOU být použity jen jeko doplňkOVý fektosrn!ický meteriál . Dále V tomto ohl~u šel F. Kutnar, který v jedné
z kapitol s vé pr áce So c iálně myšlenková tv ářnos t obro zeneckého lidu zhodnotil na zák l adě čeSkých lidových kronik i
průc hody ruských vojek českými zeměmi . Souhlasil v ě ak s dosavadními názory badatelů ne pobyt ruských vojsk v Čoch~ch 1
e t~. že měly kledný vliv ne rozvoj rueofilst ví v č eském
lidovém proetř edí . Stížnosti lidu na chování ruských vojáků
posuzova l stejně jeko ostatní badatelé jen jako běžné ~ospo
dářeké nářky , které nemohly mí t záporný vliv na rozvoj myšlenky eloveneké vzájemnosti v lidovém prostředí )2/ .
Z marx1stl ckého hlediske se A. Ro bek zabývá v ~cl
probl emat~ky spojené s obdobím národního obrození i li dovými po p. ~oji k jednotlivým vojskům ze vá lek ne pol eonskýcb a
vzta~y venkovs kého a mě sts k ého lidu k Rusku v r. 181) . Aut or
zdůrazň Uje, že lidové kroniky jaou důlež it ým pra=enBm pro
studium dobovábo lidovébo myšlení v období národního o brození . Upoz o rňUje na skutečnost , že z nicb lze zj istit nejen
rozdílné názory lidových vrstev na jednotlivé politi cké
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udá l ost i, ale 1 odraz t Obo , co s e st á tní propagaodi nebo obrozeneckým budltaldm podařil o či nepodařilo vštípit do vidogf lidu. Podtrhuje, že etnograf 1 his torik musí ve~ kriticky a z marxistlcko-lentnekého hlediska přiatupovat ke
studiu všech lidových píaeonýcb pramenů , A. Robek shromáždil velké množství pramenů 11dové provenlence , které publlk~
je 1 jako adice pramenů , Je jich z přístupněním umožňuje zamyslet 88 hlouběji 1 nnd ot ázkami vzájemných 8ty~ č eskébo
lidu 8 ruskými vojáky v r. 1813) ač sám tuto problematiku
d08ud podrobněj i n8zpre.cQval 3) •
.
Významným a doposud málo využitým prameneo ka zkoumáni
lidových postojů k ruským vojskům v r. 181) při jej i ch pobytu
v Čechách 1 Praze jsou deníky, paně ti. vzpomínky a soukromé
doplay ruských důstojníků a VOjákd. přímýCh účastní~ podzimního tažení ruské armády proti Napoleono~i . uveřejňované
v ruekých č asopiee ch a novinách v 19. a na počátku 20. eto l. ,
či uložené a dosud nezpracované ve etátních archivech SSSR ~
Aut oři těchto pramenli. pocházeli většinou z řad vzdila.oé
ruské šlechtické mládeže. její! názory byly ovlivněny filoZOfickým myšlením francouzských encyklopedietli.. idejemi
francouzské buržoazní revoluce , ale i vlasteneckými city, vyvolanými dobyvatelakou politikou Nspol eons , která v r . 1812
zasáhla i Ruako . ZkoUlbané deníky , vzpOlUínky , pamě ti a kor_
spondence z r. 1813 názorni dokládají postup jejich myšlenkového zrání v průběhu zahraničního pochodu . Mnohé z nich
vznikly přímo v boji z citových pohnutek nebo jen ze anahy
zaznamenat prchavé dojmy zBhraničního tažení . Zachycují okamžiky klidu i bojového nep ětí a podávají svědectví o č inn o 
sti a živ~~ě ruSkých vojsk a spojeneckých armád. Jednotlivé
události popisují autoři přímočaře B často je kriticky hodnotí z pohledu svého služebního postavení, ve kterém byli více či méně informováni jek o celkové politické situaci, tak
i o bojové činnosti epojeneckých armád . Věialaj! Bi také zp\Í.sobu života a chování obyvatelstva zemí, kterými procházeli.
Líčí dojmy nadšené 1 střízl ivé. ale rovniž 1 rozčarování 8
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nepochopení, 8 a~i e9 setkali při styku 9 cizími etniky .
Z jeji ch záznam~ tak vystupuje barvitý obraz vá lky, Jak Jl
prožívali a Jak zůstala zafixována v Jejich vědomí. Doplňuji
tak p~eny Úřadaí provenlence , jejichž charakter je zcela
jiný a ve své vypovídací hodnotě č asto protikladný. Soukromé
zápisy Rusů jeou o to c enn ě j ší, že byly psány Jako záznamníky na podporu paměti a nebyly určeny k zveřejn ění . Frávl
v tom je největší přinos těchto doposud nevyužitých pramenů.
Archív ní dokumenty ruské prov.oi ence , týkající e8 podzi mního t ažení ruské a~ády v r . 1813 , byl y poprvé vydány
v r. 1964 v e sborní ku dokum ent ů Fochod russkoj a ~1 1 protiv
Ne pol eona, va k t e r ém byl y zv ere jněny všechny válečné deníky
z bo jov é činnos ti rueko- pruskýcb vojek pod v elením M. B. Barc laye de TolI y od s r pna do prosince 181) , ta j né smlouvy mezi
s po j snci. h l ášení jednotlivých velite lů . osobní korespondenc e apod . Tyto dokumenty nebyly dosud plně využity k zpracování otázek spojených B pobytem a činnoatí ruskýCh vojek na
ÚZemí ~ech v tomto roce.
Dříve než uvedu ale spo ň některé ukázky z ruských pramenů
soukromé provenience týka jící se Prahy a Čech. je třeba se
ales poň stručnš ~ini t o vojenském. politickém s diplomatickém děn í v Evropě i na Území Čech v eouvis1oeti s přípravou
Rakouska na válku v první pol ov in ě roku lBI) .
Dobyvatel ská politika Francie utrpěla v r. 1812 v Rusku
ka t as t rofální po r ážku a Na poleon zt r atil mnoho ns 9vé pověsti
neporaz 1t elného voj evůdce . Vítězná V laet~necká válka ruské
a~ády i lidu podlcmila vojenskou eílu Pranci e a rozhodujícím
způsobem ovlivui la i vývOj udál ostí v Evropě . dspěěné tažení
rusk é Brm !~y k zápa dní hranici Ruska koncem r . 1812 ailně
zs půB o ~i lo na polit i ku vlád ev ro pských zemí . Proti napol eon9ké ~~ ro bě ge z dvihla vlna odporu, kt erá n a počát k U r . 181)
př erostle v Prueku v národně osvobozenecký boj . Rusko- prus ká
9po jen ecká sml ouva. uzavřen á 27 .-28 . února 181) v Keliěi ,
v yt v ořila zákl ad š est é protina po l eons ké koalice . jej ími ž č le
ny ge staly Rusko , Prusko , Angli e a Švé ds ko .
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Také Bakou.ko cht i l o na jafe 181) T,ulít Tjhodoé mezlometa! situace k obnovl "ébo 'Velmooenského poataTW T
ZTropi. ztraceného prohranými válkami 8 'ranoi! T letech
1799-1809~ Rakousko caohtAlo totll připustit a.aílení ruské
velmooi a n8přélo Bi ani úpJ.né zničení oapol.onakého ci_a!'.tví. neboí ja pokl ádal o za vhodného spojenca proti TzrdstaJící moci Fruaka . 5 apfi poj l10 sa proto ibned II:: novl vytvoře
né koall01, ale plánovalo Úlohu n.ut~lníbo ozbrojeného
zproatřadkovatela 8 oíl .. na8tollt T EvropA mír. ktert b7
IDU TnUI jeho býv_U územ! a pr•• tiž.
Vnější 1 vnitřní 81tuaca zami v!ak neodpovídala timto
pl.inllm. Rakousko b,-lo v'záno spojeneckou amlouyou • 'ranci!
• 14. března 1612 a kromi toho by1a dcera císař. praouilik. L
Maria Luia. lIlan!alkou Napal.ona.
Hospodářství zemi bylo předeŠlými válkami zoela zru1noTtne 8 vláda lIlusela dokoDoe v r. 1811 vybláBit státDí bankrot. který zDačDI 0lsbraě11 pfedevi~ veBnický a ml at_ký
11d. J. tak v aituaci. kdJ' J dU nabyl1' ods t ranin7 náalKk7
eltonOlUckého rozvratu zcl , :aháJila rlŮ:oWtká vláda T Jarníoh _Ia!c!ch roku 181) intenz!Tn! příprav1' na nOTOU Tálku.
J_J! pozornoat se soustředila předeTš~ na prostor Čech. kt.r4 T tomto období rozdUovaly oba boJUJíc! Ubol'7. :Proto J1I
v ÚDom sem začala etahovat Tojska praviddná &l.'IDád3' a kolem
Prahy a v Poohří fo~ovat obae~aěn! ( pozoroTací ) sbor.
V březnu povolala do zbrani i domobranu 35/.
Vzhledem k tomu, ls es očekával vpád nepřítele do Čeoh
.e ...... m, b71y kolem Prahy prováděny UZ")"cblaná opravy ata_
rloh obrannýob opeTl1iní a v jejím ."ernÍlll •• "81"Odpad.nía
okolí bU~~Tán& nová obranná zařízení.
Vál~l1á přípraT1 Rakouska zatitovaly nejvíce českj Taokov~ & mlat.kj lid, nebot to pro Dlj znamenalo nejen CT7iování daní, rekVizice, aepřetrlité přípřežní pov1anoat1,
dty.. ta01 pW1y čaat.fm1 pře8Wly vOjenských jednohk, ale 1
ro •• áhlé odvod1', které trval1' po oelý rok )6/. V lidOVých
kronikáoh z tohoto obdob! najdeme bezpo č et d~kaz~ o inten-
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zívnich přípravách Rakouska ,OB válku Tf č eských zemích, kt_
r' lid ekonomicky poškozovala ještě dfíve, Dal vůbec vypukla.
V jarním období roku 181) projevily o Čechy zvfěený
politický a vojansk.Ý zájem 1 dalši evropské země, nebo!
př edpokládaly. že právi v tomto prostoru B8 bude rozhodovat
o budoucím osudu Svropy. V Čechách ea proto objevila oelá
řada diplomatů, špiónů, kurýrů atd., kteří zde navazovali
různé neoficiální 1 oficiální kontakty a cílem získat rakouské politiky pro vstup Rakouska do šes té protiDapoleonské koalice.
VOjenSky nejallnějěim nepřítelem Irancie Tf tomto období bylo Rusko, které mělo svůj zásobovací til vzdálený od
míata bojů několik set kilometrů . a proto milo největší zájam o politické sblížení II Rakouskem, jež mohlo evým vojenským podí lem značně přispět ll: definitivní porážce napoleoneké Pranch. Vyu!ívalo proto všech prostředkd It: tomu, aby
svého cí le dosáhlo. Tak např. pod záminkou léčen í přijely
Již v dubnu 1813 do Prahy 88etry ruského cara .uexandra I.,
Kateřine Pavlovna e Marie Pavl~na, 8 početným doprovodem
a zástaly v Čechách ai do 25. srpna 191). Právě Kateřina
Pavlavna, ovdovělá vévodkyně ol denburská, známá svými d1~
lanatickým1 schopnostmi, vedla v Praze tajné neoticiální
rozhovory s rakouskými politiky . jako byl hrabě Stadion.
Kol ovrat, Metternich a další. O SVýCh jednáních ihned intormovala svého bratra Alexandra I., který Jí dokonce posílal
ttnanční prostředky na podplácení rakouskýCh po11t1kd
v zájmu Ruska 37/.
Po l'.ilavření příměří mezi PrancU a Pruekem v Poischw1hi 4. června la13 nastala pro rakouskou vládu příznivěJě:í
situace k navazování onc1álních kontakt ll. a Ruskem a Pruskem. "Klid zbraní" měl trvat do 20. č ervence 191'. Rakousko ee snažilo využit tohoto obdObÍ jednak k dokončení válečnýeh příprav, Jednak k politickým Jednáním s Jednotlivými válčí eími etáty.

29'
V

červnu

probíhala na zámeích v

Opačně , Ratibořic í ch

a Jičíně, kam dočasně přenesl Bvé sidlo císař lrantišek I. ,
komplikovaná diplomat i cká jednání mezi politlck~ a voJenskými zást upci Rakoueka, Ruska 8 Prueka nejen o mírových
návrzích, nýbrž 1 o vetupu Rakouska do šesté protlnepoleonské koalice.

•

Ve stejném období sa v Čechách také ZVýŠil počet ruských d~etojníkó a d1plomat~ . kte ří ee podobně Jako sestry
Alexandra I. přije li l éč it do světoznámých lázeňských měst.
Cí lem většiny z nich však bylo sledovat zde nál ady a názory razných spo l ečenských vr etev 1 prdběh vá lečných příprav
e přesuny rakouských vojenských jednotek. O zjištěných
skutečno a tech podávali praVidelná hlášení do hlavního etanu
Alexandra I. Dokládá to např. blašení poručíka gardového
d ě lostřelectva Th1emaana z Teplic, napsané 12. červ~a 181)1
"V Teplicích je mnoho raněnýCh ddBt ojníkó, o které se starají obyvatelé, jak mohou ~ej l épe. zásobování rrancouzeké
armády je velmi ěpatné. Francouzi i jejich spojenci. Italové, Bavofi a ostatní utíkají ve velkém maolství do Čech .
kde jsou přijímáni rozdílně. Francouze zavírají d.o pev~o
sti v Praze a oatatním dovolUjí lít na 8 v obod~. Při svých
~e8tách po Čechách sly!el jsem od rakouských ddstojníkd,
!e Poniatowski s 15 000 Poláky, z nich! jedna třetina je
odz brojena, prochází ·přes Čechy a všude e nimi dělá pře
hlídky a cvičení. Rakouská armáda je rozložena na hranicích Čech . V!ichai vojáci i důstojníci si přejí jednomyslně bojovat prot1 Francouzům." )al
O Úloze Prahy jako obchodního c8Jlt ra ve vývozu zboH.
ale i ~ důkladné činnosti rusk é výzvědné s lužby v Čechách
8Vě~ ě í též úryvek z . opisu ruského diplomata J. A. Gol ovk1~a náče~íkovi hlavního štábu Alexandra I •• knížeti F.
H. Volkonekému, sestavený 16. č ervna 181) v Teplicíchl
"Prancouzi mají ještě dva tábory. J eden blízko Zhořelce a
druh! v Leopoldabeimu, poblíze Frýdlantu , který leží u severních hranic Čech. Fředpokládá se, že v obou táborech
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mají 16 - 20 000 vojá~ • •• Nedostatky zásob a pícnin 1 zpustošeni tamnějšiho kraje brání nepříteli v zásobování,
avšak pro st ředky dovážené z Fr ancis 1 oěekávání budouoí
úrody a utajované přivážení zásob všeho moiaého z Čech
umožňUjí uživit v těchto prostorech velké množství vojska.
Slyšel jsem, že jeden sseký obchodní zástupce jel do irehy , aby odsud odeslal po vo d ě do DrážJan velké množství
obilí, 8s1 20 000 ěat81~ pšeni ce a 106 ěate ld žita. Pos lel j sem okamž it ě pověř en ce ke břeb~ Labe , aby vyzvěděl
o této zál ežitosti co n ejvíce. a to, co odbalí. napíši Vaší Jasnosti první poštou. Říkají , že tento prodej 88 děje
88 souhlasem zdejší v l ády . CO S8 týče tajného vývozu Za
hranici , to 88 děje nepřet r ži tě a vědomě se prodlužUje
prot o, že úpl atkářství je věude Silnější než všechny zákaZ7. Doutám , že st s em dorazí s bor knížete Llohtenste1.na,
skl ádající s e z 15 000 11dí, tajný vývoz za hranioi se trocbu zmenší , protože toto vojsko trpí samo nedostatkem
zásob.
Tento sbor 8e pova žuje za předvoj a skládá se ze 6
plukd jezdectva, z 1 pluku pěchoty a J prapord mya11vcd.
O dělostřeleotTU Demám ještě přesnějších zpráv.~ )9/
Vel ká společeDská , diplomatická a vojeoská aktivita,
odehrávaj í cí s e v severovýchodnícb Čechách, vyvrcholila
21. červDa v Reiche.nbBchu pOdepsáním hjDá dohody mezi Rakouskem , Ruskem a Pruakem. Smlouva zavazovala Rakousko
vs t oupit do vál ky na s traně koalioe·v tom případě, že lrancie nepřijme do 20 . če rv eDce mírová podmínky , dobodnutá
mezi s po j e.aol .
Jj ~ 24. č e1"'V.aa 181) ee rakouský mini etr z ah raničí
Kettdrn1ch saš el v Dráž!anecb s Na poleonem, kt erý zde dal
so~las jak ke zruBení do aava dní all an ě.a í sml ouvy ruakofrancouzská , tak i ke konání mírového kongresu v Praz e. Za
tyto ústupky , které umožňoval y Ra kousku plnit zcela o!1oW ni Úlohu ozbrojenáho mí rovébo zpros t ře dkovat ele mezi válěí
cim1 stát y, žádal Na poleon pro dl oužení příměří do 10. erpoa,

•
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col mu M.tternich alíbil. Tato dohoda vlak
tajné epojeJlce Rakouska. tak
leč

•

opět

značná pobouřila

propukla OOT"- borKo',

bezvýsledná diplomatická jednání 8 oílem pfe8Tidčlt
císaře Praotlika I., aby vyhli.il válku 'ranoii okamltti.
Tajná vOjanská ujednání mazi oovými spojenoi byla podepaána teprve 11.-12. čOrYenoa v Trecheobergu. SmloUTa ob.&bovala mimo J1D' 1 dohodu. le Rakousko umožní spojeneokým vojekdm po vypr!aaí pfímiří vstup na Území Čeoh. V t6to .auTisloeti vlak ládal náčelník lt'bu rakouská ~47
apojenoa, abr v případ! vypuknutí válečného kon!l1k1u neposílali do Čech početné vojeneké jednotky, neboi hro.í nebezpečí. ž. j. nabude čím živit. protože rekouaki .~áda
trpí oedostatkem ztkladnícb vOjeoských potřeb a dokonce
Dea' peníce na proplácení žoldu a musí 81 je proto opatřo
vat Tymáhllním dani v Čechách a L1a KoraTě 40/.
K.aždý den T mš8Íci ňe 1"'ll'enoi 181) očekánl1 Prala.a' , le
bude · koLlečLlě zabijeDO jed.aá.aí míroTébo ko.agresu. Měatské
palice byly obsazeny vjzLlačDým1 osobnostmi Ruska, Pr~k. a
Rakouska, jež lIIěly rozhod.o.out o budoucím oaudu :!Tropy. &1.
i pozoroTahl1 a DOTiDáH z dalších ZlIIIlí Rvropy. VUob.a1
přítomní čekali LIS přijezd francouzského zástupce. kterj
se T Praze objeTil teprve 28. červa.ace a ai 6. erpo.a s.
oh!úll u raJcouakého IIŮD1stra zahre.n1ě:í Metternicha s dotaZCl, za jaJcich podmínek by bylo Rakousko ochotno zd.atat Deutr4lní T n8stiTajíoím válečném konfliktu. KD.íle lIetter.Dich zástupCi Prancie Caula1Doourtovi odpověděl B. srpna
l'OziiHa.a,Ýlll1 míroT,Ým1 poclmí.nklllDi o rozpuštění R!1l81t'ho _pol _
Itu. z něbol měly vzniicJ:lout opět a&mostatD' němeok' sUTer4nDí státr. rento poladaTek byl pro lrancii Depřijatelni a
tak Uml!- dva měsíce .... l'Opakým1 velmocemi př1praToT&Ilj
pr'IW_kj m:i.roTj kOllgrea skončil dHve, Daž v-dbec začal.
tJderem pdlnooi z 10. na ll. srpna 181) byl dán • Prah7
poIlOoí nlk/ch 81gn'lníOb ohňll pokyn l'U8kO-pl'Wlká amidi,
Uboi'fcí T době příměří na IUver od Jizerských bor a! po
Broumovské sUny, ke vstupu na území Čech. V tomto okam!1-
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ku k04~11o pfímlfí • válka znovu vzplála, teotokrit za

úa ..-

t1 R&ko~ka. ttar' dopoledoa ll. srpna T1b1&8110 'raao11
válku. Y této dobl •• již prTDí apojeneoké Jednotkl pf1bl1I OT&11 k TrutnoTU, Poll01 nad Katuj í, Opocnu • Letobradu.
na .. i Dooí, rJchloatí )0-40 kllometrd denně, poChodoTal7
od4i~ rueto-prueté amád7 ze 8ne1'OTýcbodníob ~.ch i5t)'fmi
-11'1 do prostoru IIIlJ:r.ík, Koahlec na d Lab... a iNdzni nad
OhM, tlllD dore,z117 poatupni "'8 d.naob 16.-20. srpna lBI).
Jak vypadal 1'1oblj př.sun rusko-prueké a~dl pf ••
Čaob7 • co spd.obil T krajini, zaobyUl atruěni T8 n _ d_

Díku ruatj gardov! ddatojník mysliveokého pluku • budoucí
dlk.br1.ta v. s. B01"OTI "Proudy .. pomalu apouJitil7 II hor
jedu. za druh,jm Jako Tl.aa za dnou. J an dlouhé '.t b ,. dll

a 1 •• t bodákd .e bltekaly T

aieí čním svitu. t iobo Dool Q&rQionlo pouze řllht ání koní , pianl phdvo.1a a nlkd,y 1 Uhlj
lITUJe bubad, khrý BvoH.Tal opozdiloe. D1vok' pHroda, skilT

porostlé l esYt ium1vé vo dopá~ a ~a kopoích etojíoí kfíl e
nebo kapl e e Janem liepomuckjm ~'e upozorňovaly na to , h
jsme v katolická zemi. To vie naplňovalo ardce vojtk6 DOVteli.ae. Če ch)- j aou jed.nou z mila ZlIDí IYrop1. kde .e 04 40by ee~ let ' války jeJtě neozvalo f1Ač ení zbraní t a proto s .
jejioh mírná obyvatel stvo dívalo 8 údivem na cia! voj_ko • • •
Když j ame ee s pustili z bor, UYiděli jame u Báchoda
P"Jl! vOjeneká Ubo1'J'. lf:!iU den j D e pokra č ovali v po cbodu
ae Hradeo K~lov' a Joeetov a dál e k Labi . C.etl a pol. b~lJ
pokryty vojeky rdz.nioh drubd zb~í, Itted U. &!lobe. prol.ld.7.
T~Ta epti.leoá od ohĎd a poUapaaé 10u.k7 po obou et~'ch
ai1410 . vyznač ovaly ce.t y, kudy j i ! lro! l e ~áda, kter á s.
t u pfeva 11la j ako rozbouřená řeka . * 1/
~o Prahy ee me zi tím z ačali ajíž dě t dOs t ojníci jednotliY/ cb vojenskýcb !tábd panov~íkd , aby zd. připraVili vie pro
j.Jich příjeZd, kterf byl očetáván kaŽdým dne.
BáJ.a.du v Prau po vybl áien! války u chy't; il Te ..,jeh pamlt.oh Alaxander Ivanovi ~ Ml cbaJlovekl j-Dan1I .. s kl j. ltábní
dt\altoJník blavního etanu Alexandra I . a po zd ě jli! vojanakl
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historik Vlaetenecké války roku 1812 takto I "&skulené 88 na

-

•

oú dínl1 B TlIIlk,Ýlll zájm., proto h

jBlll8 byli jedD.1

ti

P"-

ních ruských d~8toJnikd . kteří S8 v Pra ze objevili . Vyhlášení války bylo přijímáno pražs kým obyvatelstvem 8 malou
radostí, zřejmě proto, ž. lidé byli vylekáni neúspěChy,
která rakouská vojeka sklízela Ji ! dvacet let. Uebyli pří
liš nadšani ani Jmenováním knížete Sobwarze.Dberga vrehn!m
velitelem armády ••• " 42/
Dne 14. srpna 1613 přijel do Prahy císař Jrantlšek I.,
příští den 1 car Alexandr I. II 18. srpna pruek,ý král Jrldrloh Vilém III. Jejich pobyt v Praze byl krátký . neboi jil
19. srpna 88 zúčastnili u Vraného slavnoetní přehlídky vybraných rakouských jednotek. které ihned po jejím ekonč ení
poohodovaly smě rem Da Postoloprty . Maštov • Radošov, aby zaujaly určené pozice Da levém kříd le spojenecké ann~dy .
Dne 20. srpna se mezi Mělníkem a Budyní soustředila
nejpo č etnější rekoueko-rueko-pruaká ann~da, která měla pf.a
260 000 mužů Q 794 děl. Proto byla nazvána Hlavní (č.skou)
ann~dou a jejím velitelem 8e stal rakouský polní mariál
kníh K. Schwarzenberg.
Ve dnech 22.-25. arpna 181) překročila větě1na jednotek Hlavní (čeaké) annádr česko-aaakou hranici. Tím také
skončila první etapa pobytu ruako-pruskjch vojsk na Úz ..í
Čech. Jak zapůsobilo české prostředí a Praha na ruské vojáky a jak byli vítáni místním Obyvatelstvem , se dovídáme
z jejich SOukromých z~znamů. Tak např. chudobu českého lidu
i panUjící zde drahotu popsal v dopise sestře mladý Atábní
poručík Sergej Grlgorjevič Chomutov. Právě touto skuteč no
stí se bnaž! odůvodnit nepěkné chován! č eského obyYat.lstv". k ruským vOj ákWD . Z jeho líč ení je zřejmé, !e mnod
RU·Jové 8e snažili po8uzovat vzájaamý vztah 8 Čechy objektivně i přes 8vízelnou situaci, v níž se ocitli . O svých
poznatcích a dojmech z Čech edělujel "Do Čech jsme v8toupi_
li 14. erpna. Obyvatelé jsou neobyčejně chudí a vAude je
vidět rozdíl oproti Sl ezsku, které je nejbohat ším krajem
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Německa . stříbro

tu není téměř vidět, zato papírka je mnoho
a k našemu podivu kurs vysoký. Za stříbrný krejcar dají jeden a p~l až dva papírky _ Obyvatelá nás přijímají špatně,
anl ne přátelé by a námi nemohli zacházet hOře. Téměř nás
nepouštějí do domů a za všechno, o co jsme poprosili, žádají
úžasné ceny. To všechno je nutno připsat jejicb chudobě 1
tomu, že Prancouzi je ještě nenaučili, 00 znuOJlá válka."

}. dále Chomutov píše, "Do Prahy Jsme došli 16. srpna. Jel

jeem napřed, abych obsadil lepší obydl í. J.t jsem běhal po
jak chtě l, nic Jsem nemohl nalézt. Nakonec nám dali
světnici bez stolů. židlí a postelí a my jsme byli přinuce
ni spokojit ea B ní. Praha je hezká, ale nerovnoměrně vyetavě.aá a trochu př1pomiD.á Moskvu. Dne 19. srpna jsme opustili
Prahu, kde nás zle přijali. špatně stravovali a mizerně ubytovali." 43/
Mnohem podrobněJi popaal 8YŮJ pobyt v Čeoháoh v r. lB13
HikolaJ Riko laJ8T1č YuravJov . ětábní d~stojník svity velkoknížete Konetantina Pavloviče. Byl Jedním z těch, kteří si
uvědomovali slovanskou vzájemnost Rusd s ČechO,. a právě
B ní vyplivá i jeho. zd~razňová.aí klsdnýoh povahových vlaatností slovanských národností i kritioký postoj vdči RakuAanllm a Pruallm. Všímsl si pečlivě i rakouská anzu{dy, včetně
jednotlivých drubd voJsk. PříČiny její nespolehlivoeti viděl
v ~znorodosti národnostního složaní vojska, zeJmálla v rozporu mezi slovansky mluvícím mužetvem a němeCky mluvíoím velením. Z nepříliš přátelSkého vztahu k ruské i pruaká armádě obvinil rakouská Úřady, která nezajistily pro epoJaneckou armádu ~ásoby píce , kterou si proto museli vojáoi obstarávat pfimo od rolníkd. Je pochopitelná. že to vedlo k vzájemnýll llpordm Jak: mezi voJáky jednotlivých annád, tak 1 mezi
nimi a místním Obyvatelstvem, což zpětně ovlivnilo i vzáJemné vztahy obyvatelstva Čech s Rusy. Z jeho deniku cituji Jen
úryvky. "V Čechách Je lid úplně Jiný než v Sasku a TŮbeo
T Bimecku. Češi JSou více ruští než Běmci. Nazývají se sami
Čechy a mluví slovansky. 1id je zde hrubý. ale i chytrý. a
městě,
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proto mi pHpomillá mé rodáky. Je zde také mnoho obyčejll
shodných a aaA1m1.
Po vecupu do Čeoh 81 prusová vzpomnlli na atar4 napřá
teletví e RakuAany a ohovali .a tu jako T nepřátelaké Z~I
z ~.ho! měli velké ItodY"IM)", Rusové, jame měli př1káz4no
cbovat .8 zda co možná Da ekromněji a přesto jsme často
análeli urážky od obyvatel. kteří náa obViňovali. K4obd1 ••
nám nedostávalo bytu a stravy dík7 nepřátelským nařím.ntm
Rakuiand. Když náa nouze donutila zajliEovet .1 píCi, tak
po oalich lidech střilal1 a jaltě náa
to treatali. 'vlak
kdyl o_ltm docházela trpělivoat baz ohledu na rozkazy .811telll. atř.UTali jam •• a II osbrojenjm! rolníky a RakuiaJl7.
stOjícími v záloz •••• Ženy jsou Y ČachAcb krásná, ale taká
ll:: nám byly málo přívětivá jako jejich mu!1 •
P~ní rakouské vojeko. které jame uviděli, byla pěcho
ta. Očekávali jsme, že se setkáme s výbornou armádou, ale
uviděli jsme neě!aatn~ VOjáky, oblečen~ do Ipinavých uniforem, kte~ kdysi byly bíl~ ••• Stávalo .8, ŽS ddatojníci se
nemohli domluvit 8e svými lidmi jinak nd • pomocí ruského
tllmočDíka. V rakoU8k~ armádě Dení v\1bec morálka, ani pravá
poslu&nost. Proto tato vojska nemohou bil epolehlivá, i
když Slované jsou statečDÍ. Pod velením takových ddatojníkd
je i ten nejstatečněji! voják II: ničemu. Pf! pfesuoech vojáci zaostávají a odcházejí do okolních veenic, kde žijí v dobl pochodu. Propdjčují se tské ke krádežím. Jediná omluva
takového utečence se akládá ze slov 'leh bln Marode.' Nepofádky narůstají, jestliže vojáoi pohodlně nepřenocuJí nebo
se nensjedí." 44/
H. ~. MuravjoT vlak ve svém deníku 8 krutou pravdivostí r~ps8l i rabování civilního obyvatelstva v Sasku, které
pr'O"ádily rusk~ gardov~ jedDotky. Ukázal tak rub války se
Těelll1 jejími zápom,Ým1 jevy, které se obráhl;r jak v živoU
civilního obJVatelstva, tak i voják\1.
Sa I. oddělaní Olěansk~ho hřbitova v Praze, za čestnim
pohřeblitěm sovětSkýCh VOjákd, kteří padli při osvobozování
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Frahy v r . 1945 , at oji empírový pomník ruských ddatojní~ 1
k t e ří z &mfeli v Praze na následky zraněni z boj~ u Dráž!an
nebo u Chlumce v r. 181) . Na ~íku J. vyrrto 1 jmáao
Alexandra Vasil J _v1 če Čl ěa r1na. po ručíka gardov6ho 5.-j0407stého pluku, kt e rý byl tě žc e zraněn 29 . s rpna 1813 T bityi
u Chlumc e a odtud odvezen do Prahy na léčen í, kde vlak 8Tému zranění y z ář! l BI) podlehl. Tento ml adý ruský ddstoJník
po Bobi zenechal podrobný deník zahrani čn ího tažení ruské
armády. kterj končí popiamD prdchodu ga rdov6ho S.mjonovakého pluku pře. Čechy. V Jeho deníku nalezneme popis č a.k'
krajiny, mietské 1 vesnické architektury, vnitřku vesnických obydlí, obl ečení lidu, ale i zá znamy o životi va voj enekých táborech, o obtí !n OB ~l pf .Bund 1 o cbov4ní obJTatelatv. k ruským vOJálr.llmo V deníku Jeou zac hyc eny 1 DÁlady
• pocity ruských dŮ8toJníkd, vznika jío í pod vlivem oiz ího
etnického i polltlcko-i4eologtckého pro středía Z podobnýoh
myělenek a n'zoró se později zrodilo i ilechtieké revolucní
hnutí děkabr1.td a
Z jebo deníku cituji jen tři kra~i o ké uktzkYa První
byla napeáaa ve vojenakém ttboře v Koatelci nad Labem dna
19a srpna 181)a "!ivoři t - to je nái oaud. Radovat ae pousa
vzpomÍDkami, ~t Be bu4oucn08~i, trpělivě Bntiet Boučasné,
zapomÍDat minulé, takovj u! je osud vojtlea .. a
Naše pochody nejsou nyní tak ÚDavnéa Vzdálenost mezi
prapory 8e zvětšila, proto 8e jde lehčeji. Méně ee zaata~u
jame, ale poChod je přeoe jan nudný, 5na! ím 8e rozptjl1t
ttm. !e zacházím do okolních vesnic , ale nikde mne nevítají poh08tinně . " 45/
Dr~é ukázka je z 25. 8rpna 181) , kdy jebo pluk tábořil ~ MOB~u. "Dnea j8me vyrazili teprve po obědě. I kdJl
Je ~erén veImi nerovný, šlo 8e nám lehce a Pohled na hory
nám zpříjemňoval ces~u . V eedm več er jame uviděli Koe~,
rozložený témě l etejně jako Louny, ale pdaobící jeětě hezčím dojmem. Jlá také dv ě řady hradeb, domy pěknějií. někt_
ré mi dokonc e připomínaj í Ba ské, a dv ě a ž tři velkt n4měe -

•
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ti. Obklopuji jej hory porostlé le8y a skály a já tomuto mě
atu dávám přednost před všemi oatatními . Věecbaa měeta, která jsem zde až dosud

viděl . mi připomínají

polská

mMhčka.

Kostel 8 jedinou taěkovou střechou, všechny ostatní atř.oby
Jsou slaměné. a to je téměř vše , co jsme vi děli v českýoh
vesničkáoh.

Za Vltavou j e všude slyěet něm eckou řeč a k:ajine je
více členitá a různorodá. Opět jsme vstoupili do bor. To
mi připomenulo Slezsko ••• " 46/
Z Moetu pochodoval gardový SemJonovský pluk přes Duchcov, Teplice , Chlum ~c . Hekléřov a Petrovice do Saska. Večer
25 . srpna tábořil v saské vesnioi Gro9 Ootta. Zd. také napsal .1. V. Člčerin svdj poeledJlí denikový záznam, který naznačuje

budoucí boje, jož Be mu staly osudnými. "Podla tobo,

j ak 88 pMbllžujeme k Sasku, atávejí se vesnice

výstavněj

š!. Dnea r áno , když jeme ušli asi dv ě mí le, př ešli jsme
hranici u Petrovic. Tato veenice je hezčí než všechny ostat-

ní • ••
V Saaku jsem ze v š eho ne j dříve uviděl mrtvoly , ležíc!
na si lnici , trans po rty s raněnými a o puš t ěné vo jenské U.00 "'" , ,,4 7/
Daníkový záznam Čičer10a současně z avršuj e i první ,
krátkodobou etapu pobytu ruských vojsk v Č . chách . nebot ruská 1. gardová pěší divize, jejíž eoučástí byl i ga rdovl
Semjonovský pluk, byla zároveň i poslední spojeneckou Jednotkou, která odešla z ~ech do Seeka.
Po neúspěchu u Dráždan a pod náporem nepřítele ustoupila Hlavní (česká) armáda zpět na· české Území . V noci z 28 .
ne 29. ~rpna jednotky pravéhO křídla Hlevní (české) a rmády,
s l ožené pouze z ruských vojsk , dosáhly č e ské pOhrani ční vesnic J Petrovice . Tímto okamžikem z ačíná i druhá et a pe po bytu
ruskýcb vojsk v čech á ch. kt erá trva l a sž do 12 . ří jna 1813.
kdy Hl avní (česká) armáda opět odešla do Saska.
I pro tuto et apu pobytu spOjeneckých voj s k v ~e chácb
ee zachovaly ruské prameny Úřední i eoukrolDé povab.y . Obeah8ID.
~

•

.
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posledních je popis otřesných událostí, odehrávajících 8B
při ústupu 1 v p:roběbu bitvy u ChllmlCBa liemén.ě zajímavé j .
1 vyprávěni o zpJlsobu táboření v severozápadních čechách
po bitvě, o získávání potravin 8 píce, o Iledostatku onleba
v okolí Teplic 1 o dalších bojOvých erážkách, kte~ 88 odehrály u Chlumce ve dnech 12.-18. září lB13.
Prahy S8 tJto události dotýkaly především tím, i . j i !
1. září dojely do města první stovky povozd 8 raněnými spojeneckými vojáky. "Skládali ty ubohé lidi z vozd zrovna na
tvrdé dláždění po ulicích, takž. za několik bodin v6eok7
hlavní ulice byly pokryty řad~ plezírovacich, jak Jeden
raněný

vedle druhého byl kladen. Toto
lioích p:rtrvalo několik dni. n 48/

přeBIDutné

divadlo po u-

Přísun raněných spojeneokých vojákd do Prahy pokračo
val 1 v náSledujícíCh dnech. Již 6. září byly ve městě zří
zeny dalií vojenské nemocnice a do konce září, kdy příliv
zraněnýCh dočasně opadl, byla větA1na pražských kláěterd,
veřejných 'tančíren i kasáren včetně mnoha soukromých domd
přeplněna raněnými ~ojáky 49t Takové eoustředění raněných
v,volávalo oprávněné obavy městských Úřadd, že 88 brzy cač_
nou šířit epidemické choroby, které se v listopadu v Praze,
sle i v čeSkýCh zemích skutečně rozáířily a postihly nejen
raněné VOjáky, sle i civilní obyvatelstvo.
V Praze vznikaly od září 181) i rdzné zabezpečovací
instituce ruské armády. Jako první byla zřízena ruskorakouská ubytovaoí komise, v říjnu dělostřelecká laboratoř
a kancelář barons :aUblera, ruského generálního zpl.D.omocnlnce pro zále~ito8ti ruských vojsk v Čeohách. jemuž byl pod_
řízen g~aerálmajor Cvileněv. který zsjiAtoval pobyt ruskýoh
rekon"{ale8centd i jejiCh OdSWl z čeSkýCh zemí k boJeSChOpným Jednotkám s nskoneo i rusko-rakouská likvidační komiS8, která měla za Úkol zpracovst všechny kvitance, vydané
ruskými vojáky. jako řádný podklad pro zaplacení linanční
ho závazku Ruska rlH Rakousku 50~
Pobytu raněných ruských VOj&kd v Čechách v letech 181)

,

J05

až 1815;1. činnosti ruských týlových složek v Praze Ilebyla za-
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•

tím věnována dostatečná badateleká pozornost 51/. Domnívám
es. že zpracování 1 těchto doprovodných jevd války roku lBI)
by mohlo přispět 11: lepšímu objasn.ila! otázek rozvoje ča811:0ruských vztahů na počátku 19. století.
Zatím co Hlavní (česká) armáda tábořila jaltě v prostoru. ohraničeném městy ďatí nad Labem, Litoměřic •• Žatec a
Chomutov, př1iíla koncem září do Čech od severu· další ruská.
tzv. Poleká armáda pod velením generála L. L. Bennlgaana •
• která měla přes 57 000 mužů e 199 děl. Ani tato armáda Asby18 přijímána obyvatelstvem Čech lépe než armáda Barolaya de
Tolly. Svědč! o tom opět ruská prameny soukromé provenience.
Tak např. X. I. Se1unekij. ruský důstojník domobrany. 81 do
svého deníku mimo j i né o chování obyvatelstva severočeského
kraje nepaall "Dne 28. září jsme nocovali v nevelkém čeak~
městečku Jablonném. V Čechách jsme shledali ve všwn obrovský
rozdíl mezi Saskem a Slezskem. Už to nejsou tak příjemná a
hezky vyetavěl:r.á města a vesnice. Není tu tak kráe.o.á krajina
ani rovina. Všude kolem jsou vysoká hory, pokrytá lesy. Ba
jejich vrcholcích je často vidět rozvaliny hradó nebo kostaly. Strmá skály a prúemyky však udiVUjí svým divokým vzhledem. Všude je zde vid ět pracovitost. Pole jsou pěkně obdě
lána a ne stráních roetou úrodná vinohrady. Cesty jeou upraveny jako silnice. Obyvatelá kraje jsou velmi drsní a ne žijí tak bohatě a čistotně jako v Sasku a Slezsku. I když se
považují za naěe spojence, z duěe nás, Rusy, nenávidí a ohovají se k nám b~ nežli k nepřátel~. Nestačí jim, že ee
kvdli každé maličkosti hádají a hádky končí někdy i vraždou,
ale ba~Oareky se chovají i k nemocným, neposkytují jim pří
střeaí ani potraviny a bez lítosti se dívají, jak umírají
pod jejich okny. Nemocným důstojníkům berou koně a nechávají je ležet na ulici. Takové nepravosti zde provádějí mnozí,
zkrátka nepoznal jsem hrubšího a nečestnějšího lidu." 52/
Také A. P. Rajevskij si ve svém deníku mimo jiné o ohování obyvatel v oleolí Litoměřic zaznamensll "Fo proudu Labe

)06

j ~e

došli k

Litoměřicím. Měato

tém ěř ~le J sem Devid ě l, ne

bot

je to beze' a velik'. Ale

nepřetržité přesuny, bláto a

únava byly d08tateč~ dóvodem pro to, abych nebyl zvidavi.
Vše Je zde v pohybu . Pravý břeh Labe a8 opevňUje. Vypadá to
tu jako jeden velký hlučný vojeneký etan. V okolí m ěst a je
rozlo ž eno vozatajstvo Hlavní (české) armády. Dloubá řada povozů, nasč.tn' mno!atví koní . vlude plápolající obni a Baě
k1rcl a Kalmycl , kteří BB prohán ějí kolem ••• Pdl hod1ay Jízdy od Litoměřic na břehu Labe stojí pevnost Terezín ••• Je
kupodivu, ž. 88 zde zacbránilo ntřečí starýcb Slovanů, ale
e mé lítosti 88 nezachoval vBlkodulný charakter předkd. Heni zde toho milého pohostinství , radosti 8 upřímnosti, kte-

ré OdliŠUjí potomky Sl ovand od jinýCh ná rodnosH Evropy.
Moiná. že je to prot o , že horský vzduch ovlivnil mravy obyvatel . Nebyl jaem v rovinách Čech, ale v městech e vesnicíCh, kterými jsme procházeli , jsem se s přívětivostí a
pfátelstvím nesetkal." 53/
Dne 12. října 1813 odeály pos ledni jednotky Hlavní
(č eské) armády do Saska 8 tím skončila i druhá etapa pobytu
bo jeschopných ruských jednotek v Čechách. Přes č eské ~eml
však i koncem roku 1813 a v letech 1814-1615 proCházely
další ruské vojeneké oddíly. Ani tyto průchody oejsou doposud badateli zpracovány . Čechy i po odchodu spojsneck!oh
vojek zóetaly ddležitým zásobovacím týlem Hlavní (č eek é)
armády. nebor německá knížsotví byla zcela zplundrována
francouzskými i spQjBl1eckými vojeky s nemohla tudíž uživit
armády, nacházející se na jej ich Úzamí . Český lid proto musel nést i ngdále hlavoí tÍbu válsčných břemen Rakouska.
V český~~ zemích byly též soustředěny vojenské nemocnice
e vel ~ým počtem ran ěnýCh , který s s ještě zvýiil po bitvl
u Lj,pska. Raněné i zajaté franc ouzské vojáky vč etnl relconvalee oent d muselo z velké části živit místní Obyvatelstvo.
Rekvizice , pro v áděné Hlavní (česko u ) armádou , ekonomioky
podlom ly život celého sev sro českého . BOverozápadnÍbo a
č íetečn! i st ře doč eskéh o kraje. Frostí rolníoi v tlchto ob-
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lestech přišli téměř O všechny zásoby potraT~. ale 1 o obili. píci, dobytek, dřívi 1 bospodářská nářadí. Přitom je
třeba Tzit ,. Ú'rahu. že začínala zima, a mnozí obyvahlé Teplicka a ďat.oka přišli o veškerý Bvdj ~aj8tek včetnš obyd-

lí. Kromě toho česká zemi mueely doplňovat lidaké ztráty
v rakouská smádi. a proto 1 v tomto období probíhaly oepřetr!ltá odvody . Tato "daň z krve" pochopitelni opit nej-

vice postibla venkovské obyvatelstvo. I nadále trvala pro
rolníky povinnost pojí!dět za armádou vlestnimi povozy a
tainým dobytkem. POjiž!xy se však stávaly delšiMl, neboi
epoje.necka armáda se po bitvě II Lipska posunovala směr.a
hranicím Prancle. Dokládá to např. vzpomínka adm1.r ála ~.
S. ~lškova. který Ba 1. listopadu lBI) ubytoval v zájezdním
If:

>

•

•

hoatinci ve Prantlškových Lázních. ~a evé setkání • čeSkým!
rolníky, kteří právě jeli za armádou, vzpo~!ná slovy, "Drubi den j88M přijel do Prantiakovýcb Lázní. Ubytovali mne ve
velmi studenám pokoji, a tak jsem musel požádat, abya1 zatopili. K&mDa začala ailně kouřit, a proto Jsem saiel do pří_
zemí. Tu ke mně přistoupila žena a řekla; 'aaboře je s1mno,
poJa: se mnou do jizby, tam je hplo..' Musím vám říci. že ve
zdejším kraji se už česky vůbec nehovoří, a proto mě to trochu překvapilo. Šel jsem za ní a ona ~ě odvedla do tepl é
místnosti, v níž stála rozžhavená litinová kamna. Všechna
zdejší obydlí jsou taková, že pokud sa v těchto kamnech top!.
ja od nich teplo, ale když se přestane, tak za hodinu nebo
za dvě vychlednou a v místnosti je z1ma. Ssdl jsem si a zeptal se jí, odkud pOChází. Odpověděla mi, že je majit elkou
domu, že se cdrodila v Praze a již sedm let je vdaná. V době
naBeho ~zhovoru vstoupilo do míetnosti šeet vozkd, rolni~,
kteří vezli záSOby pro rakouskou armádu. Ja jich mnoho na
cestách. Žena jim připravila večeři, přistav il a židle , nalila něco do mísy a poetavila ji na stůl. Vozková začali veče
řet. Zeptal j sem ee jí, co to jedí. Odpověděla mi, že kasi
z brambor rozvařených ve vodě. 'S masem?' 'Ne.' 'Tak s máslem?' 'Také ne.' 'A proč?' 'Protože nemají čím zeplatit.'
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'To nezívají nikdy lepěí straTu? ' 'NIkdy.' Aekl jsem jí. aby
př1D.e91a trochu másla, že za .o.~ zaplatím. MIUT11 js . .
a ní německy ft ona jim to překládala do češtlny. z čahol
je ... pochopil, že 0111 německy nemlUTi. Neum.ite sl předata't'lt.
jak sa zaradovali ft jali: hltavě jedll, když jim žena dala do
mísy máslo. Po večeři se mi přišel každý z vdlčnosti hlubooe
poklonit. Zeptal jsem S&, kollk mám za ni zaplatit. Odpově
j1a

děla

lILi,

·Tři

zlaté . ' Na naše pen:í.ze to

dělá

6 rubld.

Téměř

1 rubl za osobu. Tak v cizích zemích, které nim tak vychvsft
lovali, vzkVétá lid. 54/
Mnoho rolníkd při těchto poJíž!kách přišlO Jak o povoz,
tak 1 o telai dobytek, tzn. o ten nejddlažltiJií inventář
hoapodářehí.

lIedoate.telt muil\ ve vesnicích zpllaobll.

nětterfch

je

T

oblastech nebylo sk11zeno obilí. ani provedaD7 podzillLní polní prác e, což s e odrazilo ne.bla1'-e na příští úrodě.
Zbídačení česk'ho lidu v ddsledku napoleonákfoh válek 1
jeho !patn' zkušenosti s vlastními 1 apojeneokým! voja~ ae
odrá!í oapf. 1 v deníku Kichajlovak'ho-Dan1Ievek'ho, kterf
ee v r. lB14 vracel přes Č'chy z Paří!e do Buska. O t'to .. ,
druhé návštěvě u n'a a1 do svého deníku poznamenali RKíato
bohatfoh ěTfcarských venkovand chudoba, která 8e stávala výraznější tím více, jak jsme se přibližovali k měatečku Čer
novice u Prahy ••• Byl jsem znovu svědkem bídy a nevzdělano
sti čeakých obyvatel. Jaká změna oproti SlezBku. Obě z~ě
jsou oddělené pouze vysokým! horami. ale když přejdeš jejich
hřebeny, zdá ee tl, že vstupuješ do jiného světa. Jazyk,
lid, podnebí. všechno je jiné. Pdda úrodnější. louky žírněj
ií a zel.aějěí, obyvatel' vesele jší
nebojí se projíždějí
oíCh, vědi, že je zákony ochraňUjí." 55/
~ímto citátem uzavírám sv~j příspěvek k pobytu ruských
VOjek v Čechách v závěrečném období Dapoleonakýcb v'lek,
které postihly venkovský i městský lid nejen ekono=icky. ale
i 800iálně & morálně. Dokládají to vBechny uvedené deníkové
1 vzpomínkové z'znamy Busd.
Ruaké prameny aoukromé proven1ence poprré osvětlUjí 0-

a

•

JO,
tázky

česko - ruských vztahů

zn stanoviska

Rusů .

Doposud byl

tento problé~ zkoumán jen z hlediska českých p~enů Úřední.

literární B částečně 1 lidové provenience. Na rozdíl od oficiální propag~~dy a tvrzení obrozenecké inteligence, která
témlíř jednoznačně zdů razňov ala nadšené přijeti ruských vojek

obyvatelstvem čech, hovoří ruaké meteriály o neprostém opaku. Z d eníků a vzpoalnek Rusů vyplývá, že ruští vojáci nebyli vítáni českým venkovským a městským l1daD nadě eně , fe
mezi Če ch y 8 RUBy vznikaly často neshody B neVraŽ!Toet. která vyÚa tl1a v záporné vzájemné hodnocení morálních kvalit
obou národů , a to 1 přesto , ze ol obě strany už tehdy uvfrtomovely slovanskou příbuznost .
Obaab ruských vzpomí nek e

•

•

,
,

deníků

potvrzuje pravdivost

B opodstatněnost zápis~ český ch lidových kronikářů, kteří
popisovali především škody , které jim způsobili spojenečtí
VOjáci na majetku , a obtiže , které měli při plnění povinností spojených s dovážením zásob zs armádou vlastními povozy ft tsžným dobytkem. Vyjádřili také evůj názor na chovtní
vojáků jednotlivých národností . Podle nich byli nejhorší
ruští VOjáci , kteří si často počínali velmi bezohledně , vyžadovali od rolníků kořalku, maso a jiné potraviny a mnohdy
je za to ještě zbili. Kronikáři zaznamenali také rvačky mezi
rolníky a n1ekými vojáky, které někdy konČily i amrtí .
Delší, nsméně důležitou skutečností pro utváření vz,j~ýcb vztahů mezi R~y a Čechy V tomto obdObí, byl y rozdílné názory na válku . Zatímco ~usové byli přeevědčeni . le
jdou bo j ovat za svobodu evropských z~í, a to i na Území
Čecb, v ě tšina míe tního obyvateletv a nechápala tuto válku jako o~obr.~ovací . Tím apíše, le jeětě nedávno bylo Rakousko
spojer~em Francie a postoj lidových v re tev k na poleoneké
Frsn'; l1 nebyl v této době ještě jednoznačně záporný . Lid ze
svého hlediska posuzoval válku jako zlo, ktaré přináší jen
J trpení a hmotné škody . Na tom nemohlo nic změnit ani vítěz
stv í spo j enc ů u Chlumce , tím s píše , že jeho be zprostředn ím
l1uo lfJ '< Go.lI b'l lc ;c:1tv v t"i tší trápeni a daliií hmotné škody .

•

no
Proto přáním lidu bylo , aby voJaka co nejr/chlejl odeila a
válka co nejdříve skončila. Vnitřn1 přesvědčen! obyvatelstva
se zcela obrátil o proti vOjákúm. kteří naopak očekávali
vděčnost, pohostinnost a přátelské přijetí . Lid však nemohl
projevit evdj odpor k válce a pobytu vojak jinak , než cbladným přijetím 8 neochotou při oeobnim styku B vojáky . Trpěl
nouzí a nedoBtatk~ obtlvy stejně jako vojáci, ale záro veň
81 chtěl alespoň částečně nahradit vzniklé ztráty . Je prot o
pochopitelné, že za této napjaté situace jak měšiané . tak 1
rol.aícl žádali od vojálal za poSkytované Služby a základní

životní

prostředky

vyeoké

finanční

úhrady , které vyvolávaly

u TOJákd nespokojenost a vedly k tomu , že obyvatelstvo Čech
bylo ruskými vojáky posl.lZovano jako velmi nsepravedl1vi.
hrubé a nepřívě tiv é .
M.zi ruskými vOjáky a venkovským a městSkým li dem y če
cbácb nemobly vzbledem k objektivním podmínkám a b1etorickým zákonitostem vzniknout velké 8ympati e a pevné přátel
ak6 svazky, jak se to dosud traduje díky obrozenecké inteligenci. DOkládaj í to jak deníky a vzpomínky Rusó, Účas tnikd
podZimního tažení. tak zápiay českýcb lidových k~nik . kt.~
ee V popisu událostí a názorecb na vzájecné vzt ahy sbodUJi
a doplňUjí . Ze arovnání zkoumanýcb ruských a Č eských pramenó
vyplývá , že vz ájemné česko - ruské vztahy v r . 181) nebyly
. zdal eka tak idylická . jak se to enaži la prezentovat č esko 
s l ov ecská historiografie. která nekriticky přejímala názor,J
obraz.ncd a nedokázal a z mar x1eticko- l enLnskébo hlediska
objektivně analyzovat a zhodnotit ruskou armá du jako typiokou předstaVitelku absolutistickébo Ruska . která v této době dkonUé nemobl a být noeitel kou pokrokovýcb ide j í př'-
te18t~í mezi národy. Pokrokové cítění a myšleni n ěkt erýcb
ruských ddetojníků - budoucích děkebr1etd - nelz8 vztahovat
na celou ruskou srmádu . tak jako nelze názory če akých obrozencó z t otožň ovat se smýšlenim venkovského a měatského lidu
v č e cbácb.
Ruské archivní dokumenty Úřední provenience. jako vá-

•

Jll

lečná daníky, blášení jednotlivých vel1teld, diplomatická
korespondence apod •• upřesňují bojovou činnost, dislokaci 1
počty rusko-pruské armády, pueobící v Čechách v r. 161).
Pomocí těchto dokumentd ee Dapř. podařilo dokázat. le 88 bitvy u Chlumce 29. s rpna 1613 zúčastnilo Jan kolem 10 000 ruských vOjákú a 25 děl 8 nikoli 18 000 vOJákO a 60-72 děl, jak
se až doposud v literatuře uvádělo. Také rraneouzeki sbor
pod velením D. Vaadamma měl Jen kolem 25 000 mužd místo dosud uváděných 40 000 vOJákO. Rekonstrukce bitvy II Chlumce V8
dnecb 29.-)0. srpna 1813 potvrdila též dosavadní závěr.y badatald o odvaze, statečnosti 8 vytrvalosti ruských Jednotek,
jejichž zásluhou byly 29. srpna lB13 vytvořeny příznivé pod-

mínky jak pro úplnou porážku zbytků Vandammova sboru u ObIta-

ce dne JO. srpna 1813 silami Hlavní (čeBk~) armád7, ale i
pro pozdějií vítězství spojsnců nad napoleonakou armádou
u Lipsks 56~
Ruské prameny Úřední i eoukromé povahy jako celek dovolují mnohem plněji a mnohostranněji sledovat pobyt s bojovou
činnoet ruských vojsk v Čechách a eoučasně i objektivnějií
pohled na vzájemné čeako-ruské atyky v r . 181).
Ceeta k dalšímu poznání a upřesnění sledované problematiky vede proto přes rozšiřování prameneé základny o česté.
ruské, ale i německé materiály jak soukromé, tak i Úřední
proveciecce. Teprve jejich hluboká analýza a vzájemn~ srovnávání umožní reáln ější poznání proetředí, v němž ea vzájemné česko- ruské vztahy na počátku 19. století rozvíjely. Při
jejich zkoumání Js však třebs důsledně vycházet z hledisek
marx1eticko-lenineké ideologie a nezapomínat na to, če vzájemné V'l'":.aby mezi Čechy s i.usy byly v tomto období sávielt!i
na ex!etujícím společenskám řádu. na stupni jeho vývoje, na
konkrétních politických a hospodářských poměrech i na kulturní úrovni obou národů na počátku 19. sto letí •

•
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Poznámky

1/

č. Am.l'\, Ruská vojeka II nás T letech 1799-1800. Praha
1954
~a5e-)61, zde podrobný seznam. pramend a literatur;y (.:totiuto obdoM.

2/

D. Ublir ~lunee nad Slavkovem. Praha 1984, a. 419-422,
zde pfehled nejdulež1tějěíCh pramend a literatury k r.

J/

K. lIoího,Der Kneg ln Deuteehland und Prankr.lch in
den Jahren lB13 und 1814. I-II, Berl1n 1817.
H. ~8t.r. Die Kriegserelgnlsse zwischen Peterewalde,
P1ma, Konlgetei.a und Prlest811 1m J.ugw!It 181) UIld di.
Sehlaebt bet Kulm. Dresden 1845.
Hslldort, Zur Gesch1cht. der Sehlacht be1 Kulm. a.rl1n
1856; týž. Aus dem Leben dua kate.rI1ch.o rusai.eben
Generals der Infanter1e Prtnzen Eugen Ton .~t ..b.rg.

t.:

1805.

4/

5/

6/

7/
B/

9/

10/

11/

121
13/

Berl1n 1862.
T. Bemhard1. DenkwÚrd1gkelte.a 8US dem Leben kais.rl,
ruea. Generele von der Infanhrte Carl Pr1edr1oh Grafg

von Toll. III, Lalpzlg 1851.
J. J.. Kellert, Die Schlacht bet Kulm lB13. '1en lBG).
K. I. Bogdanoviě. 18torlJa voJny lBI) g. za nězavi.1.
most Germanii po dostovernym iatočnlkam. 1.11, Sankt
Pe't.rburg lB6).
G. Simon, Die Scblach't bel Kulm am 29. und 30. J.\lgWI't
lBI) und dae Geteoht bel J.rbesau am 17. Sep'tember 181>
1eplltz-Sohonau 1911.
J.. lr:ted.rleh, D18 Kamp!a an d.er eaeh8iaeb-bobmtaehen
Granze 1m Herb5t 181). lni D8utsche Sehlaeb'ttelder.
IV, Dreeden 191).
•• Bhnl - •• '18schutz aJ., Betreiungekr18g 181) und
1814. I-V, Wien 1913.
J. ••ordu, Du B&nner vom lBI). Barl1n 1955.
P ..... 11110, Iz boJ~VOgO proělogo ru8ekoJ am11. Ilo.na
1947; týl, IstoriěaekoJa značsn1Ja bltv7 pod LajpolSQa

Jl)

14/

v l BI) godu. Nova j a 1 novejčaja iatorija , 1963, Č . 4.
8 . 80-90j L. G. BeekrovnYj, K 150-1etlj u LeJpclgBkogo
erazenijeo Osvoboditělneja vojna 181) g. protiv oepoleonakogo goepodaTetva . MoskVa 1965.
Pochod rueakoj armii protiv Napol eon a v 181) godu i
oBvobozděnlje

15/
16/
17/
lBI

•

Genoanl1. Sbornik dokumentov. Moskva 196 ....

E. Kubala, Bojiště u Chlumce (1126, 181) ) . Praha 1935.
J . L08a, Bitva u Chlumce 181). HaV 1953, B. 202-210.
M. Švankmajer , Bitva u Přeetaaova a Chlumce 29.- )0.
s rpna 18 1) . ďetí nad Labem 1955.
A. Jlrauch, Operace č es ké armády r. 181) proti Dráž!an~. VHS 6 , 1937. s. 1)1-179; týž , Ope~ce české armády r. 181) od Chlumce po Lipsko . VHS 7. 1938, B. 1)5-

171 •
19/

20/
21/

22/
23/
24/
25/

26/
27/

M. Švankmajer, Č echy a příprava Rakouska k válce 181).

BaV 1958, B. 586- 606.
J . POlišenský , Napo1eon a srdce Evropy. Praha 1971.
V. A. Prancev, Rusové v Čec hách za válek napo1eonakýcb.
ČČM 72, 189B, 8. 39-60 ; týž, Russkije v Čechii v 1812lB23 gg. Praha 1913; týž, Ruská vojska v Čecbácb. Praha
1935 .
E. Jelínek. Rusové v Praze. Lumír 1B7B. Č. 6.
A. Rezek. Praha a Čechy roku 1813 . ČČH 16, 1910 , s.
1-12 .
J. B. Novák , Války osvobo zovací a naše obrození . ČČM
88 , 1914, s . 19-27 , 123- 125 , 256-263.
J . V. Prá~6k, Po stu l etech. Vzpomínka na velké události ~ku 1B13. Praha s.d.
Z. Nej edlý, Čeaké ruso f i latví. Praha 194B. s. 47.
I . Pfaff - V. Závodeký, Tradice česko - ruských vzt ahů
v d ějinách . Praha 1957, 8 . 69- 8}; V. Prášek, Průchody
ruských vo jsk Kolínem v 18 . a 19. století . SSH ). 1959,
8.90- 115 . M. Švankmajer , Ohlas vá1ky'r. 1812 v Če 
chách a průchody ruského vojska Čechami ' v letech
181)- 1815. (Kandidátská disertace , Č.skoe1ov ensko -

3M

sovětský

institut, Praha a . d.; týž, Ruské vojsko ve

středních Čechách v letech 181)-1614 . SSH 2 , 195B ,

28/
29/

8. 1)1- 160.
J. Kočí, České národní obrození . Praha 1919 . B. 252.
C. Kučera , Po stopách přátelství . ~Btí ~8d Labem 19B2,
8.

30/

JIl

)2/
Jl/

35- 56 .

K. V. Adámek , Ruská vojska na českém východě v lVIII .IlZ. věku. ČČK 80 , 1906, e. 1)0-140 , 337- 346 , 448- 46) .
J . Šv ejda, Příspěvek k p~cbodu cizích vojsk našim
krajem za válek nepoleooBkých v letech 181)- 1815.
Slánský obzor 41 . 1937 . 8 . 25- 45.
P . Kutnar, Soclálni myšlenková tvářnost obrozeneckého
lidu . Praha 1948, 8 . 110-118.
A. Robek , Názory Tssnlcké společnoeti na Úlobu Ruska
při porážce Nepoleona v roce 1812 . Čeakoelovensko - eovět -

Jl,

•
na
"

české

korunní

země.

Tamtéž , viz tabulka XXXlI , 8.

)16&.

31/

JSI

J9/

40/

.
"

41/

42/
43/
44/
45/
46/
47/
48/
49/

Podrobné úd sJ e o pobytu sestry Alexandra I. Kateřiny
Pevlovny v : echách obsahuje práca N. A. Jeleněv a Putišsstvlje v e ! . tn. Jekstěrlny Psvlovny v Bogamlj u v
1813 g • • Prage 1936.
Donšsenije poruč1ka lejb-gvard11 artl11erijskoj br1gady
Tlmana v Glavnuju kvartiru Aleksandra I o nsatrojeniJach žltělej Saksonil 1 položenijl napoleoDekoj arml1 .
Maja Jl - 12 lJunja 181) g . Pochod russkoj arml! prot iv
NaPoleona v 161) g. 1 oevobožděnl je Germanii. Sborn1k
dokumentov 1964 . e. 200 .
Plsmo J . ~ . Golovklna P. U. Volkon8ko~u o politlčee
kom pOloženlJl v Sakeool1 1 Bostojanl1 nspoleonskoj
anoll . lni Pochod ruaekoj arml! , B. 201- 202 .
E. Horstensu , Befrel ungskrleg 181) und 1814. I II . Feldzug von Dresden . Wlen 1913 , B. 9- 10 .
V. S . Norov , Zap1skl o pocbodach 1812 1 1813 godov . II •
Od Tsrutlnakogo aražsnlja do Kulmskogo boje . Sankt Petěrbo,rg
1834 , s . 62.
Zaplskl 1814 goda Á . I . ~icbajlovBko go -Dani lev Bkogo .
2. 1zd. , Sankt Petěrburg 1831, 8 . 115.
S. G. ChoQutov , DněvQik 8vit skogo oticera 1813 g .
Rueskij erchiv 1869 , s . 251- 253 .
Zaplskl Niko1aja Nlk o1sj eviče UuravJovs 1813 g. RUSBkij archiv 1886, B. 10-12.
Dněvnlk A.le'J!:Wldra VI'.alljeviče Čičerlns 1812- 1813 .
~oskva 1966, s . 221.
'l'ur:.i.é! , s . 22)-224 .
.ťamtéž , s. 225- 226 .
Jan Jeník z Bratřlc , Z mýCh paměti . Praha 1947 , s .
209- 210 .
Dokumenty o přesunu raněných do Prahy . přijímaných
opatřeních ns jejich ro~ístěni i ošstřsní , o ěířeni
nákazy atd . v SdA, PG 1811-1815, 6/88.

JH

50/
51/

52/
53/
54/

55/
56/

S~A. PG 1911-1815 6/ 205, 6/ 21 3 , 6/ 21 5.
P. Ostrouchov, Ruští r e konva l escenti na Zbraslavi ve
válce r. 1813 . Rozpravy věd e c ké s po le č no s ti badatel ské
při Ruské svo bodné univerzit ě , 1936 .
x. I . Seluoeklj, Zapísk1 našemu pochodu . Trudy PenzanekoJ uč eno j a r chivno j komi es11 I, Penza 1903. S'o 109.
A. ~ejevsklj. Voe poQir.anl j a o pochodech 191) 1 1814
gadov. Moskva 1822, 8. 66- 67.
Kretklje zapískl edmlrela A. Šiěkova, veděnnyja 1m vo
vrem ja prebyvanlja jego pri blaž enoj pamjatl Goeudere
~peratore Alekaandre Pervom v byvauju B PranouzBmi
v 1812 i poBleduj~člch gadech vojnu. 2 lzd., Sankt
Petěrburg 16)2, 9 . 169.
Zapískl 1814 goda A. I. Michejlovekogo- Danl1evekogo.
2. lzd ., Sankt Pettirburg 19)1, 8. 209-210.
D. Ptnková, Bitva u Chlumoe 181). HaV 198), 8 . 64-84.
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Dagmar

P 1 a k o v á

Die Russen 1n Preg und ln BObmen ~ Jahre 1613
ZUB~entaaeung

Der Dlekuselonebeltreg richtet eieh au! di. Klarung
e1nlger Pragen, die den Au!enibalt des russ1ech_o Haerea
in BObman und ln preg 1m Abe ohlUOzeltraum der Napoleonleohen Kriege betretten. Die Autorin uniereucbt zueret den
gegenwšrtlgen Stand der teohechoel owaklachen und sualandiBchen Hlatortogreph1e, die eieh aut diaB as Tbeme bezleht.
S18 glbi 810.0 knappen Oberbllek uber dia politi.cbe und
mllitar1ecbe Lega ~8 terr8 1cb8 vor dam B1nzug de8 BUadnlebe8r8S ln BČhmen am l l. Auguat 181). Si8 verwelet aut dia
neuen Yogllchkeltsn der Ertorschung der tecbeonlsoh-ruealBahen Bezlehungen aut der Grundlege der NutzUDg der russiBchen Arch1vquellen amtllcher und prtvater Her~tt . Anhand
der zltlerten Beieplele ba••lat ale, daO d18e8 Xat er1alian
aowohl zur Er!orschung der m1litar1echen , politiBchen ,
okonomischen und Bozialen Aspekte des LebeDs in BObmen in
der Zeit der Dat l onsleD Wiederge burt sla such zur objektiveren Untereuchung der Prsgen der techech1ech-ruaaiachen
Be z1ebungen genutzt werden konnen.
Die Autorln mscht weiterhtn au! die Tateache au!merkBam, daQ die ruaeiachen Quellen prlvater Herkunlt die
tech echi 8ch - ~a 1echen Bez1ehungen von der romant1e chen
Ideslie ie~~g , die in UDeerer Hietorlograpb1e b1eher anhalt, ~re1ma chen . In dleeer H1ne l cht lordert der Diekuseion..
be1~rag der Aut or1n zur weiteren Porechung aul, welche d1e
w1 ~e en8chaltli che Darlegung dieeer Problematik del1nit1v
von den vereinlachenden und dam1t 1m Grund. unmarz1et1echen
Delormationen, deren aktua11e1erender Nutzen nur eche1nbsr
1et, belre1en wUrde .
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