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l1vODld POZNÁWK~ 

Sborník Documenta Pregena!a VII přináší • pí8emn~ podo
bl referáty a příspěvky, které byly předneseny na IV. d18-
ku8DÍm zeaedání pořádaném Archivem hlavního měeta Prahy ve 
dnech e •• 9. října 1986 v Obecním domě. Po třech za~.diní~ 

.lno •• njch bi.tori1 pokued o spojeni pre fekých mPdt .e stře
dověku , vzniku ejednocené Prahy r . 1784, jej! integraci a 
rOatu • 19 .• 20 . atol. 8 OSUdÓM měate za válek 8 revolucí 
od 15. do 20. atol. (vlz Documenta Pregenai r TV 1984; 
V/I- 2, 1985 ; VI/1 - 2. 1986), bylo čtvrté ZDa.dání věnovtno 
tem.tiee ahrnuté 40 názvu Zdravotní poměry. zdravotní péče, 
hYs iena měatakého proati.dí 8 populační proměnY v Praza od 
1). do 19. atol. V prOběhu dvoudenní diskuse vystoupilo 8 
pflpravenýml referáty 8 příspěvky 29 odborníkd z II praž
ských vědeckých úetevd, vyBokýCh Akol, archiv~, ~uzeí a dal
lích institucí. Do prezenčních listin oe zapsalo celkem 92 
llčutní1n1 jedrufní. 

Obaahoy é z~ěření diskusních .ystoupení bylo poalrně 
rdsnorodé. Splni l o yiak bezezbytku záměr pořadatele - v te
ritoriálním rámci ~y=azaném dnešními hranicemi hlavního měs 

t. Prahy, Y široké tématické škále a v časovém prOřezu něko
lik. ataletí ukázalo současný st sv historického poznáni 
probl ... tity namnoze dosud u náa opomíjená. V přednesených 
reterátech i ve volné diakuai k nim oe objevila celá řada 
nových poznetk~ 8 zazněly cenné podněty pro dalií orientaci 
bi.cUní v datl' oblaati. 

Sborník, který předkládáme odbornému č tenáři, obashuje 
texty všech reterát~ na zasadání pros lovených 8 navíc 1 tři 
pfíapě.ky p~vodně přihláěené, jel jajich autoři z .álných 
ddvod~ nemohli při jednání v Obecním domě osobně předné.t. 
Jda o stati B. Yaura, M. Moravcov é s V. Urruse. ~ade pří
s plv1n1 byla pro otištění uprav sna, rozšířena, doplněna ta
bulkami, graty a opatřena pozn~ovým aparátsm • 

Rsdakcs aborníku provedla v publikovaných texteoh 
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pouze nejnutnljší zásahy směřujíeí k jednotné úpravl rukop1-
au. Pa.ní vlastních jmen nebylo s jednoceno , nýbrž pfeveat o 
beze změny od aut ord j ednot livých statí; stejně tak byla po
nacbtna sutordm plná odpov ědnost ZB připOjené edice dO~8n
td. Z8 vlcný obssh 8 úplnost vš ech poznámek 1 odk_zd. F.eBum~ 

do ni.čl~ přelo!il dr. Jiří Kudela, technickou r.d~kcl 8 
»i _sřekou práci pr ovedly Eva Čakrtová a dr. MBrt~ Lilková. 

V. L. 

• 

, 
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Viola. L. d ,. 1 Q k • 

ZU.UIIII-.a.r8a8ung 

DoC~.Dt. Pra'8081a VII brlngen in z •• i BiLd8n aetarat. 
und. Dlatu.alonabeltr;g., di. anl_Ollch dar .1ertan .. 8 . uno. 
9. Oktober 1986 1m Prag8r Gemelndehaua Tom PraS8r Stadt 
~T "sraDetele.ten Dlakueelonetagung Torg. tr.San .urden. 
Di. Tquq wurd. dem Them8 Glllund.he1t1n'8rbiU.I1h", G .. uad
balt.tUZ-orga, Hygiena d •• Stadtml118u uno. Populatlon ... rinda_ 
1"WlCU 1D Prag TGIIl lJ. tu. 19. JAbrbundert g .. ida.t. Aut 
dar T&(UAI traten Jl w18seneohaltllcha 'rbaiter uno. lachar
baU,ar 8118 den Pregar wi8.8nacba f tlieben I.natUut aa.. lluaaan, 
j,rcb1,._ uno. Inat1tuhD. tUr Denkmalptlege aut. 
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Mlro818~8 Bl. j 8 r O V , 

POHLE]) AlITROPOLOGA NA OBYVATELSTVO PRAHY A ČECH 
V RJ.NĎ A VRCIIOLNg'M srih':DOv!Ku 

Jední. z pražBkých praeo~lii. ~8miř8nicb na studium 
!loylke D8 základě jeho akeletních pozdatetkd, j. entropolo
alek' oddil,ni Jrcheologlckáho ú8ta~u ČSAV. Existuje od r. 
1950 pod 'udemlD RJj"llr. Jaromíra Chochola CSc ••• Zll tuto do

bu •• podefilo n .. hrom&ž41t nepřeberná množst"i k08t~'bo 1 
!~'bo meteriálu z období od mladlí doby k~.nn' až do do
by hIstorická. Tím byl zíakán nevyčerpatelni zdroj nejen pro 
specializovené ant r opologické a lákařeké VýZkumy, sl_ zíeka
né VýSledky Ba dotýkají 1 některých obord epolečenakovid
nich. Má. ne ~.11 zejména demografii, pro kterou ~ni! ., 
!lOl'ik. 1 když trochu" jiném BlII,)'alU., základD:í ,.ýznam. pfi
blllni ,. poBlednim d,..catl1etí objevuj. Ba snaha 1 mezl 
antropology yyu!ít bobat oati meteriéld k zaey_cenl jií cba
rakteri.tice demografické struktur, protohietorických e bis
torických populací (Jcsédi, Nemeakér i 1957 , Stloukal 1962a, 
1962b, 1976). Jame ov š em ve velk' nevýhodě proti eouč asné 
demografii, protole naš a meteriál y nej eou vzdy kompletní, ai 
ul zásluhou špatné poatmortální zachovalosti, neúpl noet i 
pohfebili či vlivem rituální selekce. Pteeto s e vš ak domo!
y,=, le pt i kritickém pohledu na zi skané výs l edky doatéy4me 
urč itý obraz eledované apole čnos ti v protoh1atorii a h1s
torU. 

K následuj í cí m demografický m charakteriatikáa bylo 
podkl adem určení individuálního etáří 2 )80 skeletO ranébo 
etředoylku (9.-12. atol .) pfevál nl ze etředočeských l okalit 
včetně Frshy I I a 855 jedincO z vr cholného středov ěku . i no
yovlku (1).-17 . stol. ) . 21 

Poměrně spoleblivě zjiliujeme věk u nedospělých jedlncO 
v dětském období , kdy na základě kalciflkaca a rOetu zubO a 
díky osifikačním pochodOm na koatře mOlama stáři vyjádřit 1 

• 

• 

• 

, 

• 
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~ rocích, ov~em u dospělé populace Be musíme .~Okojlt • 
určeni. viku při nejlepším v rá.ci deBatileti. / 

Pro a,ské populace raného středověku vychází v p~ru 
dartnoet nedospělých J.dlnc~ ne 41,J • • vrcholni stfedov ěk 

.1 novověk poskytuje průmě~ údaj 41,6 ~. V úmrtnosti nedo

.pilých .us! •• oviem odl1i1t věk j uvenilní od dět.ké~o . V 
obdob! doepívini od 14. do 20. roku 11vot8 mám, ~~tl1 a.j
•• nI! počty mrtvých na pohřebištích vdbec. V časDl_ etfedo
vlku to činí 4,3 % •• e vrcholném etfedověku .1 novov ěku 

7,4 ~. Kejv,!i! úmrtnost Be objevuje v dětek4m věku ve sta
diu tnt.ne ll, • to v raném středověku v p~ěru ve 24,6 •• 
v pozdnim středověku .1 nov ověku .e 20 ,0. ; je souatředěna 
vltllnou k druhému Bl třetímu roku živote . 

Druh$ vrchol úmrtno.tni ~ivky. po víceméně vyrovnané. 
pr6bihu (kolem ll. >, BI v raném atředov ěku objevuje ve etá
ti .. t uru. II (17,2 S), zatímco v aouhrnu pozdně atfedovl
ttch el nO'ovlkýcb populací je petrné víceménl mírné a ply
nulé klestni od nejvyšší hodnoty v I. tázi dOlplloati 
(17,1 S) k vlku maturua I (13,4 S ) a mircým vzedmutím ve II. 
té_i sreloati (15 ~ ). (V iz graf 1.) 

Jldním z aapekt~ ukazujících na životní podmínky Je i 
ro_dilni úmrtnoet muld a žen. Ve velké vi t!ini atřldO'ěkýCb 
ekuplD umírá více len na počátku doepiloeti ve věku Idultue, 
.Itíaco vrChol úmrtnoati muld bývá poaunut do období zrelos
ti. V prdmlru v raném atředověku v adultním vlku mezi 20. e 
40. rokem doalhuje počet zemřelýcb žen 44,O~ , pamlrně rov
DOmirni v I. 1 II. fázl - mezi 20. a 30. rokem je to 23,J S 
e aezl JO. e 40. rokem 20 ,7 ~ . Muli mají procento úmrtí •• 
toto dvacetiletí v hodnotě 32,3 S rozdl leno na 13,6 S ae.i 
20. e JO. rok a 16,7 S mezi 30 . I 40 . rok. Ov l .. pokud leDJ 
překonají kritické údobí přičítané těhotenetví I porodním 
koaplikacím. .ají neopak vitií lanci dolít ee vlku atatecké
ho , • to v 16,7 S. Z mužd Be stéří dočtá v prdmlru jen 
10,7 ~ jedinc~. Obdobná aituace je i u populecí vrCholného 
středovlku al novoviku. (Viz gret 2 e J.) 
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ďmrtnostní pODěry se samozřejmě obrážejí v prdměrném 
dožlt'm věku. Stanovíme Jej bua prostým výpočtem prdměru in
dividuálně určených věk~, snebo zjl~{ujeme ne podkladě ámrt
noetnicb tabulek střední délku života (tab. 1 8 2). Ve vý
sledcích nebývají podststněji! rozdíly. Pro populace n~i.bo 
výzku.u Je střední délka živote při narození v rené~ středo
věku 29 ,4 let 8 va vrcholném středověku al nOVOV&kU 2e,l 
let. V obou případech S8 objevují rozdíly mozl ~!.kou • 
lenskou čáetí akupln , vždy ve prospěch mu!~. v 9. al 12. 
etol. činí tento rozdíl 2 roky (muži 26.1. žcn~ 23,B), VB 
lJ. až 17. atol. 1 rok (muži 26.1. žany 25 ,). (V1z graf 4.) 

Ve srovnáni S8 současnými poměry (Pavlík a kol., 1986) 
IJlitujame nejen markantní r ozdíly v numerických hodnotách, 
ale 1 obrácený poměr ~ dolití obou pohlaví. V r. 1970- 71 by
II zjištěna střední délks ~ivota při narozeni u muž~ 66,6 
rokd a u žen 73,6 rokt. Ale jeltě ~e třicátých letech 19. 
atol • • e pohybuje odhad dožití kolem 30 let pro obl pohllví. 
Xe skoku dochází na přelomu 19. a 20. stol. (II. fáze de.o
grafické revoluce), kdy tato hodnota stoupe na 60 let. (Viz 
graf 5.) 

~šem 1 ve středov ěkem období máma populační akupiny, 
kde zjlš{ujeme střední délku žl~ota vyllí u žan než u mužO. 
Vysv ětl eni nebude jednoduché, v některých případech mOle jít 
o chybu malého počtu přípsdt, ale zajimavá js skutečnost, že 
se tento poměr objevuje právě na pohřebiětích vyllí 8pole
ča~ké vrst~y na Prsžském hradě a ns Staré Kouřimi. 

výš a u~adané hodnoty střední délk1 !1~ota při narození 
(29,4 v raném a 28 , 1 ve vrcholném Btřado~ěku) nepředstavují 
maximální naději dožití, ale po pTVnim kritickém nO'oroze
nackém období stoupají hodnoty e~ směrem k ~věku intsna III, 
odkud pak sledujeme pozvolný pokles k aenlu. Křivky hodnot 
.užt a žen se kříží, v mládí je vyllí neděje na dožití u mu-
16, va v~ku adultue 11 dochází víceméně k vyrovnání a v dal
lím prdběhu života jaou zvýhodněny ženy. 

V počtu do ží~ajících (hodnota lx úmrtnoatních tabulek) 

• 

• 

• 

• 
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je na tom lépe populace vrcholného středověku až novovlku B 
ohledem na 8ouhrnnou skupinu. Ovšem při srovnáni podla po
blav! Jsou lepěí pom!ry v 9 •• 1 12. atol., zejména v mu!aké 
ěáati populace. Tak!e, zatímcO 88 v celé skupině raného 
středověku do1110 50 ~ jadlncd (pravděpodObný věk) JO. roku, 
V8 vrcholném .8tředovlku dOBBhují až 35 let. PoloYln~ .u!d v 
raném středověku Ba do lívá 53 rokd, ve vrcholné~ .tfedoviku 
.1 noyoviku 48 let . Padesát procent len dosáhna va Skupině 
9 •• ž ll. atol. viku 52 let 8 ve Skupině ll •• ž 12. atol . 
44 roka , čili p~ir pro 9. až 12. atol. činí 46 rokd; 
vrcholný etředověk al novověk má hodnotu 45 l.t. 

Křivka pravděpodobnosti ~tí (hodnota qi úmrtnostních 
tabulek) stoupá od narození ke s táří , o určité plynulost i 
. d lem. vlak hovořit slad doapiloatl, - v dět lká~ věku le ob
jovuje výrsznějěí kritick~ období ve stáří in!ens ll, dobře 
petrná ze j méns v reném etfedověku . Minimální hodnoty zji!{u
J .. e u dospívajících jedincd, odkud I ledujeme pozvoln~ stou
páni sž do věku meturus I, psk se křivke prudčeJi lomí ke 
ll. fázi zrs losti s k seniu. Hodnoty žen v edultním sttří 
Jeou vyšší než u muž~, v plné zrelosti naopek probíhsjí pod 
kfivkou muŽ~, s v ětií diterencí v mládí e ve druhé tázi do
spělosti; nejmeněí r ozdíl v prevděpodobnosti úmrtí je mezi 
mu ži a ženami ve st&lí 40 . ž 50 let. 

Byl uč iněn pokus o pel eodemogratickou charakteristiku 
českých populací od 9. do 11. stol . Hodnota výeledkd je 
a.ě.m popletná stupni zachovalosti a kompletnosti sntropolo
gických msteriáld. Zejméne zfejmi deticit dětskýCh pohfbO 
nepřízn ivě ovlivňuje výpočty pro celý rozsab populsce . Po
znatky, získané studiem doepělých jedincd, jeou ji! vzáJemně 
dobře srovnatelné. 

Výzkum zjistili 
1) Nejvícs dětí umírá ve věku ints~ II (mezi pOl rokem 

B Besti lety), pfičemž novorozenecká úmrtnoet je pro Dis ne
z8c~titelná pro nedoststek pohřbd nejmenších dětí, z8cbovs
n6 množatv! určit i neodpovídá skutečnosti . 
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2) Nejméně úmrtí v populaci pozorov4no v doepívtni (~e
zl 14. a 19. rokem) a u s tarší ch dětí (od 7. do lJ. roku). 

J ) Zjištěna vyšií úmrtnost žen v mládí , a to na počátku 
dospělosti (edultua I) . 

• ) U mulO 88 maximum úmrtí eouatfeauje do věkov4h~ 
stupně mat urua, 8 t o epí še do jeho II. táze (mezi 50 . • 60. 
rok). 

5) Více žen ee dožívá státí Caž 17 ~). 
6) Z mužO S8 attři dožije maximálně 10 ~ jed1ncd. 
1) Středni délka živote (8~) 88 aouetřeauje koleM 29. 

roku pro celé populačni ředy, u mužO Je to 26 let , II žen 24 
až 25 let. 

8) Pravděpodobný věk, ne základě údejd pro 50 % dožíva
jících jedlncd (lx), '8 pohybuje v celé sérii kolem JO .ž 35 
lot, II mužO kolíaá mezi 53 • 48 roky, u žen kolem 4B •• 45. 
roku . Je tedy vyiií než p~ěrný věk dožití, který vychásí 
pro 9 •• ž 12. etol . v eérii ne 28,6 rokd, pro muž. na 46.1 
roku , pro I~AY 44, 0 roky, v~ 1). ~ l 17. ~tol •• sérii n. 
27,8 roku, pro mule 43,1 roku, pro leny 41 , 3 roku . 

9) Křivka pravdipodobnoeti úmrtí (q~) potvrzuje body 
1- 6 (krit ické obdob! v dětském viku lnfens II, minimum úmrtí 
~. attfi J~en18, rozdílná hodnoty muf~ 8 fen). 

• 

! 

• 

• 
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Poználllky 

II Kanín, o. Nymburk, 9 .-10 . a t ol . (Bl sjerová 1985 ); Ster á 
Kouřim . o. Kolín, 9. - 10. et ol. (Chochol, Bls jerová . Pa-
1.ěko~á 1960 )1 pralský hrad , 9 . - 10. stol . pohřeblEtě za 
Jízdárnou ( Dlej_rov! 19746 , 1979.), pohfeblliti .: Jíz
dárny (B18j8ro~á 1979b), PrahB~otol. 10 . -1 ' . ato l . 
(Bl8Jerov é. rkp . l j Lshovlce- P::,e hs , 9 .-11. at ol. ( Chochol 
1973); Li bice, o . lIymburk, 9 . - 11. atol. (Hanáková 1969 ); 

Bílina, o . Te plice , 11.-12. e tol. (Hsn/\.k!W& 1971); 

Hradsko , o . "Unik. 11.-12. atol. (Ble j _rove 1918 , 
1980.); Týne c , o. Bendov , 11. -12. atol. (Blajarová 
198); Pra zs ký hrad, 9. - 12. eto1., nádvoří (Blajerová 
rkp.) j Radom,y!l, o . Strakonice, 12. otol. ( Blej_r ov! 

2/ 
1975a,b) . 
Oikobrh, o. Nymburk, n. - 15. atol. ( Ble Jerová 1974b,c); 

Praha - bl . Anažks , 1) .-15. atol. (Jerol 1984) j Kouř!m
e ... . J Iří, o. Kolín, 1) .-17. at ol. (Blajflro ... ' 1980b) j 
RadolllJ' Bl , o. StrakonIce . 14. - 17 . atol. (Bla Jerová 1975 ); 
Sás.v a n. Sáz .... ou. o . Kutná Hora . datování 11.-14. 
stol., ale antropologIcké meterl~ ly převé!n! ze 14. 
s tol. (Blejorová 19600, 1982). 

J/ V!k: 0- 0,5 lntsna I, 0 ,5-6 lntena ll, 7- 1J lntane III, 
14-19 juvenl a , 20- 29 edul t ua I, )0-)9 adultuB II, 
40-49 meturua I, 50-59 maturus II, 6o -x 80nl11a. 
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'hb. I Tabulky úmrtnosti raný atfedo~ěk (9. -12. atol.). 
Čechy • 

Tab. 2 Tabulky úmrtnost 1 - vrcholný středověk až ~o.'k. 
Čechy • 

Orat 1 ďmrtnoet ve vikových skupinách v Čechách v rané_ 
středověku a ve vrcholném etředověku . Ž DOvovlku 
(celkové procento každé skupiny děleno počtem let 
skupiny ) . 

Grat 2 ďmrtnoet mužů a žen (k8~dá skupina 100 ~) . Čechy, 
raný etředov ěk. 

Orat J ďmrtnoet mužů a ien (každá skupina 100 %) . Čechy, 
vrcholný středověk až novov'k. 

Grat 4 S třadni délka f lvota ( e~) mufů a žen. Čechy, raný 
atředověk 8 vrcholný etřadovfk až novověk. 

Grat 5 Srovnáni střední délky život. (.~ úmrtnostních tabu
lek ) recentní populace z esR z l.t 1970-1971 • č.ské
ho středověku. 
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Tab. 1 

Tabulq úmrtnosti - raný středověk (9.-12. stol. ) I Čechy 

"k Dx 'x lx qx Lx T. " x 

0-0,5 1n1'.1 1)4 5,6 100,0 5, 6 97 , 2 2937 ,5 29,4 
0,5·6 1nt.II 586 24.6 94.4 26 , 1 82,1 2888,9 JO,6 
7-1) in! .IIl 161 6,8 69 .8 ' ,7 66. 4 2355,2 J3,7 

• 14-19 ~U'l. 10) ',) 63,0 6,8 60 ,9 1890 ,4 JO,O 
20-29 a4.1 26) 11,1 5B,7 18, 9 53,2 1525,0 26,0 
30-)9 ad.II 275 11,6 47,6 24,4 41, B 993,0 21,0 
<0-<, _t.l 262 11,0 36,0 JO, 6 Jl , ) 575,0 16,0 

50-59 .at.Il 410 17,2 25,0 68 , 8 16,4 242,0 10,1 
6O-x .an. 186 7,8 7,8 100 ,0 ) " 39 ,0 5,0 

CELKlIII 2)80 100 , 0 

ad.1 ,. 13,6 100,0 13, 6 93,2 2612,0 26,1 
ad.II 12' lB,7 86,4 21, 6 77 , 1 1680,0 19,4 
ut.l 148 21,4 67.7 31,6 57,0 909 , 0 13,4 
mat.II 246 35,6 46,3 76,9 28.5 339,0 7,) 
•• n • 7 • 10,7 10,7 100 ,0 5,' 54,0 5,0 

..,!, 691 100,0 

ad.1 127 2J,J 100,0 2J,J ",' 2396 , 0 23.9 
ad.II ll) 20,7 76,7 21, 0 66.4 1512,0 19,7 
!Ut.l 87 15,9 56,0 2B,4 48,0 848,0 15,1 

.. t.II 128 23,4 40 ,1 58,4 28,4 )68,0 ',2 , •• n. 91 16,7 16,7 100,0 8,' 84 ,0 5,0 

IENY 546 100,0 
, 



lB 

Tab. 2 
, 

Ta bulky úmrtnost i - vrcho l ný středověk až novovik, Čechy 

vik Dx do< lx qx Lx T, ," x 

0-0, 5 i n! . I " J,4 100 , 0 J,4 9S,3 2812.5 26,1 
0 ,5-6 lnf.II 177 20,7 96 , 6 21,4 66,3 2763.4 28,6 
7- 1) inf.IIl B6 10,1 75 .9 13,3 72,2 2202,4 29,0 
14-19 juv. 6J 7,4 68 ,S 10,8 63,5 1697 , 0 24,8 • 20- 29 ad.l 1)2 15 .4 58,4 26,4 50 , 7 1316,0 22,5 
JO- 39 ad .II 1D2 11,9 43, 0 27,7 37,1 809,0 18,8 
40- 49 !list.! 9J 10 , 9 n,l 35,1 25,7 438,0 14,1 
5Cl-59 !list ,II lD5 12,3 20 ,2 60 , 9 14,1 181,0 9,0 
60- . sen. 6B 7 , 9 7,9 100,0 4, D 40,0 5,1 

CELKEM 855 100, 0 

ad.! 61 22 , 5 100 , 0 22,5 88,8 2)12,0 2J,l 
ad.II 5B 21,3 77,5 27,5 66,9 1424,0 18,4 
mat.! 55 20,2 56,2 35.9 46,1 755,0 1).4 
mat.II 67 24, 6 )6 , 0 68 , J 23,7 294.0 B,2 
sen. Jl 11,4 11,4 100 , 0 5,7 57,0 5,0 

,,"ll 272 100,0 

ad.l 44 30,3 100 , 0 JO,3 84,9 21)6,0 21,3 
ad.II Jl 21,4 69.7 JO,7 59,0 1287,0 18,5 

mat.! 24 16,6 48.3 34,4 40 ,0 697,0 14,4 
mat.II 26 17,9 )1,7 56,5 22,8 297,0 9,4 
sen. 20 n,8 n,8 100 ,0 6,9 69,0 5,0 , 

ŽENY 145 100 ,0 

• 
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Dle B."čilkerung Pre,g \lila BOhmena 1m lrUh- und Hocblrl.thl· 
altel' Tom St andpunkt 81n • • Anthropologen ,.aahen 

lm R&bmen der Arbelteplane der anthropologiachaa Aht.!
lung d •• Archaaloglachen IQ_titule der Tacheoboalowakiacben 
!kad.-1e l et e. ge1uosen. grO~.r. Menga der mittelalterl1chen 
Skah t ... ter1al1 en .\UII eOblen zu 'nrarbeHen. Aut der Bali. 

der hlaber1gen Erg. bDi •• • wurde 81n V.reuch um a.ran pal&o
dewograpbJ.eche Charakterie ti k uohmommell. Ee wurdan 41, Ster
Oellllata.ade be1l'u1,.t, ShrbetabelleJl 1Jl 15 LokaUtat.." (a. j.a

.erkungen 1 u. 2) zU8~.ng.8tellt . dan.ch , ... S der t •• tge

.t.lltan Daten l n z •• i Oruppen elnget.11t - 1A di. li .. PrUh
a1thla1tere .\lIJ dem 9 . - 12 . JabmwlIt.rt ( 2 )80 Ind.1Tlduu) 
Wld ln di, d •• Hoch:llUe!altere bie Seuze1t aWJ d. ll. - 17. 
Jabrbundert ( 855 I ndlv1duen). 

Dl. Porechuog b'lt.t igte ublich. demographleche Beobaob
tungen Ton den mela t en mlttelalterllcbeD Grabatatten, uad 
z.ar dle bóchete Sterbllchkelt der Klnder 1m Alter hla zu. 
6. Jahr (Dlagramm 1), dle n1edrlgete Mortalitat aua der Zeit 
de. Heranrelreaa uad dea bóberan K1ndaralterw, uate~cbledll
cbe ~ianllche und welbl1ehe Sterbl1ebkelt (Dlagramme 2, ) und 
4), dn bóbere Durchecb.nlttealter der Manner (9.-12. Jllbr
hunderl - 45 ,1 Jabrel 1).-17. Jahrllundert - 4),1 Jahre) al8 

der Prauaa (9.-12. Jahrbundert - 44,0 Jahre; 1).-17. Jahr
hundert - 41.4 Jahre ). 

Zum Vergl eleb let aut dem Dl.g~ der Unt ereoh1ad sw1-
eeben der mlt telalterllchen Alterel~e der rezentaa t.che
chi.eben PopulatloQ aus den Jahren 1970-1911 UDd der a1ttel
a l terllchen Grupp60 dargea tellt. 
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Zdenka K rum p h 8 n ~ lov á 

NDlOO J. SNRT U STAR1CH SLOVAne 
PODLE KOS/.lY A JEHO POKRAČOVATELB 

Archeologické výz~ pohře b lšt doby hradištní 1 atfa
doviká pOBkytly dnes už znacný počet koetemého meteri'lu , 
z nlbo! antropologov é urč i kromi demogrBtl c~ý ch dat 1 řadu 
nemoci 8 úrazů , projevujících ee ne koatře. Stejně Jako ar
cheologWn j1lP však uniká phd e hvD o nemocech I.l kterých tká
ní , Jež ne zanechal y eto py no skel etu . Poněv ad ž řade mrtvých, 
jak dále ukážeme , z rů1:l\vch př.:íčln no běžných pohřebUt:ích 
ani neleží, c~bi reá l ná před ntev8 o počtu úrazů v běžném 
!lvot~, o v álečných zt rátách. následcích tehdejšího treet 
mho práva . 

Nahl édnu tím do Koemovy Kroniky české 8 do dě l Jeho po
kračovatelů Ba tento pohled čáate cně rQz!íří , především 8a 
však upozorní na ~ezery v poznáni . Koamaa a j eho pokračova
telé lič! pro dobu hrsd Ut.!Ú s atl'edov ěkou : 

al nemoce , úrszy s omrt, nás l edky přírcdní ch katastrof , nd
bodnýCh pohrom a hladu; 
bl vr o:ené anomél le jen výjimečně - procent o jejich výa kytu 
se však z toho nedá posoudit; 
cl válečná zranění a útrapy války, doléhející no voj eko i na 
veik.ré obyvetelstvo ; 
dl d~Bledky trea tO (at už hrdelních, mrzačící ch, t ěl esných , 
tak 1 vyhnanství s pr odeje do otroct ví ). 

1 

.1 Ti l eené úhons . o nichž oe dočít~e v Kosmovi Kronice 
české II (eut or ži l ss i 1045- 1125) odpovídejí aice jeho BOU

če8ným znalostem, al e po stránce zdravotní nepředpokládáme . 
velký rozdí l mezi 9. , 10 . e l l. v ě kem , ~ebot obecné životní 
podmďnky t é doby ee od Bebe je6tě přilii neli ě ily . V KOBmo-

J 

• 

• 
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~ě Kronice čeek é 88 dočítáme o nemocech duševních (šl1en
.tví 2/, které precizně odlišuje od bláznovství JI, Je! ., 
nádech pošetilosti) • nemocech nervových. sf už šlo o pfe
chodnou čt t~.lou mdlobu údd - ochrnut! a 8 tím epoJen& 
přechodné čt trvalé poikození sm:81~.41 mrt~lel.5/ ~ác~v.t -
oaj.píie epileptlcký.61 KOBma8 fozorOVBl 1 rozdílné psychic
ké založení ; popsal flegmatika / i cholerika,B/ dál_ etmu
lacl nemoca , elabé povahy , zbebšlce. 91 Objevují ea tu nemoci 
kožDÍ: prašlvlne u zvířete. IO/ Z nemocí nakažlivých 88 baz 
bliiií charakteristiky uvádí kolikrát hromeč~t ~en! 11dí~11 
Epidemie, která řádila v německých krajích, je popsána k 
r. 1094. Parní kostel v Ambereu byl přeplnšn mrtvolami, na 
hradě Kegeru bylo v domech po třech až čtyřech mrtvých. Čes
ké poselstvo, vr3cející se z Mohuče, se t~~ ~etdm vyhnulo, 
~ebol ~~dilo , !e Jde o nákazu. 121 Mor oe o znečuje vedle hro
~dného umírání (ns Jiné neooce) pří~o J~énem s to v při
rovnáních z let 999 s po r. 1000 , což dokládá , že byl v té 
dobi znám . Dal~í zminkn je z r. 1040. V Čechóch řádil prav
děpodobně r. 9B9 , kdy hubil lidi i zvířate . Přeeto tu chybí 
hřbitovy, která by neň ukazovoly.1J/ Vedl e moru lidokdbo se 
připominá 1 ~or zvířecí: řád i l k r. 942 po zjeveni komety s 
~ r. 1124 po zatmě ní slunce . 141 Vnitřní choroby, pokUd jsou 
o ni ch zprávy, propuksly bu! náhle 8 skonč ily úmrtím po ně
kolika dnsch velikých bolestí , Jindy byly vleklé s vedly k 
neproatámu vysílení nemocnáho . Kons tstuJe 8e celkové tělesná 
chAtrání , slábnutí, bolest, tě žký dech , vzdechy s nakonec 
smrt. l51 Pozoruje oe tské ztuhnutí některých částí t~ ls přsd 
smrtí - např. úst,lGI J~énem se oznsčuje pouze z1mnice. l71 

Jmenují se některé orgány a vnitřnosti (patro v ústech , dás
ni, jezyk, krev, břišní útroby, jmenovitě otřeva , hrudní 
útroby, srdce, žluč, něktoré koeti - lopetky).lBI Mluví ee 
o těleených funkcích a chlsdném přirození . 191 Píše se o cho
rýCh očích , 201 emyelech (hlU~, němý) , 2l1 líčí se úrozy , 
vrs ždy,221 nehody , 2JI utonutí, 4/ poštípání ~zem , 25/ ne
bezpečnost hedího Jadu. 2G/ Byla známa i vzteklina - vzteklí 
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vlci. 21 / Dále e8 uvádí zranění krvavým vlkem. 2B/ PopisUj! SB 

následky hladu (na hladomor v r. 1043 ze~ele v Čechách jed
na třetina obyveteletve) ,29/ dále kruté JO/ a nevhodně dlou
hé zimy, větrné B vlhké zimy ,JI/ dlouhého Bucha,J2/ povod
ní,))1 krupobití,34/ vi chřic, J51 dokonce zemětfsesní. 36! 

O potížích žen nás zpr llvuj í zmín}q' o potratech: přiro

zeném 1 umělém (tzv . vyhánění plOdu) .)71 Připomi~d ee 1 n8-
plodnost,JS/ kateetrofální zejména u manželek panovní~. 
Vedle úmrtí po potratu eB jako dosti časté uvádí i úmrtí po 
porodu. J9/ Porod se zmiňoval dost realisticky, dokonce 1 to, 
že sloveneké žene rod ila vleže , opřena o lokty.40/ Početí SB 
uvádí tak, aby bylo jasno , zda dítě bylo zplozeno 88 'lIákon
nou manželkou nebo SB Bouložnicí . 4l/ Z pot íží stáří se při
pomín6 stsřecká pošetilost, duševní zchátralost včetně dal -
5ích psychických i fyzických projevů stáří . Nikde se prtmo 
nepíše o poškozeních s onemocněni chrupu , s Výjimkou zmínky 
o vhodnost i chlebe a t opinky pro starce. 42/ Pro zdravý způ
sob !1~ota ae doporučuje atřídmá strava se zeleninou, ovo
cem, rybou (chutnou s výživnou) a malým množatvím mass. 
Chválí se med , mléko , č istá voda k pití , zavrhuje se opojení 
vínem z medu 8 révy. Je znám sýr , olivy, loupané ovoce, luš 
tAniny a z ryb dokonce i slaneč ek . 43/ Pokud Kosmas mluví o 
.arti knížat v době pohanské , používé o~rBtů z antické lite
retury i slovanského pohanského bájesloví, pro dobu křestan
akou &nslistický záznam , hodnocení zesnulého nebo obrst po
platný křestanské víře o odchodu do nebe . 44 / S~ hodnotí v 
nlkterých případech jako nenadálou, předčasnou, v mladém vi
ku. 45/ O zemřelých vys l ovuje někdy vlestní mínění, odl išné 
od oficiálního názoru . Mluví se o vdovách a sirotcích , pod
poře chudých, útěš e smutných a nemocnYch.46/ 

b/ Vrozené snom3lie ae blíže nalíčí , ale epitheton 
~hluchý . oněmělá ústs , byli bez hlaBu, citu a zraku" 8 další 
dovolují na ně po~šlet 47/ (stajně jako o chybách zíSka
ných). Výjimečně se líčí Strachkva8ův úděl - a8i epi lepsie, 
celková nervová nevyrovnanost . Také SB zmiňuje pekelný 
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~iit.cký dUCh. 48/ 
cl Hojná jeou zmínky o v áleě~v ch zraniních. 49/ která 

muaila bý t hrozná . Weěem S8 podle kroni ky ~točl1o ne b18~u. 
!iJi. krk, pall , ruku, ale tak' casto na břicho nebo bedra. 
Bojovníci. než klesli, byli pl ni ěíp~ jako je~.k , nebr Je 
zabila etřela jedem napu~těná. Napadený byl hned De nlkolilr: 
kopí neboden, na zem uvržen, koňskými kopyty ro'::·~láěen.50/ 
JlndJ byla koňmi rozdupána cel á nepřá telská jízda, kd1! opl
ialá vstoupila do léČky.511 Stalo S8 taká, že sl jezdec -
kníže - v divém cvalu na koni vrazil v ě tev ~~ ~k8 tak ne-
ii •• tni. Ž. oko bylo 1 8 vi t y! vytrženo . 521 Pfesto kníže 
sranění pfelil a Z8 caB vedl opit Bvé vojsko do boje. Zraně
ní tady byla Becná, bodná, triná , těžká zhmoždění , údy byly 
od tile oddileny, vnitřnosti rozvlá.čerl3 " jako tkanice", til • 
~.akrována. Takové poz~etatky ee etávaly kofiatí dravých 
ptikd (napf. v lucké válce ) , div é zv ěře 8 potravou červ~.5J/ 
Jln~ brli .rtví • raněn! oloupeni a nahAzeni do řek. 54/ 
Tito lidé na domácích pohřebiš tích chybějí a to Jak u hra
dilI, tak ve volném terénu. Po bitvě docházelo k násilí na 
ženách poražených, k zabíjení nemluvňat v náruči jejich ma
tek. 55 / Mu ži, kteří upadli do zajetí (bez rozdílu poetavaníh 
pokud se nevykoupili nebo nebyl i krutě ~začan1,561 b~ali 
prodáni do otroctví nebo uvrfeni do v ě zení. Ti předatavují 
dallí čáat .rtvýCh, s níž se ns bě Žný ch pohřebištích naaat
káváme. Vražděni, páleni, l oupení doprovázelo táhnoucí voJ
sko i válačná vítězství. Kosmas také zaznamenácá první "po_ 
grom",571 kdy pražští židé byli bua násilím křtěni nebo za
bíjeni. Množství mrtVýCh po boji ae neudává. Píie ae na jed
nom místě, že hrdina pedl na velikou hromadu zabitých. 581 

dl Popravy, tre8ty těleané , včetně .rzačících, 8a kone
l1 v Praze na tržišti nebo na Petříně . 591 Podřezávalo ae,601 
viialo , ~ačllo ee,6l/ konal 8e boží soud žhevým žalezem 
nebo očia tnou vodou. 62/ Oalepením a kastrací sa řešily i ná-
8lednické 8pOry v panovnických domech. 6J/ Pokutovaní lidé aa 
napohřbívali (ale bázali 8e do vody, j~ apod., oběše~ 
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nebyl odkllzen).641 Jindy byli zavreždění pohřbeni na potupu 
nazí. To znamená, že tak' potrsetsní ee nedostali na blfai 
hfblto~ a tvoří Blolku, která ne pohřebištích Chybí . ~káni 
matlami, al biřic umdlí, bylo těleeným. trestem, ale ex1,.:to
~.11 tekě jl~ kajícnici . kteří 88 navzájem bičovali. 6S1 Věz
ňové ~.11 sevřeni v těžkých okovech, řetězech, kl~~i. rds
ni apoutáni. 661 Jak z řečeného vyplývá, Kosmova ~.ronlk8 če.
k' jl zdrojem bohatýcb informací o vAech škodách, které teb
deji! člověk mohl utrpět. 

II 

Na Kosmovu kroniku navazují ve 12. atol. tzv. Dodatky 
(I. Založení Sázavakého kláštera, II. Založení kost.la vyše
b~.d8kébo. III. O Dltbartovi, opatu Sázavského kláAtera, 
IV. Založení kostela třebíčského ) 8 ~ni pokračovatelál 
Mnich .ázavský (část,čně interpolaca Kroniky K08mo~y, čáa
tačně aamostatné dí l o o letech 1125-1162) a Letopis Keno~ní
ka yy!ehreds kého , líčíc! dějiny vlády knížete SoběetaYa ll. 
(1125-1140). Deeet let nato připojil petrně kněz při ženetám 
kláiteřa sv. Jiří Vypravování o odboji údě lného knflet. lon
ráda Znojemského proti Vladislavu ll . (vl ádl 1140-1172) a to 
z počátku jeho panoyéní. 67/ 

aJ Zde je popeán Aíře_prdběh chorob. Mnich aázavek! lí
čí pocit blížící De smrti,68/ rozli!uje mezi smrtí ktará 
potkala člověka v dobrém, tj. Odpovídejí cím atáří,&9/ dála 
předč.aně, přílil předčaaně nabo dokonce v květu mladoeti!O/ 
ZDA rycblou smrt, která nestala po krátké nemoci. 71/ V Do
datoích • y rukopiee Mnicba sázavekébo se dočítáme o bol •• -
hch, j1laiž trpěl jden z opatd aázavakých D8tbart, o pl"Udkti 
neyolnosti, která přepedla před amrtí av. Prokopa, o několi
ka ti!kých chorobách, pro něž nemohl opat Božata vyjít za 
zdi kláitera, o tom, že na opata Jimrema byl Bealán tre.t 
namoci na všachny jeho údy a že byl dlouhý čae eklíčen těl
kým utrpením. 72/-Letopis Kanovníka vylahradskébo udává 

• 
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~.ácně diagnózu: čtvrtodenní z~icl.7)/ Bolesti srdoe kně!
~ Adlelty mohly být názvem nemoci nebo opisem vdovského 
amutku. 74 / Letopisec zná tělesné chátráni, trvajíoí několik 
neděl e mlsicó (od dvou do čtyř) 75/ nebo nemoc, která 8VOU 
obět skoUle po několika dne ch velikých bolelltí. 76/ Y 'l".de
n,ých pr8lDenech jaou nemoce hodnoceny jen jeke 81DZ'te'.l.lé. těž

ké, velmi bolestivé, "leklé, ale bez názvu . 
b/ Vrozené nebo zíakané anomálie SB nevyskytují. 
cl Více než o v álečných zranění ch SB tu píie o situaci 

ne bojištích, kde aB mluví (byt jde sotva o ~~~ lehllvé úda
j.) o počtu padlých, zajatých, uvržených do v ě zení, o Výkup
ném atd. 77 / Vedle válečných zranění SB dostává do popředí 
samo válečné strádání , nemoce B umirání, drancov áni 8 požá
ry.7BI l!eská vojsko vyráželo i do cizi~ a kdo tsm padl, 
stejni Jsko kdo zemfel ne p~dě domácí , petří do skupiny 
mrt~ých, kteří se neobjevují ne mladohradiětních hřbitovech 
~ l!echách. 

dl V období míru se všsk drancov áni a l ou~eže i ~ěellké 

Jiné nási lí, dále spiknutí treataly ne hrdle. 7 I trest smrti 
i krut' muka, nepř. vplétání do kola , nebyly žádnou vzácnoa
tí. Boží aoudy trvaly. 

III 

Druhé pokračováni Kosmovy Kroniky české je v letopianém 
8vodu za léta 1140-1)20; po výše uvedených autorech tento 
tzv. Dražický rukopis obsahuje: výpiokJ z Vincenc i a, Jerlo
cba, Příběhy krále VáClava I., Příběhy krále Pře~81a Otaka
ra II., Vyprav ování o zlýcr. letech po smrti Pfemysla II. a 
Latopisy české. 501 

a/ Smrt oe tu objevuj e nejčsstěJi v podobě enelistické
ba údsJe i bez křeatenekého pathosu . ~eč o amrti Denadálé a 
pfedčasné je zachována. Zato ae sdělují okolnosti smrti a 
charskteristika z.snulého; kdo zemřel ve vyhnanství, bezdět
ni, byl zabit v boji nebo úkladně, umučen. Blíže neurčenou 



J6 

epld.m1í bylo mření l1di ,81/ jako v ěc dobře známé 88 obj •• u
j . ~8 1oDoeen8tví. a2/ Česté jsou zprávy o přírodníCh úkazech 

( zemitřeaaní) a živelních pohromách , škodách ne obilí a úro
dě • nieladném hladomoru. SJ/ Rozlišuje oe mezi podobou hla
domoru 8 pros tředím , kde ee hl ed vyskytoval. Hlad •• l~čí k 
r. 1252 , nedost atek k r. 1254 , drahota 8 velký hlad mezi 11-
dem k r. 1263 .84/ K r . 1282 ee popisuje umírání hladem y ce
lé zemi,S5/ zejména v Praze , velmi plasticky: ve mlatech ne
přijímali do domd hladové 8 nedoetatečně oděné venkovany. Ti 
se pro zahřátí znrtável1 dokonce do koňekélw 1... .. oj • • Dochá
zelo ka krádežím, vraždám, pojídání mrš in 8 snad zabíjení 
lidí pro maao . ~hem šeeti měBi c~ před oblev ou bylo pochová
no ve měeti mnoho l idí do společných hrob~, kterých bylo 5 • 
Do kaf4~ho z nich se vello kol em 1000 lidí , do jednoho 2000 . 
T~ bylo asi 9000 lidí Úhrnem . Venkovská úmrtí ne jsou spo~í 

ttns . Kdy ž se oteplilo, pohřbívsl o ae za hradbaMi na ostro
vech .S61 Z nedostatku potrav y docházel o i k ~nu zvířat. 571 
.'bolenaké zanícení , posty s h lad vedly i k růz~ vidi
ním.SBI která jsou v tichto pramenech pfi různých příleži
tostech popisov ána . 

bl Ani zde neby ly líčeny anomálie, kter~ by ly vrozen~. 
cl Ve válkách docbázelo 1 ke krut ému boji t ěl o na tllo , 

na mostech e bře z ích spadli čaeto bojovníci do vody , kde 8e 
utopili. Při zajímáni zajetC'O. se objnuj e po~etl zajato b,.lo 
400 lateránských . Jindy 8e jen konstatUje. že zbiti, svázán; 
zejati jeou pře~ozí (i poprav eni , i uyiznini, i t ýráni). 89 
Ze zsjstcd byly vymáhány peněŽité pokuty .901 Je tu i ne j 
ot řeBnějlí vYlíčení v álečných útrap 911 vojska 921 i prost é
ho obyve t elBtva při přeeunu vojek . kdy docházelo k plenění 
č i drancování vaí . 9J1 1 vítězov é v dObytém území drancoval i 
• pálili. Čaato docházeli k vyvražaování mu žů či veškerého 
obyvatelstva s t o jek v t uzecsku , tak v zahrani čí . Zdecimo
vanos t vojsks 1 zvířst a všeobecný nedostatek vedl k uzavfe
n! přímifí. ke zrušení válečného tébor a a tažení vojska zpit 
domů za Př~ala Otakara 11. 941 

• 
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dl Zpdaoby tre8t~ t rv e l y (zaj a tci byl i mnohdy zv ěrsky 

týráni ) . Stínání oe odehrával o v Praze na Pe tříně , l ámáni 
kolem ze .IBt8k~i hredbaml. 95 / K církevním trs et dm petří 
interdlkt,96/ zákaz pohřbív ání 8 bohos lu žeb. 

Závěry 

Ze všech premenú vyplývé. ~e na pohřeblětích (ve volném 
terénu , v sídelních eSl omer ocích , při hrsdl§ tích, hradech, 
r odÍcích se 1 existujících mčstech) chybí pAdlí v boji. kte
ří zúatell na bit evním pol i , lId' odvle!ení do zajetí , 
ot roctví , vězer.í e lidé propadlí hrdle~1 kteří nebyli fádně 
pohřbe ni . Katu propadly 1 d ěti , jeotli~e rodina bylo odsou
zena celá. ~aké oběti válečr.ého drencovini 8 vražd zOetely 
nllpohřbeny. liroD:adné umírání ve městech II oBsd:'ch mívelo ze 
náaledek ea i hromadné pohřbív ání . 

Morovó rána Je přeon~ odlišena od epidemií (hro~edn6ho 
u=ír óní) . Před konoe~ 10 . e počótke~ ll. věku esi v eecháoh 
nezuřilo . Prv n:í pt.nda!llie ooru podle odoo!'lúk\'! lékař\'! s pfi
rodovtidoů byls v Evropi v 6. sto l. . pe!( jsou Y,l1éJnj' jan mory 
míatní . Doláí pendenle moru (d~ějovéhO, bUbonlckého) proi18 
hropou v pOlovině ll. nto! . jsko do.sled8k křHovýct vý
prsv. 97 / Ty snad přine sly do Evropy i mal(mocenství. jež 8e 
Jako nemoc v ~ táího počtu lidí objevuje prv ni koncem lJ. 8tO~ 
v pr~enech. Vztekllnn a mor s e zmiňují jeko nemoce zvířat. 
Nemoce ee v p!'Sr.lcn8ch vzácně uvádějí jménem přesto, že slo
venský jazykozpyt zná pro danou dobu asi 27 různých nemocí , 
z nichž někt eré m~ ly i více názvů , např. verd, čir , Čirj, 

pryšč, ječ~ , 11šej , bor dav ka . br devi ce, trn, ospa, os pice 
a enad svrab j ako ncdu~ . postihUjící kůli. Z ostatních ne
mocí to j s ou např . ks š l, chripka, chripote, jaier, j8ščeri
ca, guičer ( zánět mandlí), zebe, duiěk, dr iet , gryle (běhsv
ka) , kUn (Výhře z ), kyla , postrěl. Zi:nnice , IlIrtv lce 8d. 98/ 

Ve věech pramsnech , j1nU jsme se zabýv ali, chybí jaká
koliv amínke o nepohřbív ání nepokřtěných dě tí . Je to Y BOU-
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ladu 8 Brcheol oglck~ výzkumem, který zná i pohřby kojencd 8 
embryi ne slovenských pohřebištích. Vysoká úmrtnost malých 
dětí byla zjevem v t é době běžným , z8příčlně~ ponejvíce 
prljlllY při odstavov ání II převáděním ne dom6ei stravu , u·aře
nou :ll nevhodných vodních zdrojů. 991 

S antropologickými poznetky souhlasí 1 vysoká -.ímrtnoet 
zen VB ferti lním věku - po porodech e potretech.!vOI 

Závažná jsou u Kosmy sdělení o volno~ti manželský~ 
8VIZ~ nejen u lidu, ale i u knížat e dále poměrně rovno
právné postavení dětí, zroz ených jek ze :li6,kúl14'; IIlsnželky . 
tak ze souložnice. Postavení ženy ve společnosti bylo tedy 
mimo jiné odvislé od j e jího mateřství e Plodnosti. IOll 

Byla známe 1 základní pravidle nejjednodušší byglény e 
správné stravy. je ž však :ll různých pfíčin nemohla být vždy 
dodržována. 

Poznámky 

S ohledem na to, že jde v této práCi o výtah z pramen~. 
kde doalovné citace všech míst by zetěžovaly text i poznám
kový aparát, jsou uvádě~ přík lady a citováno neni vš echno. 
Základní písemné prameny jsou v kritickém vydáni opatřeny i 
potřebnými poznámk~i a vyavětlivkami a náci citovoná miet8 
tu jeou pro ilustraci. 

1/ Koemove Kronika čacká (přel. K. Hrdina - V. V. Tomek ) . 
Ed. M. Eláhová - Z. Fiala, Praha 1972. (Dále KKČ. §ím
eké číslo označuje knihu , arabaké kepitolu . ) - Při od
ka zu ne poznetky čerpané z Koamovy Kroniky oeeká mám 
dála na pamět i, že opiay ae čaaově li ěí, že práce Kos
mova pramení sama z ~zných základ~ , jak na to upozor
ňuje D. Třeštík (Kosmova kronika. Studie k počátk~ 
čeakého dějepisectví s politického ~ělení. Prsha 1966; 
týž, Kosmas. Prahs 1966; týž, Kosmss 8 Regino. Ke kri-

• 

• 
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tl ce Kosmovy kroniky. esČH 8 , 1960, o. 564-561.) 
2/ XXe, 1/29i III/57 . 
3/ KKl!, 1/41; 111/60. 
4/ xxl!. l/S , 20, J2; II/J . 
5/ KXČ . 1/20, JOj 
6/ Kle . 1/JO. 
7/ KKČ , 111/19. 2). 
8/ KKČ , 111/22, 2) . 
9/ }(KČ , 1/12. 
10/ KKČ, 1/10; III/J2 . 
11/ }(KČ, 11)3; lIr /J . 
12/ KKe, UtIJ. 
1)/ XXČ. l iJ), 34 1 11/10. Rukopis dráž!anoki, který vznikl 

ve 12. - 1J. otol., byl cenný především pro interpolace 
Knlcba sázavského. K r . 989. 1/ 25. uvádí mor lidí i 
zvířat. 

14/ KKČ, 1/20 ; 111/57 . Rukopis dráž!enaký k r. 989 , 1/28 , 
uvádí, že S8 objevily komat y, kter é následoval veliký 
mor lidí a dobytka , nejvíce skotu. 

15/ KKČ . 1/14. 20, JJ . 41; II/n. 14.41, 43; lII/49. 57 , 
5 • • 

16/ KXČ. t/J). 
11/ KKČ , 1/18, 39 . 
18/ KKČ . lIG, 9 , 10- lJ . 18, JJ . J5. 40-42; 11/2-4 . 10, 16, 

24, 27-28, 31-)2, )9-40; III/n. 27 , 39, 62. 
19/ !tKl!, II/J2. 
20/ KRe, lI/J; III /53 . 
21/ KKe , 1/5. 
12/ KKe, II/25; vl'eldyr 1/13 . 17, 19 . 29, J4 . J8. 
2J/ SKe, 11/25; 111/13. 
24/ KKe, 111/42. 
25/ ne, 1/J4. 
26/ ne. 11/24, 41, 43; III /Jl. 
27/ KKe , I/IJ. 
2B/ KK~ , 11/19; lII /2J. 



29/ KKČ, lI/l J. 26. 
)0/ KK Č, 11/26; III/52. 
31/ KKČ , 111/48 . 
32/ KKČ, III/55. 
Jl/ KKČ, 111/44. 48 . 
J4/ KKČ, III/52. 
JS/ KKČ, 111/45. 57. 
)6/ KRČ, 111/43. 
37/ KKČ, 11/4, t6. 

'0 

J8/ KKČ, 1/36; II/IJ. )6; 111/60. 
J9/ KKČ, 11/16, )6. 
401 KKČ, 1/4. 1, 15 atd.; 111/22. )6, 38. 
41/ KKČ , 111/16. 
42/ KK Č , 111/39 , 58, 59. 
4J/ KKČ , 1/2- 4. 15, 19. 38 ; III/J2; opojení víneml liJ, Jl; 

11/14; 111/60. 
44/ KRČ, 114. 9. 12-1J. 11-16, 24, Jl, atd. 
45/ KKČ , 111/42 ; hodnoceni osob KKČ. 1/42; 11/40. 
46/ KKČ , 1/22 . 26; 11/36. 
41/ KKČ . 1/4 . 5. 
48/ KRČ , 119 . 
49/ KKČ. 1/12. 14, J9 i 11/10 . 43; 111/21. )1, 4B, 56 atd. 
501 XKČ, 11/43-44 . 
5t/ KKČ , 11/10 . 
52/ KKČ. 11/25 . 26 , atd. 
53/ KRČ , r /lO. 
54/ KKČ . 1/29 ; III/56. 
55/ KKČ . lt12. 
56/ KRČ , III / 56. 
57/ KKČ , 111/4. 49. 
58/ KKČ , 1/12. 
59/ KKČ , 11/ 22; popravy, mrzačeni. trýznění: 1/34, 36; 

11/ 19 , 25, 32, 43, atd . 
60/ KKČ . 111/22; různé popravy: 111/17, 24. 
61/ KKČ . 111/23, 34, 40. • 
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621 KKČ. 1I/4. 
6'1 KKČ . l/J4. 39; II/ll. 

"I KKČ. lII/24. 

6'1 KKČ . 1I/2B. 
661 KXČ. 1/)4-)5; 11/16 , 47; III/S. 
671 Pokrečo'Ye"telé Koemoyl. Přel. K. Hrdina - V. V. ":·omek, 

ad. K. Blábo'Y6 - Z. Piel., Praha 1974 . 
68/ Mnich Iláz8nlcý (dále MS). 'relllt U , 8. 15 . r. 11)2. 
69/ KS, 8. 15. r. l l )). 
70/ KS, • • 23. r . \156 ; e. 23, r. 1157; •• 24, 1'. 1157. 
n/ MS , e. 24 , r. 1157. 
72/ XXe, Dodatky: I, 8. 214, r. 1053. III , e. 223, r . 1197; 

IV, 8. 217 . r. sinej es, 8. 27. r. 1161. 
73/ Letopis Kanovníka vyAehradek6bo (dále KV) inl Pokračo

yate16 Kosmovi. Přel. K. Hrdina - V. V. Tomek, ed. K. 
Bltb~á - Z. Ple18 . Praha 1974. B. 41, r . 1129. 

74/ KV , 8. 71 , r. 1140. 
15/ KV, I. 67, r. 1139; 8. 41 , r . 1129. 
76/ KV, •• 67-68, r. 1139- 1140; MS, 8.79. r. 1156. 
77/ KV, •• 79-60, r. 1156; 8. 82 , 85, r. 1159. 
78/ KV, B. 53. r. 113J ; 8. 53. r. 11)4 ; 8.73 . r . 1142; 

8. 87, r. 11591 B. 91. r . tl89 . 
791 KV, •• 45-48, r. IlJO. 
101 Druh' pokJ's~ováni KOSQovy Kroniky (dÁle DPK ) inl PokJ's

~ovetel' KOBmovi. Přel. K. Hrdina V. V. Tomek, ed . 
~. Blihová - Z. 'iala, Prah8 1974. 

811 DPK, a. 90, r. llB7. 
821 DPK, e. 179, r. 1282; B. 169, r. 128~ přenoa melomocen

etvi - citace bible. 
8JI DPK, a. 90, r. 1186; B. 9J . r. 12011 8. 94 , r . 1207; 

8. 100 , r. 1241; a. 106- 107 , r. 1250; 8. 107- 108, r • 
1251 . 8. III, r. 1252; 8. lIJ, r. 125J; 8 . 114, r. 125~ 
8. 117, r. 1257; 8 . 115, r . 1255; B . 118, r. 1258; 
8 . 120, r . 1260 ; a. lJO, r . 1262; B. Ul, r. 126J. a. 
Ul, r . 1264; atd . 



" 
8. / DPl( . , . 111 , r. 125 2 ; •• 114, r . 1254 ; •• Ul, r. 1263. 
85/ DPK, •• 172, 174. 1'77 - 181 , r . 128 2 • 

86/ DPK , •• 179, r . 1282. 
87/ DPK, ,. Ul , r . 126) . 
BB/ DFK. •• 178, r . 1140 ; •• 112 , r . 1252 ; , . 112 , r . 1253 ! 

•• 120 , r. 1260 ; •• 18)- 185. r . 128 ) • 

B9/ DPK, , . 79 . BO . Bl . r. 1156; s . 82 , 85-88 , ". r. 1159 ; 
ut onut í : 6. 82 , r . 1159 ; B. 126 , 1' . 1266 : boj t ěla nB 
Ulol B. 87. r . 1159 . 

90/ DPK . B. 149-151, r . 127E. 
91/ DPK, 8. 120 , 124-12" r . 1260 . 
92/ 144-145 . r . 1276. 
9.3/ 103, r . 1249 : fl . lC7 . r. 1251 : s . ll), r. 1252 . 
94/ 144, 145 . r. 1276. 
97/ 107 , r. 1250. 
96/ 97 , r. 1216 , 1217 , 1219 . 1221. 
97/ M. Dsni el, Ta jné s tezky emrtono~Ů. Pr ahs 1985 . s. 63 až 

7B. 
9S/ J . J unková , lIemoc 8 et:U't u sterých S lov enů . Vanik e po

čát ky Sloveni!. I , 1948 , B. 189 : L. 1l1ederle , Rukovět 
slovens kých s taro žitností . Ed . J . Ei sner , Praha 195) , 
B. 214. 
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Zdenka X rum pll. n z 1 o y á 

Ennkha1t und Tod. bai de n alt80 51.wan nech XOIIIII" 

unci. •• 1oeo Nacbfolgern 

"\Ull K08lll .. Chro.alk Ton BOhmen unci. aua clllll .erka Ko ..... 
•• ohtolger ,ebt aln8 Voratellung uber 81n Krenkhaltebl1d 
der •• 1chen a ••• b. her.or. die kelne Spuren auf dam Skalat 
11 ••• an. In allen Grabatatten der behandelten Perioda teh-
laD. di. 1.111 Xampf ,etaU.nao. 10. cli. O_tM.g.oschali v.nehlepp

lan unci. di. h1Ag.ticht.ten Leute, die nlcht ord.ntl1ch begra
bea .urdan, ebenao wi8 die Opfer der KriegapIUnderal. Dl. 
P .. t uatarache1det aleh Ton dan and.ren EpldelD1u unci hi 

«_«aD. bel. de" 10. Jahrln.Ulder1:8 unci. anfanga d •• ll. Jabr
hUlul.erh tUr BOhme.a auaQrUckl1ch. 80 .. 18 .uch 1.11 ParabelJ:l ar

.a:tmt. Der Kaasenhungertod 1m Jahn 1282 erzweng ErrlchttlJl&: 

der K ••• engraber. In den unte rauchtan Quellen eind di. Krank
balt.lI aur 118Ch 10ren Ersch~iJlungetozmeJ1 unterachleden . ob
wobl dle slawiscba L14gu1etlk ln dleser Zeit Krankbeit .~.-
aen Ton mebr ala )0 Krankhelten keQQ~. In erwihnten Quel len 
.pr1cht 111M 41cht d.arii.ber. daG db ungetautte KiDdar nlcbt 
balga •• t.t .Urden .... mit den zablrelcbe~ Begrabnl •• en dar 
S_ugllnge aul den Grabet_t ten ubereinstlmmt. Aucb bob. Mor
talitát der Pr.uaD 1m Pertl1it_tsalter 4acb den Bnthlndun-
gen UDd. Aborteo mit den a..o.tbropologiechen BrlceQQtD,18sOD i~ 
aberelD,attmmung lat. Sa acbeint. daO gesellach.ttlicbe Stel
lung der PraueD haupta_cbllch Ton lhrer Kutterechatt und 
PruohtbarkeH abl:l&ngig war. 

Obwohl die Grundregeln der elnfachatan Bysiene und Br
n&hrung bekanot waren. kcnnt ao sie nicht allsrorta aua Tar
.ohl.d.non Grlinden i n gleloh_ KaDe eiDsehaltan werdan. 
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Marie B 1 á h o v á 

m OJ SPIT.iLB V R.Am;nUD1IJff EVROP! A 

PROBLEMATIKA NEJSTARŠíHO ŠPITÁLU V PRAZE 

Problémy chudoby, stáří 8 nemoci, ~cňov8n~ p~~ltl~ní 
ekonomikou renlSho feudalismu, beZVýhradně závlaJ.vu na kaldo
ročních meteorologických podmínkách 8 přírodních kalamitách 
limitujících zemědělskou produkci a podmiňujícíCh tak 1 
otázku pouhého přežití velké části obyvatelstva , přiváděly 
feudá l ní společnost do situace, jejíž řešení přesahovalo 
možnosti této společnost i . ll Většina chudých a nemocných by
le odkázána ne soukromou dobročinnost podněcovanou alce ofi
ciální křeat enekou ideologií. ale zcele neschopnou přinést 
řešen! sociálních obtíží. Pouze zmírnění nejkřlk levšjších 
projevd přinášela instituce špltáló dotovaných přev ážně ze 
.oukr~ch odkezd a donací a pOSkytUjícíCh útulek a ne jnut 
ně jií obži~u části chudých a nemocných. Středověké ipitály. 
plnící tyto funkce byly však výsledkem staletého vývoje. 21 

Předch~dc e těchto zařízení je nutno hledat ~ institu
cích sloužících ve etarověku pohostinnosti, xenodochii. J / 
Ve starověkém ~acku, ~ímě, Pa lestině č i Egyptě byly zřizov á

DY ubytovny pro cizí kupce a poutníky . Zvl áštní ddraz na po
hoa tinnost kladlO křestsnství. 4/ Prokazovat pohost i nnost ci
zincdm bylo povinnosti každého křestena, hls~ně církevních 
bodnoetářd a vdov . Křestanství nevíc , podle vzoru biblického 
Samaritáne, spojovalo pohoatinnoat a péčí o nemocné, ataré 
osoby, eirotky s chudé vdbec. Ant ický svět před 4. stol . to
tiž neznal nemocnice pro civilní osoby . Tzv. Yalaatudinaria 
římské srmády pHjllllala pouze vo jáky . Civilní osoby byly lé
čaDY doos, jen ve zcele v ýjlll1sčný Ch připadech ponechal lékař 
pacienta neSChopného transportu ve svém dome. 51 

Jakmile římský stát přiznal křesten~ stsjná pr áva jsko 
vyznavačdm Jiných náboženství, za~sli křestané zřizovat do~ 
Dloužící pohostinnost i - xenodoche ie. Pohostinnost se r ozvl-

• 
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jela zprvu Bpontánn~ pod vlivem křee{er.eké ideologio, záhy 
však mueela být zekotvene 1 práv nimi normaml . 6/ Zvláštní vý
znam měla ~enodoche1 8 v r ozvíjejícím ee poutnictví. nBjp~e 
v Konstantinopoli , pak v ~B16 AsiI, později 1 v ~ímě.77 
Byla zřizována většinou při klášterech - východní círk3v Je 
předepisovala pro ke:dý kláiter. Vedle klášterd VŠBY zaklá
dell xBnodochele t8k~ biskupové ve měatech, z~~né Deoby 
svltekého stavu, později 1 členové císařská rodiny. 

Ne konci 4. atol. proniklo xenodocheie z Orientu ne zá
pad, nejprve do Itálie, odkud se jejich ZřiZfW" .. ť od 6. etol. 
šířilo do Gelie B poetupna do celé letineké Evropy. V tomto 
aměru pdsobl11 především mniši benediktlnak€ho řádu, ě1mŽ 
řádové předpisy ukládaly přímo povinnost hoepltelity . I 

Podobn4 povinnosti nebyly ovšem v ~ropě spojeny pouze 
s kfeatsn8tví~. ArChaická pohostinnoat , ukládající povinnost 
přijmout ka!d4ho pocestného . je dolo!ena u Germán~ i u vý
chodnicb Sloven~ . 91 Zvý~e~ pohyb obyveteletvs 8 roatoucí 
počet poceatných však nutně vedl k ome~ování těchto povinno
etí. 'rek právní pramen,y období stahování národd (5 . -8. stol .) 
sice přikazují prokazovat pohostinství hostdm, ale ji! v 
omezené míře. 101 

O!lvení poutnlctví v 8. s tol . , kdy v podstatě nepfetr
litý proud poutníkó ~ rd~ných částí Evropy směřov el do Ai 
ma, kladl zvýšené nároky na jejich ubytováni a vdbec p&Čl o 
ni . 111 V t&to dobe ee , nejepíše vlivem iroekotakých mnichd, 
vedle %enodocheií objevují i dalií míata spojená a přijími
ním "hostd" , tj. poutníkd, nemocnýCh s chudých, hoapitalie -
ipitály .121 Tento termín postupně v západoevropských prame
nech převládl. Špitály měly etejná funkce jako %enodocbeial 
pečovsly o chudé e poutníky , stejně jako o od101eoé děti, 
sirotky a vdovy . Ustanovení týkající se péče o "boaty" • 
cf1l:ovW a udr!ování .. hodných zařízení byls ve franské dobl 
předmětem oficiálního zákonodárství 1 usneseDÍ konci1d. 1JI 

Kapitularie Karle Velikáho ukládele tuto povinnost jak du
chovním, tak laikóm. V pre~l v~ek ji plnily především cir-
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k.vn! instituce . Kromě biskupů a kapitul to bylo 1 viach eei 
lest Det padesát klášte~ kerlov aké říše. Kláš t ery b~11 ve 
emi. vybaVdD3 proatorami pro ubytováni pout r~kd - minimálně 

dvě~e. h o opl t 8 1 e pell per u ID pro chudá ?OUt
n!ky Q h o 8 P 1 tel e d 1 y 1 t II m pro zámo!~iJěí. 
Obe hoopl tály e8 lišily nejen úrovni Ubytováni , a le 1 posky
tovaných olužeb. Podobné ohvěli dva útulky pro :Ioaty také 
bllllcupové. 141 !le vydr!ováJÚ špit álů byh vyhrozena část pří 
jmů z eírkevního maje tku ft z desát ku velký ch statků . Špitál y 
pro chudé pBjíCl81y zpravidla dvanáct chud:; ~'· - .. noc - podle 
počtu apoatolů - jim! poskytovaly t aké nejnutnějijí potravu . 
'Ne mnoha místech byl vhk tento počet daleko pi·ekonán . 

Po litické zmetky ve 2 . po lovině 9 . oto l. . rozpad tren
eké lilie, vpády Serecén\\, Uhni a tlormsn\\ , jejicb! d\\_ledkem 
1;:110 nýiiená sociární nejistots, zp"Ó:eoblly ns j edné otreně 
znač~ pokles poutnlctví, no druh~ straně mely ze náo ledek 
stoupající poče t chudých Odkázaných na cizí péČi. Kláltery 
byly DUceny stále čostěji poskytovat pfíotřeší t ěmto chudým 
a zebjvst ~e rozd ílením elmužen, 151 Touto cinností byl pově
řován speclÁlní slmužník . V kláětsrech také bývaly v~hrezo
vány epeciální prostory pro osoby Žijící z smlužny,l 1 

i::li:< . ..:sso,ého poutnictvi vl', 8\01. 171 oplt vyvollll 
potřebu b.u,-,pitál"Ó: v původní podobě. Vzr.l'tEly pH oestách , 
kua, M~8fovall poutníci do Jeruzalěme, ~íaa nebo Sentiaga de 
Compostelle, Vedle ipltálů u s11nic, mostů 8 bOrBy.jcb prd
~~ ~ této dobl vznikejí ve v~t~í míře také ~pitálY ve 
mě_tech. s to ~aeto v relativně v.lk~m počtu : v Lucce bylo 
v ~~. 8 12 . stol . třináct špitálů, v lr1 es je ve 12 . o 13. 
st .• , doloženo i eetnáct ěpitály, v Toulouee okolo poloviny 
lJ .• tol. patnáct iplt~Ůt z nlch~ ~t poch~elo s konca ll . 
nebo počátku 12. e to1., delších lest z poloviny 12. etol. 

l'Otltup~ přechod no "kor.lerěn~ pohostinství" 'V ubytováni 
poutmk-.\ 18/ výl'oznli.li orientovAl vlitUnu lipit'lů . B výj im
kou 6pitálu u hor~k~ch průs~kŮ. na péči o nemocné s oiet
fován.i potřebnjch . 1 1 Ve větěln'. :uoet . kde bylo ěp1tál ů 
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~!C" lze pozorovat 1 jejich Jistou spe cializaci . Např. ze 
1 •• ~1 milánských ěpltál~ ve 12 . atol. měl jeden Ji! od 8váho 
telelení pdsoblt jako nemocnice , jiný měl přijímat nalezencI 
e churavějící chudé (tento ústav se tak é značné rozrootJ, 
tskh ne konci 1) . stol. ubytovával 8s1 pět set nemocn'eh 8 
tři sta padesát dětí). 

Špitály ve ~ěet.ch se ~uBely přizpůsobovat ~otřebám a 
problémdm rn6 eteké spolecnosti, v niž v důsledku rychlého 
rdstu měst od l l . st ol . nebývaly problé~ nemoci s chudoby 
novýCh dimenzí. 201 Valkí hustota obyv8telstv~ 1 =~8ěná kon
centrace lidÍ bez pr8vldel~ého příjmu 8 špatné hygienická 
podmď~ byly příčinou Dsrdotán! ooo1elní bídy 8 šířeni ne
mocí. Ve mlstech této doby ji! vesměs nefungovaly špltély 
biskupské. Existovaly zde ěpitály některých řád~, z nicbž 
~1.loveně charitetivní funkci mili plnit, aleepoň do pádu 
Jeruzaléma r . 1187 , jOhanité. 2l/ Církevní instituce byly na 
provoeu ěpitál~ zainterea~l ány i hmotnl, nebot spravovaly 
mejetek určenj k vydrfováni ěp itáld (ten převážně poCházel 
ze anukromých nadací a odkazd) . 22/ Vedle mnilakých fád~ za
aeli ~e 12. etol . projevovat iniciativu v zakládání §pitál~ 
i mělíeni, resp . Qěětenek6 bratrs tv a , kt erá ee ovšem doatá
~ala do lcontLiktl1 a církevními inatitucemi. 23/ 

Jednío z předních problémd zdravotnictv í této doby bylo 
malomocenst ví, které se od křížových výprav rychla ěířilo , e 
zvláltě mleta při velké koncentraci obyvatelstva e primitiv
ních hygienických podm!nkách jí~ bývala slIně posti!ena.24/ 
Nabyl to prOblém zcela nový. Ne západě ae lepra čas od čaau 
~J8kytovsls Již ve etarověku, uetenoveni o ochraně přad ná
kazou se občae objevují v pramenech po celé období raného 
feud alismu. Ve 12 . stol . ol vlak líření malomocenství vyžá
dal o s peciální opatření, které mile eleapoň chránit zdrevé 
obJ~at.18tvo před nAkazou . Zvláltě nutná byla tato opatfení 
ve mlste ch. Malomocným byla vyhrazována ml eta ve 8pitálech, 
příp . byla zřizováne apeciální leproseria za měetekými 
hradbami, která nehradila starě! chatrče ~ polích . v nichž 



48 

brl1 malomocní odděleni od zdravé populece. 251 Leprossrla 
m~lB. stejně jako špitály, 1 vlastni statuty se B~eclálniml 
pfadp1a1, jlmiž es měl personál 1 nemocní řídlt. 2 I 

o péči o nemocné B chudé v eechách a konkrétně ~ ireze 
• období raného feudalismu, tj. v českých poměrech ~o konce 
12. atol., jame informováni velmi nedoetatečně. 27/ 

Ačkoli BB historické prameny často zmiňuji o péči praž
ských blakUpó o nemocné B chudé - nejde-li ovšem o kronlkiř
litá topoi, nebot '1t19lD.ěe jsou tyto údaje v nekrolozích - ne 
j.ou v pr~enech zprávy o žádném špitálu založeném pražským 
blBkupa.. 2B/ V obecném kontextu samozřejmě teto skutečnost 
nepřekvapuje. V ll. nebo 12. etol. nejsou již biskupské ěpl
tály běžné ani j1nd8. 29/ V českých poměrech této doby však 
~eJ.ou zprávy ani o žádném špitálu klášterním, JejiChž exis
tenci lze předpokládat aleapoň u nejet arších, benediktin
ských kláštard, jim! řádové předpisy přikazovaly péči o 
poutllÍky a o chudé. JO/ Povinnoat zřizovat i!pitály a pečovat 
o ně výslovně ukládaly řádové předp'isy johanit~, kteří při
Ili do Prahy někdy před r. 1169.J17 Prameny o této stránce 
činnosti johenitd v Praze vi!ek rovněž mlčí,32/ na rozdíl 
tfeba od mladších johenitd brněnských, kteří r. 1243 převza
li špitál sv. Ducha na Starém Brně. J3 ! 

Jediná stopa po špitálu v Praze před koncem 12. etol. 
v písemných pramenech vede ke špitálu P. Marie, později zva
ném v Týně (in Thyn).34/ Detum založení tohoto špitálu neni 
známo. Jeho vznik bývá kladen do 10. atol. a uváděn do sou
vialosti s kupeckým dvorem, jenž měl stát ne mistě pozdější
ho Ungeltu. Informace o tomto špitálu čerpale sterší histo
riografie především z nedatované list iny vydané údajně Sobě
slavem I. Její text je dochován v konfirmaci Václav s 1. z r. 
1251. Jek ~{ázalo kritické studium, je však tato listins 
pozdější falzum. Podle ni prý Soběslav I. přivtělil špitál 
P. Marii a veškerým příslušenetvím, jež tvořily pozemky s 
poddsnými v několike vesnicích, peněžité příjmy z kupeckého 

, 
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dvora (ln uurle hoepHum mercatorum tereiUB nummua), oděvy 

pro chudé z hrad~ v Čechách atd., k vyšehradské kapitule . 
Kromě příchozích, tedy cizinců č l osob mimopražských, mělo 
být ve špitálu z8opotřovúno dSJUlě dvc.náct chudých. J51 L'..etl
na byle kledeno do třicátých let 12 . atol. , v 11ter8tu~e SB 
někdy uvádí datum 1135 . 36/ Špitál věak nepřetrval d'.oJuho 
Václavovo potvrzení. V s edmdesátých letech 1J. p ~o l. zanikl, 
do značné míry zřejmě v důsledku nedbalosti proboěta Petra, 
který e8 v šedesátých letech ujal jeho správy. Poslední 
zmínka o špitálu, resp. o jeho správci, je uvc~ ~nB v prame 
nech k r. 1279. týnský kostel má pfivls8tek špitální napo
sledy v r. 1280. Nezdá oe vhk , f.e by byl špUál ještě v té
to době v provozu. Alespoň formulace listin tomu neno8v šdču
Ja.)71 Po zániku špitálu kapitula pronej í mala ddm avětakým 
oeob!m. Pozdšji byla na tomto miatě týnaká fara. 

O správ ě špitálu ani o jeho konkrétní funkci nejeou v 
pramenech informace. J1evelká vzdálenost od dvora kupců 1 
pravidelný příjem z tohoto dvora vedly k domněnce , ze ve 
Ipitále byli ubytováváni "příChOzí za obchOdem".)B/ Vedle 
toho ovšem měl špitál plnit tské funkce charitetivní (ubyto
vtní a zaopatřování dvanácti chudých denně). Špitálním kos
talem b,yl zřejmě od počátku přilehlý koatel P. ~arie v Tý
ni. 39 / Tím jsou zprávy o špitálu vpodst ntě vyčerpány. I ty
to akoupá údaja jaou však zčásti zcela vykonstruovány, zčás

ti založeny na neapolehlivém prameni. 
Domněle nejst arší pramen, a zároveň pr smen přinášející 

o týnském špitálu nejvíce informací, zmíněná listina uvádě
jící jakO vydavatela Soběelsva I . , jak již bylo naznačeno, 
neobetála před hietorickou kritikou . Podrobné diplomatické 
etud ium tohoto pramene ukázalo, že listina neodpovídá svými 
údaji době, do níž ae hl ásí . C. Priedrleh při vydtní listiny 
v Codexu upozornil ne skute čnost, . že zmínka o ročním platu 
papeži, uvadená v listině , je možná až po r. 1144. Z toho 
uaoudil, ze listina je pozdější felzum. 40/ sám ji kladl do 
1). stol. Protoze listinu 4. června 1251 potvrdil Václav I., 
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přicházela by v úvahu 1 . pol ovina 1) . at ol. Později V. Hrubý 
uvedl listinu do souvislosti a de l&imi vyšehradskými f alzy a 
datoval ji do doby po r . 1178 , čímž zna čně zkrá til odstup 
f alz a od doby , do níž SB hlási , a posillI spolehlivost ~ak
t ografle uvedené v listlnň . 411 Toto datování bylo také ~pod
stat ě akcept ováno moderní odbornou 11tereturou. 42/ 

Skutečnost, že listina je fa lzUlD , bez ohle~ .... na dobu 
vzni ku samozřejmě nemusí zcele vyloučit prtw dlvOllt údajů. 

Diplomatická felze ve eterěích dobách bě~ě vpodetetě zachy
covala skut ečný stav v době, k niž oe měla ,, - .... "' ovet. Byla 

vyhotovovina někdy jen proto, aby doložila práva svých p~
v OdCů , na ně ž neexistovala písemná potvrzení proutě proto , 
že v době vzniku těcht o práv nebylo pís emného potvrze ni za
potřebí a nebylo třebe ani obvyklé. Z tohoto hled1eke pii .. 
stupov a l je prcmeni také v. :iovotnj , jenž byl přeo'llidčen , ~e 

dat lieti~ "po v ěcné str ánce lze užívctl" e předpokltdel 
také předlohu Hatiny za tllcátýcll let 12. stol. (podle l'.ll
zoru V. Hrubého viS ak stsroi předloha naexlstov"lll) . 4)/ 

I za předpokladU, že 'll", ob::;eh l1at1ll" odpov:ídal elcuteč
nDsti i době , do niž se listinb hláaí, v§sk nejsou v prame
nech poati~eny počátky týnského špit{lu. K Jeho dstovúni do 
10. atol. vedla najapíěe úvaha o dé'lné Bouvielosti lpltélu 
o knižec:ím dvorem v Týnu, jehoi vznik otar5í česká hiotorio
grafie kladle do konca 9 . nebo do 10. etol. a předpokládalo 
zde nejméně od dob Vratislav a I I. vjzn~é ct~edi8ko meziná
rodního obchodu - úvaha zcels logická ze předpokladu. že 
hlavní pr.!lŽské tržiště iH tehdy bylo v mstech dneliního 
Staroměstského nám~stí. 4/ Lokall7.ace nejster~ího tržiště 
vlak zdaleka není jednoznačná. Již V. V. Tomek o po něm V. 
lIovotnj kladl nej star ší pražaktÍ tržiště ne pravý břeh Vlte 
~y, na poloviění cestu mezi Prahou 8 Vyšehradem. 45/ Rovněž 
výoledky archeologických výzkumd nabádejí k opatrnoati v lo
kalizaci nejstarší ho tržiětě . 46/ 

lleja t arší píael!ll1é zprávy o e8lllotném týnekém dvoru ee 
vzta~ují k době o něco ster5í ne žl i zprávy o š pitálu , k po-

• 
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čátlcu 12. atol. Př:íslu!í n6 listina , do chovaná v opisu v ruko
pisu pražské kapituly ze 14. a t ol ., uv ádí j ako vydav a tele 
Bořivoje II., jenž mol t outo lis t inou darov at kupecký dv~r 
uprostřed města Prahy (curiQ~ hoapit um l n medio clvitetla 
Prage) prsžskd ka pi t u l e. Termi nol ogi e ani obsah 1 1stiT~ však 
prokazatelně ne odpovídají době Bořivoj e ll. !:eni pC'..:h,yb o 

tom, že listino je rovněž falzum, a to ee i z 1. poloviny 14. 
stol. 47 / 

Časový odstup od údajného vydáJÚ lis tiny J e tedy již 

poněkud větší, a 1 když je mo žno se domniv ~~ , : c l istina by
la sepsána podl e s t arších záznBm~. je již real itě počátku 

12. stol. značně vzdálena . Kromě argumentu, které pro pozdní 
vznik listiny uvádí v. uovotný,48/ budí delší pochybnosti 
vzájemni kontext obou Hnejsterěíchft listin: Je moině, aby 
Sobě slev I. dal celou třetinu výnosu týnského dvora, náleže
jícího podle údajné liatiny Bořiv oje ll. pre žské kepitule , 
špitálu patřicimu kapitule vyěehradalté ? lIebo pražeká kapitu
la zíekala av é právo na týnaký dvůr až po zániku špitálu, 
který aleapoň okolo poloviny 13. atol. upletňoval nároky na 
příalušný podíl z výnosu týnského dvora ? Jiná otázka ovšem 
je, kdy vlaatně toto právo týnakého špit álu a vy š ehradské 
kapituly vz~iklo a zda j e lze akutečně datovat do doby Sobě
slave 1. 

flezbytným předpokladem podílu špitálu na výnoau kupec
kého dvore ea~ozřejmě j e především existence tohoto dvore (i 
existence samotného š pi tálu). Ačkoli tet o úvahe působí 
vzhledem k údaj~ obecně tradovaným v historickJ literatuře 
poněkud podivně, není celá problematika tak jednoduchá , 8 
jak bude dále zřejmé, jaou právě toto otáZky zcela zásadní. 
(Na druhé strane však aám doklad existence obou institucí 
neni teká jednoznačným důkazem, že špitál skutečně v dané 
době musel mít toké podíl ne zisku z kupeckého dvore.) 

Bylo již kons t e tov áno , že ne js ter ší zmínke o týnském 
dvoře se hl áBí do počátku 12. etol ., ele příelušná lietina 
je fa l zum a ž ze století čtrnáctého. Spolehl1.vé zprávy o týn-
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ekém dvoře (stej ně Jako o týnském epitále) jsou až ze 2 . po
loviny lJ. etol . Protože se žádná z těchto zpráv netýká 
vzniku týnského dv or a , nelze Jeho stáří pouze na zákledA pí
semných pr~end určit. Je tedy nutné obrátit pozornost k ji
ným pramen~ , konkré tně k pr8men~ areheologickým . V t~to 
případě je sItuacI celkem příznivé, nebot v poB18dn~ch 18~ 
tech je prováděn systematický archeologický výzr.~ Unge l tu, 
kam byl kladen 1 sterý kupecký dvdr, • mohly již být publi
kovány některé výsledky tohoto výz~u . Ty vlek nejsou bez
výhradnému akceptování zpráv písemných pracen~ anI 8tBrě~ 
~pot'zám přilil příznivé . Ačkoli byla zj lětěne existenc. 
osídleni 1 nutných komunikací v prostoru Ungeltu, nabylo do
Bud možno žádný arCheOlOglCk~ artefakt datovat do atarěí do
by nežli do konce 12. stol.· / - D výjimkou jediné byzantské 
mince 10. stoL, nslezené věak opět va vrstvě 12. stol. vý
zkum neby l aice dosud ukončen, přesto j ebo výsledky nabádají 
k opatrnosti v přijí~ní zpráv liatinných falz a rozhodni 
nepodporují hypot'zy o exist enci kupeckého dvora ne MÍstě 
Ungeltu ve stsrš ích dobách. 

Ne základě komplexního poaouzení pramend bude tady tře
ba velmi opstrně posuzovat zprávy o tom, ze prazaká kapitula 
vlastnila týnský dv~ J iz ns počátku 12. stol., i o tom, že 
t ýnský lpi tál měl příj~ z t ohoto dvora za Soběslava I. V 
dané souvislosti je naopak pochybná i samotná exi.tence týn
ského dvora i t ýns kého špitálu ,. 1. polovině 12. atol. 

Za současného stavu zneloatí hiatorických pramand l ze 
tady uzavřít konstatováním , ža existence týnského špitálu je 
IIpolehlivě doložena v polov1ne 13. stol. (ledy také bezpečně 
fungoval týnský dvOr). Celkem Oprávněni lze předpokládat v 
táto době Již určitou tradici lpitálu i kupeckého dvora. 
Kd1Ž si v r. 1251 dala vyeehrsdaká kapituls potvrdit BYá 
práva na špitál v četně příjmů z kupeck'ho dvora, nemohl být 
lpi tál ani týnský dvůr institucí novou ani nemohl vzniknout 
nedlouho předtím. Muaelo jít o zařízení , jejichž počátky 
aoučaaníci již nepematovali a mohli tedy věřit tomu, že lpi-

• 
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tál 1 B příjmy darO~B l vyňehrsdsk é kapitule již Soběslav I. 
Historie špitálu sni dvore však zřejmě nesshala sni do polo
~lny 12. etol., 8 již vóbee ne do dob staršícb.501 Po~átkJ 
zfejmě ne j staršího prazského špitálu jeou tedy zcele nejas
né. S nejv ětší pravděpodobno sti Je nelze klást před konec 
12. e tol . Díky tomu 1 jakékoli úvahy o existenci !p~~áld v 
Prau (8 v Čechách vdbec) v období raného teudeH8lII\I zo.sU

vají maximálně ne úrovni hJpotéz. 

1/ K t omu např . z. Plele, Pře~alovBké Čechy. 2. vyd., 
Praha 1975. B. 56. 

2/ K v~ojl ěpltálo. BrY . např. S. Relcke, Dea deutache 
Sp1te1 und s8ln Recht 1m Nlttele l ter. I - ll. Klrchen
rschtllche Abbendlungen 111- 114, Stuttgart 19321 J. von 
Steyn1tz, Mlttelelterl1che Hosplt_ler der Orden und 
Stidt. ale Einrichtungen der 80zialen Sicherung. Berlin 
1970; N. Gontbier, Le8 hapitaux et 1e8 peuvre8 a 1a fin 
du Moyen Age: l'exemp1e de Lyon . MA 84 , 1978, s . 279 až 
J08: Gastfreundsch8ft, Taverne und Gaothaua 1m Kit tel
alter. Kragg. H. C. Pey.r unt er Witarbeit v. E. Muller
Luckner. Schriften de8 Miat. Kol1ege 3. KUnchen - Wien 
1983; ej. O l'čebných metodách a prostředcíCh od konoe 
antiky do konce etředov6ku pojednává H. Scbipperge., 
Der Garten der Oeeundheit . Kedizin 1m Kitte1alter. 
KUnchen - Zurich 1985; pojednáni o etruktuře 8 funkci 
špitálO je na 8. 215-2)). 

3/ K tomu např . O. Hi1tbrunner, OaBtfreundBchaft und Geet
bau8 in der Antike. In: Gaetfreundecheft , 8. 1-20. 

4/ Tamté!, a. 19 . 
5/ L. Schmugge, Zu den Anfongen des orgeniB1erten P1lger

~erkehre und zur Unt er bringung und Verpflegung von P11-
gern 1m M1tte1.1ter. In: Ga8tfreundBcheft, 8. 20. 
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6/ K církevně-právním normám týkajícím S8 charitativních 
opatřeni srv. např. G. Uhlhorn, Die chrlatl1che Llebes
tštlgkelt. I, 1882, 8. 117, 198, 207; W. Schonfeld. Die 
Xenodochlen ln Itellen und Prenkrelch. ZSRG 43. KA 12, 
1922 , B. 2; J. 1mbert, Les hBplteux sn drolt cenoT~que 
(du Décret de Gretlen a la eéculerisetlon de l'~daln1-
etrstlon de l'Hotel Dleu de Perle sn 1505). rar18 
1947, 8. 21j E. NeBslIl-Rocce, II dlrltto oepe4al1ero 
nei suol l1neamentl stor1e!. Rlvlete dl stor1e dal d1-
rltto Itsllsno 28, 1955, e. 7Jl E. Boehof, Unterauchun
gen zur ArmenfUrsorge 1= franklschen R.leh des 9 . Jbte. 
AKG 58, 1976, B. 265-339; aj. 

7/ Srv. L. Schmugge, Zu den Anfšngen des orgenls1erten Pi}. 
gerverkehrs, B. JSj týž, Die Anfange dBS orgen1alerten 
Pl1gerverkehrs 1m Mittel.lter. QPIAB 64, 1984, s. 4-8. 

6/ Otázky "pohostinství" jsou zakotveny v kapitole 53 be
nediktinské regule: "Omnes supsrvenlentee hoepitee ts~
quam Chrlatus sueclplsntur, quls lpse dicturus eet: 
HOBpes fui et suscepistis ma ." •.. "Pauperum et pera
grlnorum mexime susceptionl eura sollieite e1hibeatur, 
qul s in ipaia msgie Chrietus Buecipltur ; nsm divitum 
terror i pse sibi e~igit honorem". Ssnct l Benedictl re
gule mona aterlorum. Ed. D. C. Butler, 2. vyd., Priburgl 
Brlsgovlee 1927 , e . 96, 9B. 

9/ Srv. H. C. Peyer, Geetfreundechaft und kommerzielle 
Gset lichkeit 1m Mittel.1ter. ~únchen 1983, B. 3. Vs 
Sksndlnsvll e u východních Slovend je povinnost poskyt
nout pohostinstvl doložena až do 12. etol. 

10/ H. C. Peyer, Gsstfreundschsft, e. 4n. j L. Hslmuth, 
Gsstfreundschsft und Gsstrecht bei den Germenen. Wlen 
19B4 ; ej. 

11/ Srv. S. Reiclce. Das deutsche Spitel . I, e. 5rlo; L. 
Schmugge, Zu den Anfengen des orgenls ierten Pllgerver
kehrs, s . 39-41. 

12/ ~. Szebó, Anfenge der kommerziel 1en Gsetlichkelt ln 
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I tellen , Deut schle nd und Pol en . lni Gsstfreundschsft, 
B. 11. X problematice :unodochtí 8 ěp1tál~ arv. též I!. 
Ohl er, Re i een 1m Ml ttelel ter. Munchen - ZUrl ch 1966, 
8. 122- 127. 

Ul Srv . napf . s . Rel cke , D88 deuts che Sp1tel, B. 9n. I E. 
Bo.hof , Unters uchung en ; L . Schl:lugg e , Zu den An~.ngen 
des orgenlsierten Pl1gerverkehra , 8. 39. 

141 Srv . T. Schuler, Gsst llchkeit in karollnglechen Bene
diktlnerklOetern. Ancpruch und Wlrkllchkelt. In: Gsst
freundecheft, 8. 21 - 36; E. Leene, Hietolr~ de la pro
pr16té eceláe18stlque an France. 6. Lea églls8s st le8 
mons8tersa centrea d'.ccus!l, d'e~plolt8tlon st de 
peuplement . L111e 1943, B. llJ . 126 ; L. Schmugge, Zu 
Jen Anfangen des orgsr.ls1erten Pl1gerverkehre, 8. 40; 
E. Boshot , Unterauchungen , 8 . ))5; P. Riché , Die Welt 
der Kor ollnger . Aus dem fronz. uberae.zt u . bragg. ~. 

C. u . U. Dlrlmeler . Stuttgart 1981 , 8. )17n . ; aj. Koo
krétní doklady o útulcíCh pro hosty jsou zn~ ze eVB
tohB~elského kláštera, z Pleury-aur-Loire, z Puldy, 
Jumiegea e Lobbes, ~iskupaké z Le Msne . 

15/ S~ . L. S chmugge , Zu den Anfšngen des orgsnielerten 
Pilgerverkehre , s. 40; E. Lesoe, Hietoire 6 , e . 109 e 
149-151-

16/ Srv . např . J.-~. Bienvenu, Peu~reté, misere et eharité 
,n Anjou eus XI' et XIl e oiie1ea. ~ 73, 1961, I. 7. 

17/ L. S chmugge , Zu den Anfšngen des orgenieierten Pl1ger
~erkehrs, o . 410 . ; týž, Die Anfange , o. 4n.; H. Plchte
neu (Reisen und Reisende. l nl Beltršge zur ~edlšvistik 
III. Lebeneordnungen , UrkUndenforlchung, Uitte11ateln. 
Stuttgart 1982 , a . 2) zso tá~á proti L. Scbmuggemu nA
zor , že i ~ 10 . stol . bylo dost poutník~ , i když pout
nietví nebylo jaltě meso~ é jako ve at ol . j ede~ctém. 

111 K tomu srv. H. C. Fey er , Ga s tfreunds chaft; týž, Zur 
ElntUhrung. I n : Gast f r eundl chaf t , s . VII -XIII . 

19/ Srv. T. Szobó , Anfš nge , o . 73n. 
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201 Tamtéž , 8. 75. 
21/ S . Releka, Des deutsche Sp1tel I, II . 930.; J. v. S tey ~ 

nit z, lII i ttelelterl1che T!oep1tsler; aj . Po pádu Jeruu
lémo r. 1U:7 es johani té s t eli " normálzúm" rytiřekjm 
řádem 8 omezili cherit etivní č inno st, nebot větš'nu je
j ich finančních prostředků pohlt ile válka. 

22/ B. Roučka , Špitá ly, jejich majetek , správa e postaveni 
v daňovém ayetému č eského feudali smu. ? IIS 12 , 1966, e. 

42n . 8 47 n. 
2J/ J.-M. B1envenu , Peuvret é , B. 202 ; S. Rtic:;c , Des 

deuteche Sp1tel 1, B. 196n. 
24/ Z nepfebern;l: ch prací k tomuto pr Oblému srv. nepř . S. 

Relcke, Dea deutoche Sp1tel t, e . )10n., kde je uvedena 
sterilí literatura. lIověj i k tomuto prob lému ve městech 
D. Stark o Gutleuthěueer und Kotten 1m eudweetdeut echen 
Raum. Eln Beltreg zur Erfors chur~ acr stadti schen Woh1 -
fahrtspf1egc in Mitte1alter und FrUhncuzelt . lnI Die 
Stsdt in der europaischen Geschichte . Festachrift fur 
E. Ennen . Bonn 1973. s. 529 - 5?3; J.-ti . Die nvenu, Fauvre
té, 8. 202; F. Irsigler - h. LSBBots , Bettler und Gsu
kler , Oirnen una Henkcr . J&r.dgruppen und Aussenssiter 
in Koln 1300-l60C; aj. ; prsmeny k problematice lepry 
v reném feude1iB~u shromáždil G. Picho n. ESBai aur la 
lhre du Haut !~oJer, Aga. };.A 90 , 1954, s. 331-))6. 

25/ Srv. O. Stark, Gutleutheuuer, a . 529n. Zde st ojí ze po
veimnuti, že leproscr18 b~la sice ziizovdns mimo město, 
sIc pica nebezpečí nákazy byls v čtšlnou uoíetovÁne na 
frekventovaných mietech , na odtežitých dopravních c.s
tách e řekich , i na křižovetkách, nebot zde byla čas tá 
příležitost k získáni almužny (tamtéž , 8 . 5)2) . 

26/ Stat uty některých §pitáld e l cpros srlí vy del nspř . L. 
Le Grand , Statute d 'hotela-Oleu st de l éproasriss . Fa
r i a 1901; E. Dregendorf , Zwei lubc cklccbe Leprossnord
nungen . Zeltschr ift dec Vereinc fUr lubeckleche Ge
schichts und Altertumskunde 8, 1900 , a . 25 5- 261 (k tomu 
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též P. Ireigler - A. Leesot o, Bettler und Gsukler, a. 
74n.)j aj. 

27 / O špitálech a péči o chudé a nemocné v Praze a v čes
kých zemích vl1bec v období raného a rozvinutého feuda
lismu srv. V. v. Tomek, Dějepis města Prahy. I, 2. vyd. 
Pr8hs 1892, s. lOln., III, Praha 1693. e. 256n:, V. No
vetni, ČD 1/2. Praha 1913 , B. 347, 637, 716, II). Praha 
1928, e. 92ln.; R. Secký, Steropražské špitály. Sborník 
Historického kroužku 29. 1928; J. Vodička, Počátky špi
tálu ev. Ducha na Starém Brně . SMK 78, 1?59 , 9. 161 -a! 
204; B. Roučka, Špitály , jejich majetek , epráva. 8 po

stavení v daňovém systému českého feudalisMU. PHS 12, 

2B/ 
1966, 8. 41- 90 . 
Např. Jene Ksnape.rla Život ev. Vojtěcha, kap ... 8. 9, 

IRB I, s. 237 e 242; CoemaB pregensls Chronlcs Boemo~ 
1,40, 111,6, apod. (Die Chronik der Bohmen des Cosmas 
von Prag. Hragg. v. B. Bretholz, Berlin 1923, a. 75 , 7~ 
167). Srv. též V. V. Tomek, Dějepis I, s. 101. 

29/ Srv. J. - ItI . Bienvenu , Pauvreté, s. 13. 
30/ O ustanoveních benediktinského řádu srv. výše. Zprávy o 

poskytování pohostinství kláštery jsou v Čschách zachy
ceny v mladších prsmenech. Doklady shromáždil B. Roučka.. 

Špitály, s. 44 , pozn. 21-
Jl/ Srv . např. S. Relcke, Daa deutsche Spi tal I, s. 930. 
32/ Pokud jde o johanitský ipltál v Praze, daroYal Vladi

slav II. někdy před r. 1169 johanitům pozemek ne stavbu 
kostela a ipitálu ne Kampě (CDB I, Č. 245 , s. 215). R. 
1182 papež Lucius III. potvrdil preceptorovi a bratřím 
ipitálu jeruzalémakého vlastnictví koatela P. Marie v 
Praze (CDB I, č . 298, B. 268). O existenci ipit álu ns
jsou v této listině Bni , Jiných pramenech zmínky. 

3J/ Srv. J . Vodička, Počátky ipit.álu sv . Ducha, a. 162. 
34/ Nejpodrobněji o něm píše V. V. Tomek , Dějepia I, B. 24, 

75, 86, 101n., 232, 418, 425; II, B. 75. Srv. té! V. 
Novotqý, ČD 1/2. a. 716. 
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351 CDB I, ě. 393, s. 406: ""0 atrlbuo _tlam hospltale 
eanete »arle beetorum apoetolorum eeelssle, ln quo vola 
et etstutum con/Irmo, ut une quaque die prater Sd'8n1-
entea re!lclsntur duodecim peuperee," 

36/ Cca 1135 datoval listinu bez udtni d~odó K. J. 'zben 
(RII! I, č . 220, 8. 99). Někteří sutoH es poz~;,te"Uj í 
nad tím, la listinu potvrdil al Václav l 't nikoli pfe
mysl Otakar I. I který potvrzoval jin4 listiny vyá.brad
eké kapituly. Srv. J. Peikové, Pří 8pěv~ k diplomatice 
.yihhredekých listin 12 . atoletí. Archl'I"--:: 'I'rebonenaa 
1973. 8. ). 

37/ REK II, Č. 1194. B. 517: " .. . contert pot •• tetem confe
rendi eecleelem S. Marie. hoapltel1e persone., eu! alb! 
vldebltur expedlre, pra.c1pu. eum ad lpBum, temquam a4 
rectorem dieti hOBpltel1e •.. "; Č . 1208, B. 524: "domua, 
qu •• eccleaiaa S. Mariae di ctae hospitalia • •• " Srv. 
tál V. V. Tomek, Základy atarého míatopisu pražského. 
I. Staré Měato pražské. Praha 1866, a. 24. 

38/ Srv. též V. V. Tomsk, Dljspia I, a . 101 ; V. !ovotni, 
ČD 1/2, s. )47, 6)7; B. Roučka, ~pitály, s. 44 . 

39/ arl tak ostatně ve 13. atol. také nazýván. Srv. V. V. 
Tomak, Zákledy I, a. 24. 

40/ CDB I, ě. 393, a . 405. Zmínka o poplat~ by však sama 
o aobě nemusela být dokladem falza. Srv. Z. Piala, X 
otázce tunkce našich listin do konca 12. století. 
SPlPBU 9. 1960, řada hiat. C 7, s. 25, pozn. 135. 

41/ Tři studie k české diplomatice. Brno 19)6, s. 164. 
42/ Srv. Z. Pi.l., K otázce funkce našich listin, a. 15 • 

25, pozn. 1)5; J. Psíková, Příspěvky, s. 2n. 
43/ v. Novotni, en 1/2, s. 716 s 6)7. 
44/ Srv. P. Palacký, Stručné dějiny Prahy. Praha 1983, •• 

l)n.; týž, Dějiny národu českého v Čechách a v.oravi. 
1/1, 2. vyd. Praha 1862 , a. )51. Do 10. atol. klada 
vznik týnského dvors V. V. Tomak (Dějepis I, a. 24) aj. 
V. Novotný Cen 1/2, a. )46 n., zvl. pozn. 1 na a. )47) 
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81ce přlpouětí existenci kupeckého dvora v prostoru 
dnein!ho Ungeltu "oda dávne" I ale 8vého významu prý 
mohl "nto dvllr nebýt , ai! když hlavní trUitě bylo" 

jeho bezprostřednim sousedství 8 byl postaven most . Týn 
za hlavni pražské středisko mezinárodnÍho obchod-, J1I 
v době pfedrománské, tj. v 9. - 10. etol., pov.~~je té ! 
D. Líbal (in, Praha středověká. Praha 1983. B. 61). 
J . Janáček (Kalé dějiny Prahy. J. vyd., Praha 1983 , •• 
25) Je Ir otázce knilecího dvorce v Týně '1 8 star§í dobl 
právem skeptičtější. 

45/ V. V. Tomek, Dějepis I. e. 28 e 122; V. Novotný , ČD I /~ 
B. 344, pozn. 1 B e. 429 . 

46/ Srv. J. Janáček in: Prahe středověké , 8. 7n. 
47/ CDB t, č . )89 . 8. 392n. Srv . V. Novotni, ČD 1/ 2. 8. 

347n., pozn. 1 a 8. 415, pozn . 2, kde jsou ~edeny d~
vody pro pozdni datování list iny. přehled starších ná
cord. Z. Piala (K otázce funkce našich listin, s . ll) 
u~e!uje o exiatenci nijakého současného zátnamu , z ně
ho! mohle být později listina vytvořena. 

48/ Srv. předchozí poznámku. 
49/ Srv. L. Hrdlička - Z. Dragoun - J. Richterová, Prahs 1, 

Staré Misto , Ungelt. PSH 1J, 1981, a. 165-114, zvl. a. 
112n. 

50/ Nedoj de- li k zásadnímu obretu v archeologickém ~izkumu 
kupeckého dvora, bude zřejmě nutné posunout Hrubého da
továni vyJehrsdského 1iatinného falta do mladJí doby • 
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Kari_ Bl' ho ... , 

lAiw10klung dar Sp1t.ler 1m frUhreudalen Buropa unll 
Probl ... tlk cl •• iIt.eten Spitela ln Pras 

Mlttelalterlloba Sp1taler ale Inatltutlonen, •• leh. 41. 
DOt.~d1pt. J.m.en- un4 Kra.o.keD:urptlegu.nc b •• orgten, ut
.'..-ten aua d •• ur.prUos11ch tUr dia Plle,e dar 'acderer. 
Pllcer utId Xaufleuh b •• U.-hn B1nrlehtUAge.tl - au. den 
Zeno40otL1en und Hoapuálern. Di ... blUbha haupt •• chl1Gh 

cl&D.k dar ruch .1ob enh1.ckdien filg.rei aut. lebeD. dar 

PtI.,. dar Pllger aorsten dia.& Lnetltutlonen 1m Galat . 4er 
olhr1aU.1obeo. Ideologi. Rucb tUr di. arlUQ und kr&D.ken Pn.o
a .. , rUr .bgelegt. Kincl.r, 'ai.u UD4 .itwan . 

Ptllc.ht aur lrr1chtWl& der Sp1t&ler hatte.n ~ l'rW-1t
telelter baupt •• obllch dia klrohl1oben lAatltutloo ... Bl.obo
t •• Doakaplhl \Ulel ... or all_ di_ Klo&tu. S.U d. ll. Jllhr-

hUD.dert entat&Qde.a di. Splt_ler 1.D. grOo na •• e in d~ Sti4-
hA. Dh •• aorgten ~.rtori riir l[l'&Qta W14 Ál.'IIa. llb Waad.

re1"- UDd Pll.garptlega trat 1..a d&l1 H1.Dhrgru.a4. uohr r.nd.r. 
.uch da.a.k d_ Ob.Z'S&Dg zur ka-erdoa.ll&l1 Oa8tw1rhchah fUr 
Uahrkwaf't d.r Hl«er. 

tJber dh .&..af&og. der Sp1t&1er a1..ad w1r 1111 uth1&lhrl.1-
oh .. BoÍllllu .D.ich .. 1.afomhrt. I:iOch."WahNohdJll1ob ht der 
&1t ..... Spit&! 1.a BOha.a Mar18n.p1te1, .pat.r -1..a T.,.- od.r 
-th.1D.- ge.D.&.II..D.t. D .. 1,Q".h.b..a cU .... SpUal. *urod. hTPotb.
tucb 1.a cla. 10. JahrilWld.rt g.l.,t u.ad TCIa .l.D.f'aac Ul. nrd • 

.. 1.a de.a ZWI.-u.ba.a.g mi t d_ hufaŮl.!l1.cbu 'lbe1ahof , ..... 
bu. Dh &l.h.1:e.a b.u.I1.D.1:e.a .cbnf"llobe.D. Qu.lle.D. uber ll.
Beatebe.D. d .. Sp1te1e Wld d •• keutm&nni.obe.a Hof •••• 1dtA 8loh 
jedooh 1.a cU. Mit ... d •• 12. Jahrilu.ad.rle. Kn1:1ech •• Btu41_ 
die •• r Quellu tmri •• , d .. p •• doh 1.11 Urkunde.af&1eobU.ll&_ bu

delt (CDB I, Ir. 389 a..ag.bllob TOJl BoMTOj II., Ir. J9J uahr 

• 
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cl. 1.&11. Sobbla.,. I. herauegesebeD.)a 

Trohcl_ wurde.n ba1de Urku.adeD. z"..h~ •• chllc.h ah noh
US. betnc.hht \lAd .... enlg.ten. cla. lal.um Sobol.laTa, 4u auob 

t~osraphi.ch der Z.it entepr1cht, in ..... lch •••• iob •• 1det. 
uarkaD.nt. 

lili ZU."II1IIle.ah&D.& mU der Tul_ut.ad.", aroba.olor., .. chu. 'oZ"" 
echunc in Pr-,el' Ungelt, •• lobe k.ine ilt.r. B ... iedlunS di •••• 

Prasar Alt.iediteil.. b •• t.tist • .tra •• notl& •• 1.0.. 41. Aft

a1chten .ut Au..ag ••• ~ der bal den PilaehUAgen umsu.erten und 
dob dlLD. b .. tan ir.d1artlNl. A..rle1cbten uber daIJ alt a Tb.1JIho! 

und Thel.nepltel, derea ADrin •• .nioht trUhel' e1e TOl' 4&. BDd. 
d •• 12. J&brbundert. gele,t .erd&D. !Iluss.n, krlti_char geg&D.
uber&Ullltellen. (Verl&ol1che hr1ehte .tehen e:t .. t .. U der KU

ta d •• 1). J&br:b.underh aur Vertiigung.) 
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Rostislav • o ~ Ý 

PRAžsKt P~HUSITSKt ŠPIT1LY 

Š.8~ mě.t předhuBltské Pr~ se rozkládalo přlblllni na 
plol. )67 ha. Ve 2. polovině 14. stol. žIl y tomto r. •• zané. 
prostoru poafrnJ velký počet lidí. Při nedo.t.t~~ exaktních 
pr ... Dd je možné rozsah pražeké populace jen odh.dOY8~. 
proto také čí •• lné údaje o celé aglomeraci značně kolí •• jí , 
od VBLa1 atfizllvého odhadu Mendlova, který počíté •• 40 OOD 
lidí •• i po snad nads.zený údaj Tomkdv, kOlísající kol .. 
70000 ob,Tvatel. 1/ Mnohem spolehlivěji! jsou naopak nei. 
analosti o prof •• ionální, sociální. majetkOYé struktuře 
aiataké aglomerace. 21 Výsledky letření v tomto směru před
stavUJ! přadbusltskou Prahu jako vnitro.polaě.naky al1ni di
ferencovaný .id.lni útvar, demograficky ne.obiatačný • 1 ur
banisticky nejednotný celek. Doboy é 1 později! popiey Prah7 
ale •••• naaanáv.j! jej! .Ý8t8~noBt výčtem rapre~entativních 
•• trálních i protánních budo~ a příhodné rozložení měeta v 
kotltDi po obou březích Vlta~y, nicméně viechna tato líčení 
•• v .nohém podobají ~edutám , nebol zddrezĎUjí dominanty a 
d.tail každod.nního žlvota ponechávají stranou. 31 

~ .. to dOBt svízelně a namnoze jen nepřímo ae ledacoa 
doví4ima o bližiích konturách pří lil vzdáleného obr.zu. H~. 
tot. s •• ídlení jednotlivých měat, zejména žido~Bkého ghette, 
brl. snačná. Vadle k08tel~ a kamenných atavení atarého pet· 
riciátu, Jl_chty a duchovenstva stály dřevěné roubené do=ky 
.éni mej_tqfch. 4/ Málokterý ddm obýval jen majitel ._ svou 
rodiDOu .ám. Hygienická a zdravotní poměry kompliko~8ly 
hfbltovy, rozmíatěné kolem koateld ~nitř aídelní ploeh3, 
k n1a! přiléhala těaně obytná atavení. Odpad 8a .kladov.l na 
dvorech 8 povrcho~á kanalizaca vedla ulicemi. Voda i odpad~ 
z domácnoatí vytékaly na ulice a v době jsrních a podzimních 
d.il~ •• nedostatečně dlážděné ulice měnily v kalné blátivé 
.to~.51 



• 

6, 

v tak obtílaýcb hygienických podmink~ch ml11 poehopi
telrr.l ,.hc~ eJcologické II "idemleké katll.trofy ,.. lIlhti 1 
,. Jeho liri!. oJcolí drti,., d681edk7 pro celou populaci. Po 
•• dad •• " lat 11"ot. pfadhu81teké Prahy (tj. ,. rozpití lat 
1)50-1420) bylo jan nec81é pdletoleti bezpečné nebo .p~i. 
z4r~otnl .ěni s,,..doé. Znamená to, ž. při nízké .tf~4D! 
4'108 11"01;. brla při paralelní koexietenci tř! generaci po
IItilana Je.ld' s nich o. jméni z plné třet1n1 ž1,.01;II, II to na
jan .olnoat! ,.átného onemocnlní, lila 1 amrti. 6/ 

, těchto lIou,.laloetach je tfabe poznamenat, ž. va 14. 
atol . (a 0,.1 •• 1 dři,..) brl. ,..Ikare ~gl.n1cká. chudln.ká • 
starobní 1 •• n1tArn! péče pokládtna Zll zá18ž1toll' 8oukra.é 
lnici_ti,., ,.. ~.lu hlavního přikázáni II ,. ducbu tf.at.naJeé 
eharl~ b710 ponecbá,.áno jaj! organiso"áni círk."n!m 108t1-
tuc!.. I A~koli~ .e již ~e lJ. etol. podílela pfem1alo~eká 
~etie a~ýai reprezentanty i nikterými dallími pfielulníky 
na ~lt.oření jiaté 1nati1ucionální základny ~efejné pé~e ~ 
Pl"llhkélll podhradnÍlIl eídl1iti zřízením a donacemi u proe,pich 
aariinBkého týnekého špitálu nŠkdy mezi letl 1178-1251 sl a 
•• ja4na iniciati~ou (12J8 ) při zfizování Ipitálu terciáfaké
ho bretretva ev. Prantiška. 91 nemohl být její podíl .ni aov
.t-..#. ani trYalý •• ejména ovšem po amrti Anežky Přelll1alov
rq ~ r. 1282. 10/ 

ftnakt lpi tál. kterj byl poetoupen do 8pr'~J vyl.hrad
eté tapitule, zanikl Jil v prdběhu 2. poloviny lJ. etol. 
(naJapiie před r. 1274) 111 a trantilkánaký Ipit'l ae saintl 
v e:uaptní 1r:lJ.lter kf1žovník6 a ~erYeDOu h.,isdou, jal ode 
ip1tálftÍ páěe o chudé, peceatné a nemocné zdatá~ala 1 podle 
reJUlí z r. 1292 sákladní povinnoati. 121 Ale ani pralalr:' 
"atatá ko.unita, uat.~ující ee poatupni po polovini l J. 
atol., neřelila zdrav otní pé~i ve miati kolllUDAlními pro
stfe~, ele spíie Jan atatutárn1mi ~ýroky a nafízenía1. lJl 

V tomto ~alu byli také "pauperea aegrotant.a", aouatřeau
jící ae kolem koetela ev. Linharta,14! pfe.unuti je.t. pfed 
toncem lJ. atol. (aal před r. 12S1) ke koetelu ev. La.ara, 



te41 m1ao hradby p~vodnibo hrszenébo měeta. ~li tu pfede
ylím malomocní, jichž ae zdraví báli. V ducbu doboyé charity 
pfevzal o ně péČ i zderazaký kláět~r, ovšam náklady na vydr-
10yW leproaar1a zllatRly v rukou jadind z řad pra!ekér.o 
.I.tského patriciátu. lSI 

pfi této pří ležitosti J e třeba Jaltš poznamanst , že do 
poěátkU 14. atol. bylo na územi Prshy, reap. i y JaJím těs
né. soussdství sice na 25 kl ášterních inatitucí, jimž fádoyé 
pfedpisy ukládaly vesmle péčI o chudé , poutníky a nemocné. 
Stsrost o nemocné as vlsk t ýkal a yesmla j en ě l enll pfialui
aich fádll. S výjimkou kři~.nického Ipitálu Ilo t edy vesmi. 
o int1raaria (nemocnice ) e I pltály eoukromé. 161 Po celou 
ptedbuaitskou dobu nedoš l o k žádné proměně r ozaahu jejich 
Hnnoet1. 

Laa tedy ahrnout , že na počátkU 14 . etol. axiato.el na 
~eaď Prahy Jen jediný lpI tál s .ařejnou pdBobnoetí , totiž 
křllovnic~ a .edle něbo pak leproaerlum u a •• Lazara. 171 

Obojí vlak bez profesionální l ékařaké péče, což ovlem znama
~, la Ilo vlastně j en o útulky, kde ae cho.ancdm doatávslo 
duchovní útěchy , stre.y. případně 1 letatva s • zimě pocbo
pitelně tepla. 

K jiaté ~ěně • počtu těchto zefízení dollo krétce po 
pOlOY1n1 14. stol., kdy ee Praba také podatatně rozlítila. 
T.hdy a. dOYídáme, Ž. tu byly založa~ v poměrně krátkém 
al.du .a s.bou čtyři no.é Apitály • rozdílnou funkcí i po
slánía. Kolem r. 1)50 .řídil přía1uěník pražskébo patricij
skébo rodu Vel!loYicd Joblin JakubA. darem 2 000 kB! nadaci, 
.e které .11 být zřízen Ipitál, re ap. cbudobinec .a ataro
ai.takou branou sv. Benedikta. lal Z nedsění a~ byly pofí
.eQ1 budo.y Ipltá1u, kaple P. Karla a ddcbod pro kaplana, 
jakol i pro ipitální cbov ance. Větlina ddcbodd .álelel •• 
rentCYDÍch platech na demech na Sterém Kěati pr.lakém. 191 Se 
.fete1 .. k' umíatěni toboto chudObince poblí ž koat ela ... Am
brole ~el zpravidla také označoyán jako lpi tál u .v. Am
brola. 
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!flbll1ně ~e stejná době 88 k obdobnému aktu - snad 1 
• Ji.té rlY.lity - odhodlal jiný ~r.!.ký patricij. totlllo
bDel ••• 81D Mann.rte Olbramovioe . 0/ ran věno.al ka stí •• ní 
lpliálu, tantokr't 8kute~nébo ln!lrmarla (nemocnice ). aťato 
pobl!! koetela WY. Kříže Větiího, západně od kláitera ~larl
•• k bl . Anežky. Jil r. 1)62 doeihll Olbram~lcl od ~.rl. IV. 
"olaní, aby acbli k nemocnici připojit d~cbody ~e vfll 90 
klě roěn~. ~d beto _íakali wtol.ní. aby Ipltálni ddcho41 
~sanoll11 o dallích JO tgě . 211 PříJay olbramovické nadace 
.,17 ,oJlltiuy obvyklta .p~obem na rentě ze VB! mimo .Iet
até brsdb7 • navíc 1 na areélnich pletech olbramovických 
.J.till ~n1tf aaata. 22/ 

.... -11 cbarakterizovat epolečné ~B1 obou patrlclJ
.tich fUndací, Je třeba zd~.zn1t. ž. obl 8ě11 nad.ční ~.
ba • ač b111 pfíao fízenr rektore. duchovního atavu. vyhra
.~.li ai .. i{anití zakladatalé ·opravu· nad ipitál1 a tady 
i resho4oviní o přijatí každého chovance. 2J / Svitatá a~éra, 
va ktar4 oba ipitály rozvíjely avou činnost, ponechávala tak 
Dlkollka patricijským pražským rod~ možnost ·opravu· dilit 
• 4i4it a tak také, 40 jistá míry, i svyiovat rodovou praa
til a nepf!.o i jejich mocenakou posici uvnitř mlata dlouho 
40 15. atol . 

Přiblilnl v následujících dvou decenntích po polovtnl 
14. atol. v.nikla ns úzamí tehdejií Prahy dvi dalií Ipit41ní 
.alol.ní. Jejich inioiátorem byl tentokrát druhý pralakt ar
oibiakUp Jan Očko z Vlaiimi. Ten sáhy po svém na.toupení. 
jil v r. 1364 ••• ložil a dotoval ročním ddchode. 70 kgč Ipi
t41 pro dvanáct ehovancd ve vyl.hradekém podhradí. 24/ Platy 
k. Ipit41u sv. ~llbity • připOjenému kostelu Pokor,r P. Kario 
v7ohisel1 p6vodnl .e vai ftedboltl, která tvofila Ipitilní 
ai4u1í. V aouvialoati a .ajetkoprávníat pOauQJ aroibiakUp
stfch atatk6 dollo v r. 1418 ke amini ftedboltl .a lovou Ves 
u eesk'ho Brodu, která 8& .tala novým špitálním .ádulía.25/ 
K1ao to a& vlak lpitální jalní rozhojňovalo po c&lé předbu
aitaké období rdsntmt donacemi rentovníoh pletd v.smia 



•• 
~ b11st'm prafak'm okolí, k~ donátory byli pralltí miil.
nj.26/ fanio t.~. ~yi.hr.deký ipltil mil funkci chudobince a 
etaroblnce. neboi byl ZřiZID pro tl pratat' aJi{~. ki.ff 
~p.411 ~ chudobu. Bezprostřední řízení lpltilu (t.~. pretet
tura) • duchovní .pr'~. připadla ~1i.~~t' kapitula . D1c
.'nl pralit! arcibiskupové 81 pon.cbá~.ll .1 do bual~.t.í 
dohled n.d Yl.atní tundací. O d ••• t ~1 jedenáct Idt po.dAj1 
(1314-1)75) _řídil opit Jan Ofko z Vlai1m1 obdob~u fundaci, 
• to De Bradčanach pOblile koatela sv. Benedlkta. 211 !pltll 
... ~tOníD ..... Allbli,. ~ant zpr •• ldla jako t ••• hr8d
čan.kt lpitál, byl scele úČ.l~fm zalolením-Byl toti! .řízen 
Jako ataroblnec 8 8ouč •• nl 1 Jato nemocnice pro pf •• tirI' či 
Cbor4 ducho.ni z Preh1 8 z pražeté d180'ze. Pfibllžnl 51 tgč 
~ofl1o roční d~chod celé instituce bez Jakýchkoli~ dallích 
,..1nno.tí yd!i blízkému koatelu a~. Benedikta, jahol du
Qho~DÍ .pr'~ce byl odikodňo~án prayidelným ro!nfm ddcbod .. 
1 kcě. ~ycházeJící Zl ipitélu. Z uyadané e~ byl pat ~y4r
to.tD Jak ipitélní apréyce. tak i d~anéct al osmnéct OhoYan
~. 

Připojíme-li k il.tici vzpomenutých ipitélních zaří.ani 
~ pral.kjch .iatech pře4husitekého období jliti api.odic~ 
p4.obící M11í!6Y Jlrusalém (1372-1374) pro pedl' 4í~k1 a 
0.1 .. 1 do~ bak1ň. ktlré ~ykoné~al1 ro~nii char1tet1~ní 
~1nno.t. Ja tím sClle ~1!arpán PO~lt ~ilch 1n8tituoí, ktaré 
.a podÍlaly na rdznich formách pá!a o fysickJ a .001'101 
d1akYalif1to~ané obyYetal e atřadoyit'ho velkoaiat •• 28/ 

la .ítladi ~iech dosud podaných 1n!0r.ací ja tfaba. 
Bbycha. .i polol111 záklBdnÍ otázku, jaký totil měly ip1t'11 
yfsnaa ~ •• pol.!enak1 .lolité atruktuře pralak4 přa4huait.ké 
acla..rac.. Z hygienickébo • med1c1nak'bo hlediaka byl. je
Jiob tur.ti~nf ě1nnoat sřeJmi sCIla nevýsnamné. O.tatni i 
l'pro •• riu. brlo Jan pouhým aap.~aným a.yllm pro po.tila
ne, .0.1. ve 8W181u uaneaení laterénak' a1nody 8 r. 1179. 
!pitál1 ul .. ou převalující funkcí Jekožto atarobince a chu
dobince pousa zmírňovaly k.ldodenní n •• nás. ".taté okraJOYé 
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~r.~1. Konečni odbude. zjistitelný počet dotovanlcb ať_' 
~ p~l.ktcb 'pi tál ech předhualteté doby (před vyhoření. kři
l09nlckébo lpi tátu • r. 1376), tj. ael 200 aj 250 ai.t, brl 
Jen .1~ •• nezbytných _olnoat! pro ty. kteří potfabo.eli 
pr.videlnj • hmatatelný projev milosrdenství . Ja n.po~baj. 
I. asiatenca iplt'l~ entlov.la počet lebr4kd před k~~t.17 • 
na •• řeJných pro.tranet,ícb jan v nepatrné mft.. ~.a •• ěí. 
proto, I. denní dá,t, potra'ln byly ve Ipit áleCb spr .. ldla 
~1mjlní • po~bu.ehopní ChOV.DCi .1 žebrotou zl.pio,.li 
esiatenční a1n1mua. 29/ •• pocb1bni 'ýznaanij51 byly prá,ní 
.. pektl ipitáldl ipitálu! právo bylo 8YÝM spd.ob •• aD_logi! 
prá,. eZJlu • p08kytoyalo choveDctm jisté mclnosti prá,ní 
o~~. , to jak , pfípBdi vzniku Ipitálu jako miii.nat' 
nadace, tak 1 tehdy. když 610 o církevní rundaci "ad pi .. 
oau.a." , te~ o zřízení záduiního jmění ve proapěch zakláda
D4ho Ú8tavu. ol 

Zvláitn! pozornoati Ylak zasluhuJí va střadnÍ ~ropě 
do.t oJad1ni14 individuální mi6lanek' tund.ca. Jll Jejich ve
F.jni charitativní ú~el mll zejména v právu tundátora ob.a
ao.at .data chovencd podla vlaatní vdle i 3řejmý preatifni 
rra. J21 lepřímo ae tím totiž posilovala i v reprezentativním 
elova .~alu mocenská pozice patricijských tundátord ve měs
tl. 001 m~lo nepochybný význsm zvláltě v období klasajícího 
post.vení starého patriciátu v městské samosprávě, zejméns 
na po~átku 15. atol. Lze tedy konstatovat, la zaJména Ipltá-
11 miiianakého (patricijského) 3aložení byly v pfedhuaitaté 
Praza najan charitativními zařízeními, ale aou~a8nl 1 ná
atroJ", ktar,tm el tzv . atarý patricIát udrloval vlIv va 
".tl 1 v dobi, kdy nemno.a mi ato opoultil a se~leňaval .e 
do řad zeman.ké ilechty • 
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Posnúk;y 

II Souhrn názor\1 uvádí V. Lorenc, Bové Mbto pnuté. Pre

~ 1913. B. 13ln. 
2/ S~. B. Kendl, Sociální tri ••• zápas, 'Y mlatech ~trDA~ 

t4ho viku. (Zvl. otiak ČČK) Praha 1926 ••• 12)n.i J. 
Kezník, Pražská řemesle počátkem 15. atoleti. PSH 7. 
1972, •• 5-)8, D~le!lté zmínky uvádí P. Greu., Kiateká 
chudina v dobl předhualtské. Praha 1949, •• J5n. 

J/ Jda o &m!nky u Beneie Krabice z V.ttmile, Přibíta Pul
t.vy • z pozdějších premend Jmenovitě Aenees S11vlus 
P10col0111101. 

4/ Brt. J. earek, K "Ý"lojl cen staroměstských do~ " le
t.ch 1400-1850. PSH 7, 1972, •• 39-49. 

5/ lC b;p'glen1ckým podmÍnkám Te středav lkých !llistech sn. 
souhrnně Mo Vojtová a kol., Dějl~ čel. létařatví. I, 
Praha 1970, B. 42n. 

6/ ddaJa uvádÍ P. Grsus, Dějiny venkovského lidu v ČeChách 
v době předhusltaké . II, Praha 1957 ••• 487u.; J. !tě
pé, Bpidemie v českých zellÚch v době předbWl1tsklS. 

· eSl. sdrnotnictv·í 13, 1965, ad. 6, s. 299-309; M. 
K&budová, Korové epidemie v Čechách v letech 1250-1370. 
HD I, 1967, s. 59-85. ďd8je pro počátek 15. atol. je 
tuba doplnit o zmínky z narst1vnich pramenll. 

7/ Souhrnně a~. V. V. Tomek, Dějepis mists Pr~. III , 
2. vyd. Praha 1893, a. 256-262; R. Seck1, Stsropralaká 
lpi tály. (Zvl. otisk SUK) Praha 1928. 

8/ E dataci l1stinn&ho talza CDB I, č. 393 srv. V. Hrubý , 
Tf1 atud1e k če8ké diplomatice. Brno 1936, •• 164. Sou
hrn pra-en"", k dě j 1nám týnaklSho Ip1tálu uvádí J. 'e1ge, 
Zikladl ataráho lIÚatopisu pralského. I. Praha 1910, s. 
459n. Základní takt"1cltu zmiňuje J. Bkert, l'o .... átú 
aíats král. m. Prahy. I , Praha 1883, •• 292n. DetailDi 
"la rozpravu M. Bláh01'IS v tomto avazku DP. 

9/ Přehled pramen"", uvádÍ J. Te1ge, Základy ll, Praha 1915, 
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•• 329-)46. Srv. V. Bilohl'~ek. Dějl~ kflžo~níkd • 
červanou b~isdou. I, Praba 19)0; •• Lorenz. Dle Kreus
berren mit dem roten Stern. Kon1g.t.ln/T~ 1964. BIti. 
~lz rozpr.~u Z. Hl.díko~' y tomto ... sku DP. 

10/ Srv. J. Votoěkoyá-Joechlmo, á , Jnežka pf~.lo,na . Praha 
1960, ~l .•• 81-88. 

111 R. 1274 počínají 8pO~ me.i pražskou komuDl~ ou • ,,1.
bradakou kapitulou o petronAtní prá,o tta-k4bo koatela 
P. Maria. ~1 byly ukončeny kompromiani .ž 2. 4. 1)2) . 

12/ Srv. Regule, st.tute at conatltutionea O. Cruclgarorua. 
Praha IBBO, •• 2On. Přetisk provedl J . raige, Zikl_dl 
II, 8. )290. 

1)/ PoěátkT pražská zdr.,otní policie s odkazem nB pram8Q1 
~ádí R. Marian, Dějiny poliCejní organi.ace rakoueká. 
ll, Praha 1910 , •• 150-164. 

14/ Srv. B. Slttler, Kostel .v. Linharta a d~ U černábo 
orla na Starám Mleti pražském. (Zvl. otiek Zpráv pam • 
• boru hl. a. Pr~ 9) Praha 19)2. 

15/ V. V. Tomek, Základy atarého miatoplsu prelskáho. II, 
Praha 1870, •• 4n.; P. Bkert. Po .. átnA míste II, •• 465 
.1 467. ZaínkJ o pdvodním nsdáni Ipltálu platy s Xna.í
••• M. Janěa mají platnost Jen do poloviny 14. etol •• 
poté dollo ke aDini za ddchody z Lhotky u Koufimi. 
Po.dní doklad ev Idě! o platu) kgě (Ae 2B, a. ll). 
Z areálnícb platd v Prase aJl lpi tál příjem ve vtli 5 L 
25 sr., .~. B. Mendl, Z bospodářakých dlJln stfedovlté 
Pr~. SPDHKP V/2. 19)2, •• 2)ln. 

16/ loapsratl.ticky srv. S. Reicka. Des deuteche Spi tal und 
. ein aecht 1m Mittelelter. I-II (Kirchenrechtllehe ~b
handlungeo 111- 114). Stuttgart 19)2. K če.kta ~1r6m 
vl. ~. Heumann. Předhuaitek' kláiter.y a veřejoé blaho • 
Praha 19391 B. Roučka, Špit ály, jeJlch majetek, .práv. 
a postsvení v daňovém .Jstému českého feud.llamu. PHS 
12, 1966, •• 41-91, kde shrnuta obsáhlá literat ura. X 
pr'vn!a •• pektOm s~. H. E. Pelne, Klrchl1che Rechta-
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,e.chicht., I •• almar 1955 ••• 371n. 
17/ V. V. Tomek, Základy II, B. 4; V. Lorenc, Bové Ki,to 

pral.ké, •• 25. K ádaJdm o ddchodBCh ar.. po~n. 15 . 
18/ V. V. To •• k, Základy II, B. 2)); tj!, D~j8pl. III, 2. 

~1d •••• 258; V. Lorenc, Bo~ é Mi.to pratek' ••• 1'5. 
19/ Z areálnfch platd .,cházelo špitálu ročně pfibl!žnJ 

9 kgě. 
20/ v. V. To.ek, Děj.pia III, 2. ~yd •••• 2581 B ••• ndl, 

Z hoapodUakých 41j10, B. 250. Pr'fní nupem' milka o 
špitály ja 11: r. 1354. 

21/ S9010tBcť listinu Karla IV. ZB 7. 10. 1362 pfetiakl J. 
T.lI" SPDHKP III, 1922, •• 200; .~. té! AČ 26, B. 

1600. 
22/ Z Dol. Ch •• tlln, Vodirad • Chocenic vycházelo na rentl 

roěDi kol •• 58 kg!, z areálnícb platd nB Starém 1II'.ti 
pn.bk_ pak 2 1/2 kg! , BM'. B. 1118ndl, Z bOBpodHskýeh 

dijln, •• 251. K rozhojnění doll0 pak o platy •• vaí 
Drahelětce. WanaěovlcB, Uněbuzy a Holonoby, ktaré ~Iak 
pfelly ul 23. 7. 1367 na Karlo~u kolej , arY. K. S~atol, 

Hoepodáfeké zázemí pra!eké uni~er8ity ~ dobl ~ar18 IV. 
(1347-1378 ). AUC-HUCP 18/2, 1978, s. 18n. 

23/ Potud jde o lpi tál Olbramo.icd , dokládá to ja.nl i ~i
.it_~ní protokol P_~la z Jano~ic, srv. Protooollua ~i
.itationi. archidiaconatua Pragenaia ann1a 1379-1382 
ptlr Paulu. de Jano.ioz archidiaconum Pragell8_ :tacta •• 
(&d. 1. Hla.á~.k - Z. Hl.díko~á.) Prah. 1973, a. 97. 
Pro .~láltní po~ahu nadace ~ld~! i to, !e zalolení 1 
dali! donace nebyly zaznaaen~ do erek~ních knih pral
at4ho arolbi.kup.t~i. 

24/ Datua .alo!.ni UYádi Benel Krabice (PRB IV, •• 532) , 
arT. V. V. To •• k, Děj_pia III, 2. ~yd., s. 259. 

25/ Ih\chod,- IpiUlu ,"adany • Ae 28, s. 201, 360 a RlII .. -
tat1a Vancaalai IV., to •• II (ad. V. Va~finak), Praha 
1968, nr. 156, 157. Podle pozdní zprá.y (le 26, •• 187 
k r. 1468) nála!al ka Ipitálu i ddchod z. d~ora • Sea 

• 
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rlnkácb u ftičaD. S~árně lze ddehody odhadovat De 70 
qč ročně. 

26/ s~ . P. Ekert, Posvátná místa ll. 8. 5040. 
27/ v. V. Tomek (Dějepis III, 2. V14., B. 259) uvádí rok 

1370 jeko datum zalo!ení. K vywvěceni kaple doll0 
19. ll. 1314 • vl ... tni ereld!ni l1.et1ne pralek!l,..,J arci
biskupa vydána 7.7. 1375 (LB I, nr. 221, s. 1060.). 
ram ~.d.ny ddchody 1 bfemeoa Dové fundace. Dalií don.
ca VYádijí LB II, nr. 255 (1. 5. lJ77 ) ; LB V, Dr. 979 
(4. 6. 1406) • LB VI, Dr . 101 (6. 10. 1400). 

28/ S~. T. V. Tomek, Dějepis III, 2. vyd., B. 2)2. 
29/ Ač neni pro Prahu dostatek dokladd, je možné kombinaeí 

údajd z LB dospět k Jistému celodleceznimu p~ěru den
ních austentačDÍch n8kladd na jednoho chovance, a to 
prGmirni ve výšl 1/4 gr., tj. 3-4 h. 

30/ s~. B. ROučka, Spltály, a. 70n. 
Jl/ S~. P. Scbroder - E. KUnssberg, Lehrbuch der deut.cben 

Rech~.ge.cb1cbte . Berlin - Leipzig 1922, B. 698n.; S. 
Relcke, D8. deuteche Spi~ai I, 8. 196-277. 

32/ SrT. ~'ž Z. Hledíková , lundace pražekýcb měětand do ro
ku 1419. DP 4, 1984 , 8. 121-137. 
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Praaar Splt.lar 1A der Zeit Tor der Huaaltenb ... gung 

Sdi cler JUtte cl .. 14. Jahrbu.adert. wurd.e Pl'I".e:ar Au
la..r.tlo~ aig.nil1oh Toa •• cha Stšdten gebl1dat. wo et .. 
40 000 UlIwohnu laUe.a. ln G •• undheUe- UQd. H,g1e.nebe4iA
IWl&M uahl"lloMed deh Prq nicht Ton &Qd.eren eUl'Op&1ache.a. 

Sti4te.a.. Die •• a.d1llgungen _.ren wie ungeniigend zu obarakie
r1.1.~. Di. Sterbllcbkelt wuoha uberduren.ohnlttlloh 
bauphaob.l1oh in den Ipldem1eperloelen in den J.ahreD. IŮt Ke
r1Acer Brni •• 51. art ... ,. ba.ondere eozlal acb •• ohera .tu
ti.che BeTolkerung •• oh1ohten. In 'ras ale auoh in and_raD 
011;_ alcherte.n cli_ Splt&1er. bzw. euch eogenannt. Lepro.ft
naa di_ PUreorga tUr Xranlr:e u,nd Anna. VOD. der ilUh d •• 14. 
Jahrhuaderta bl. 1420 .uzd. in Prag aln Lepro •• r1um (St. La
•• %'UII). na1 Sp.lliler - ID.t1mar1en mii oftentl1ch. T_t1g
lr.e1hfdcJ. (Spihl der Kreuzberren mH dem roten Stem bili 

dar '-rlebrUclr:a und Splt.l de. Bohuslav Olbramovic). wa1ter 
.uch ne! J,rmenhauaer (St • .AmbroB1UB und du eogannh Vyi.
hrader Sp1tal) und ech11e611ch du apez1a11a1erte Sp1tal fÚr 
die kranken unQ altaa Prie.ter von S~. E11eabeth und St. iA
~oniua in Hradčany baet1mm~. 

Die .tad~18cben SpitalgrUnduagan hattan d1e Stiftungs
be.obdfenheit (BobUBlaTa und St • .Ambrodue-Spitd), w&hreDd 
1a Palle der Vyhbrder und Hradčanar Spit&ler die GrUndung 
tA k&non1sch-recbtlichem S1nne a1n Kircbangut war. PriT.te 
bUrgerlicbe GrUndungan .1nd such unter europi1schan Bed1n
sungan e1ne .ueerg_ob.alicbe Kreche1nWlg und w .. pr-g anb.
la.agt:, !hre B.nhtahung war baupteachllch aine Pr .. Uge~l ... 
ganheit und solIt. ala J.uadruck d •• M"enatantusa 1m S1An. 
de • • ort •• "charit •• " zur Repraaantat10n d.r P.trlzler 41enen. 
In h7g1ani8oh-g •• undha1tllch.r Bez1ehung ubtan Jedocb 41. 



< 

• 
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Spli&ler k.ine prLnzlpielle Wlrkung. 51, verrlngerten jedoch 
.. um 41. lxietenzprobleme der sezia! 8cbwachen Scllichten d.r 
Sta4tb .. olkerung. rena man .ber bedenkt , dae 810b dla Plat •• 
in den Praser Sp1t.lem 1ass.samt aut 200 - 250 .chit.~ 
laet und •• 11 aan d18 Koat..o. der tql1che.a Iferpfl8&Wl5 pro 
PanoD. ., •• aur aln V18rt81 Oro.ob eo 8ch_han kllUlJ'l .• kinnea 
-tr 41. Lalatung der Splt_ler in Prsg Tor dar BusBltenb.w.
CU4& t. a •• undb.lt ••••• n nicht uberechatzen • 
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Zdeňka Hladíko.' 

l'RJ.!sÚ KLÁŠTERNt' ŠPITÁLY OD 13. DO roUTKU 15. stoxmf 

Při al.doTáni ipltál~ při klášterech do hualt.k'b~ ob
dobí pdjde o tři okruhy otázek I 
1) při kterých klášterech v Praze jsou špitály b.~p.ěně do-

loleDT • 
2) aax1mální počat Btálých chovened v nich, 
J) kdo byli chovanci těchto ipltáld. 
Podrobněji:! aledo,.W "n1třn:ího zařízení, pořádku, pr01'OZU, 
netol TI •• tni adraTotní páče T nich poakytoTBné .koupá pra
.aDJ' neder. o li . 

•• jdi! .... je "iak nutná pozn~8 o tom, co je klášterním 
Ipitálem ... l •• tni rozuměno. Pojem "hoBpltala" a~ je .... atfe
datitýCh pramenech ... íe.značný • znamená zp~u "tlučui • 
dlouho pfedaTlím pohostinatví, ubytováni ft stravu poak1to".
~ poutnikdm a clz1ncdm řeholní institucí, .".nt. přímo bu
d .. u k ta-u účelu určenou. Toto poha.linat ... í 08 konatltuo .... -
10 bu! pro poutníky z •• pacifickým účelem (do S~até země) 
nebo pro poutniky urěiU zemi do konkrétniho místa (česq 
ho.pic ~ ~!.i); domácí obdobou téhož je po~innost pobostin
.t~í. kterou mil keždý kláiter ~Qči člen~ téhož řádu s ji
~ch ko.unit, ~Qč1 pano~níko~i, ilecbti a ~Qč1 komuko11~. a 
která ~oří samostatnou problemetiku. Touto !p1tální po~1n
no.ti klájt.~ oe zde zsbývat nebudeme. ll 

Protože prvé apeciální boepitály tohoto typu ~zn1kely 
~ Jerusal'-'. kde poutníci ~ nezvykl~m prostředí č •• to pOd
linal1 malári1 a dallim nemocem, př1pojo~ala ee k tě.to ipi
tál6m záhy i funkce oletřeni onemocnělých poutník6. která .e 
pak ~ nropsqch poměrech oS8lllostotňo~eh do opecifických 
.atí.eDÍ .loulících péč1 o osoby neschopné oe o aebe posta
r.t. O teto seřízení ~ jejich konkrétní podobě tu pOjda pře
de~ěí., přičemž je nutno mít no zřeteli , že základní úd.je o 
jajich činnoeti oboaho~el8 ~!dy už řebola nebo statut. in-
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.Utuee. 
Konečně pod pojmem kláš terní špitál lze rozumět 1 

svláětní oddělení pro nemocné členy kláštera, v pramenech 
terminologicky odlišené výrazem "lnfirmsrlum". Zná Je bene
diktinská řehole,2/ stejnl tek roudni cká statute 8 poČi~.t 
• nimi lze v každém klášteře. JI Protože však toto ZBPddání 

:e určeno zdrsvotnílll pomšr6m 'V Praze, .p-dJde dále ,.ýlučnš o 
ten typ klášterních š pitálních zařízení, která blla zamiřene 
navenek 8 která péčí o osoby neschopné se o Babe postarat 
elou!!l. měatu a byla součástí městskdho proct Ťcdí . 

Vzhledem k počátkdm středověkého šplt álnl ctví za kři
i'ckýeh válek. 4/ kdy se ustálila jeho dlouho platná podoba, 
čerpající ovšem ze starších zdrojů, jsou nositeli špitálů ve 
~.lu výše naznačeném především kláštery řádů 8 křílem ve 
znaku. 

Z nich prví k nám a konkrétně do Prshy přilli johanité 
• to ul v době. kdy proměna pdvodního špitálního Udu v řád 
rJtířalr:ý teprve probíhala . ~ádOYá statuta z let 1155- 1160 
znají péči o poutníky a nemocné jako hlavní účel řádu a 
pfadpiay pro jeru~alémaký Apit ál zor. lIBl, mající pOdrobná 
ueteno.aní o jeho pr09ozu, mohla být vzorem i pro oetatní 
aiata, kam johanité přišli. 51 Wohli bychom tak přadpokládat, 
le johanité v Praze rovně! obdobný špitál zalo!ill. Yolnoet 
jeho exiatence dovoluje vyvodit prvá Vladislavova liatina 
pro jOhanity,61 ala ul druhá 71 s r. 1169 Ji zpochybňuje. 
fermin "hospitale" je zda toti&, atejně jako va vlach liati
nich pro čaaké johanity al do počátku 13. atol.,el ddaledně 
ulíván pro označení fádu jako takového, a~ pdaobí kdakoliv, 
• dalubJ" ipitálu v péči o nBlIlocné, rozuměj ale řádu, od-6-fod
ňují 1 donace čeakým e moravakým komendám. Za Jedint. by~ 
nepfímď doklad skutečné exiatence nějakých johanitakých špi
tild v našich zemích, lze povalovat a! listinu olomouckého 
biakupa Konráda z r. 1243, kterou připojuje brněnský špitál 
sv. Ducha Ir: johanitskému řádu;91 takový akt je toti! nemya
litelný bes předpokladu existance jiných jOhan1takýcb ěpitá-
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Id ~ zemi. Přesto lze ddvodně pochybovat, že by konkrétně 
h1potetlcký pražský 6pitál , o který nám zde jde především, 
byl nějak ~ýznamnějši Jak svou kapacitou 'Idě! městu tak po
dilem, který J eho vedeni zaujímalo v exhtenci pražské ko
mendy . IO/ Ve 2. polovině 14. otol . víme bezpečně , že n~exi8-
toval. ll/ 

Vpodatatě toté ž lze říci o vlastních špit ál~eh při ko
mendách německých rytiřd , kde je podla obecný ch poměrd mdže 
me předpokládst . 121 ale v konkrét ním českém meteriálu je vý
raz "hospltale" vždy synonymem pro "ordo" 8 11né otopy po 
nich v pramenech vdbec neshledáme. Existenci š pi tálu němec
kýCh ry tířd lze doložit po nějsk{ čes v Jihlav ě nebo v Jin
dřichov ě HradcI , sle v Praze ne. JI 

Poněkud s ložltějfí situace Je u zderezekých kflžovníkó, ,ro kter é je bezpečni doložen opitál v Trutnově 141 s před
pokládá se i ně jaké jejich ěpltální zařízení v blízkosti 
pozdě j lího VáClavova dvora na Zderaze. Potí ž je voak v tom , 
ž. v bohatém liatinnéo materiálu tohoto řádu S8 mi j eho eto
py ani př!mý= dokladeo ani nijakou ~nkcí mezi řehOlníky ne
pOdařilO nelézt . l SI U zderezských kři~ovni~ zůstává bezpeč
ni dolo žen jen jejich vztah k pražskému leproeeriu , kde mě li 
duchovní správu. l ál 

Špitály vše ch přiilých řádů tsk můž~e hypoteticky 
předpOkl ádat, ne však v Praze doložit. Z t oho , že v prame
nech po aobš nezanechaly prakticky žádná etopy, můžeme sou
dit, že nebyly podstatnou složkou (existovaly- li) působení 

tšchto klášterů a pro své okolí ~e nebyly příliŠ význ~é. 
Rozsáhlejší kl áš terní špitálnictvi tak vzniklo v Praze 
~laa t nš novš, z domácích popudů , s to až v Bouvisloott a 
promi nou Prehy ve vrcholněathdovšká mleto a z jeho potřeb. 
Z důvodu pozdního vzniku byl o ve své podobě po znamenáno jak 
vzorem nej8terěiho konst i tuovaného ápitálnictvi johen1tské
ho, tak vl ivem pohyblivého a na městské pros tředí orientova
ného mlnoritatvi. 

Dějiny ěpitálu , vzniklého ve třicá tých l etech 1). stol. 

• 

• 
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při klálteře Př8Dyelovny Anežky, nelze zcele oddělit od kon
s t ituováni 8 deliího výv oje řúdu křl žovn!ků z červenou hvěz
dou , resp. hlavních mezníků Jeho děJ in. I7/ PůvodnÍ ipit'l 
Ane!čln byl umís těn poblíž kostele sv . Haitele. 181 Šplt~ln! 
bratretvo , která 8e k jeho provozu uetevl1o, ae začalo 08a
mostatňova t a velkou doneeí královny Konetencie z r .. :.05 , 19/ 
která byla určena výhradně ipltdlU o po nit ná81~áov81o j eho 
přestěhováni ne PoříČi . 20/ Ve zdejiim komplexu původně ně
meckých rytířů byl ipitál uoíetěn do polov i ny století, kdy 
mezi lety 1247 a 1252 dol1 0 ke stavbě nováho ~~itélu u ev . 
Prantiška při staroměstaké P8t~ mostu . 211 Rozlehl é novostav 
ba, kam S8 ěpl t él přestěhoval mezi polovinou če rvne 1252 8 
6. dubnem 1253 . 22/ uZ8~fel a prvou eta pu rychlého roz~oj e 8 
konat!tuo~ání no~ ého řádu , Z31 který ~znikl doslovně pro ze
j{a t ění špitální služby v Praze . V ní zíekal do t é míry do
minujíeí pos tavení , že j eho ~ový opit á l n8pří~o ovl ivnil i 
zánik st er ého špitálu u TJ:ne. (před r. 1267) 241 a v následu
jíeíeh zhruba osmdos t1.t1 leteeh bylo jeho Hpltálnie tví téměř 
výlučné jek s~ým podílem ve městě, tsk jako aložka činnost i 

řádu . Souv ialoat s vývojem ~Č8te. a měš!enatve zde tvoří 
..,lestní pozadí vÝ'loje kHžo~nick';ho špitálu. lIa jeho příkla
du je tSk možné aledovat alespoň fu nkci kláó t erního špi tálu 
jako hkov ého , i když bohuže l rovně:;: ne detaily jeho provozu 
a zařízení , pro ně::! zde rov·ji ž prameny zeela ehybějí. 

Špitá l by l zésadně určen pr o chudé, neme~e tné : ~ad ua~ 
paupe~ et infirGorum confluenciuc ibidem" 2 1 je běžný 
obrat darovaclch listin starší doby . Kolik j ieh mohl nárazo
vě a přechodně pojmout , muslme ponechat fantazi i , ' av ěak ka 
pacit s 6pitá lu ve a~Blu pookytováni trvelého útočiště jia~ 
tému počtu oaob , pro kt eré byl š pitál vybeven majetkov ě e od 

poloviny 13 . atol . i stavebně , je aleepoň nepřímo a hypote
ticky Zjla t1tel ná . 261 Přímý úda j ae dochovel k r . 1273 pro 
chebeký kfi::!ovni cký ěpitál, který mě l stále živit B ubyt ovat 
28 lidí. 271 Por ov nali- li bychom majetek chebakého a pražeké
ho lp i t álu a j eho relac i k 2C 8 neznémému počtu ehovencd 
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špitálu, došli bychom U pražského k několika stovkám (snad 
.ž sedmi) stále živenýeh OBob. 28/ Nel ze to ovšem brát doslo
~ •• protože majetek pražského špitál u je v jletéQ B~Blu ma
jetek celého řádu v Čechách e není určen jen na prov oz ~pl
tálu pražského. Navíc B pfedevo!m je eventualite odvod~t po
čet chovanců z velikosti nedáni u klášterních 1íplt81:.':z poně 
kud kOlllplikována právě t1r.l , že Ua o špitál řád('>·.ý, kde ma
jetek měl sloužit jak výživě B ošetřov ání chovanců, tak ře
bolníkd samých a samozřejmě 1 výstavbě, zařízení B provozu 
špitálních 8 kláitermch budov 1 běžnému po~.,:t ~ ~ ::ství 8 e1-
mužnlctví. 29 / 

Poněkud spolehl lvěj5í j e použití nókterých mladších da
rovacích listin ea epecifi kovenimi údaji, dOVOlUjícími jed
noznačněJší přepočet . Podařilo ee mi najít takové tři a na 
~~jich základě stanovit plnou běžnou kapacitu křižoYnlckáho 
špitálu k r. 1280 aei přes 80 lidí,JOI k r. 1305 na 72_9631/ 
a k r. lJ62 ne 84 chovenců;J2/ lze tedy počet kolem 85 pova
žovat za pravděpodobný. 

Otázku plného využívání kapacity špitálu Je nutno pone
chat stranou; lze je předpokládat alespoň pro dobu, kdy, 
kláěter a špitál nepostihly něj aké pohro~. S potížemi zápa
sIl ve druhém a třetím desetilet í 14. stol.,JJl nový rozvoj 
od třicátých let J4/ byl pak pro předhusitskou dobu defini
tivně ukončen požárem r. lJ78 , po kterém špitál jen a bídou 
udržoval svůj provoz v následUjícím alespoň dvaceti l etí. J51 

Od třicátých let 14. atol . se však začal tské pozvolna 
měnit charakter řádu, který z původní jednoznačné orientace 
ns špitální' službu ee stále více zsbýval duchovní správou 
při kostelích. Počet kostelů, které křižarníci drželi, 
stoupl z původních šastnácti kolem pol oviny lJ. stOl.,J6/ 
které tehdy navíc křižovníci neobaazovali vlastními a11s
mi. J71 na J2 v polovině 14. stol.,J81 obsazovanjch přímo 
členy řádu. J91 Tím však v řádu oamém nutně stoupal a aložka 
jeho členů s kněžským svěcením, kteří měli původně pouze du
chovní funkce ve špitálech samýCh, na Úkor té části členů 
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nekni ží, j ejich! tunkci bylo posluhovat nemocnďm. Tak Jak to 
služba u namocnieb žádala , to byli původně bratři 1 s es t ry , 
jejich! přijímáni do řádu ukonči la teprv e sta tute z r. 
1292 ,401 a tím , že jlote několik deoetileti dolívaly v řádu 
•• stry dříve přijaté . Tet o dobe opit odpovídá zhruba p~čátku 
třicátých le t 14 . etol . 

S posunem charakteru řádu Bouvisel i vznik ~,lá!tní in
t erní nemocnice (lnf lrmarlum), j aké měly bě~né kláštery 
os t atních fádó , j 1mž se křl!ovn1cký stále přlpodobnovBl. 411 
X jejímu dot~án! došlo koncem r . 1J34 e uveť e~ : v provoz 
zhruba po d8Bit! letech. 421 

To vll je všek především dóeledek proměny funkce kláš
terního ! pl tálu v z6vieloeti ne vývoji měste. Tak jako tento 
Apitál vznikl v souvl.lost! 88 vznikem 8 rúatem města, 8 je
ba definitivním dotvořením a vnitřní stabilizací jeho etruk
tur ~tráce l sv á pdvodní opodatatnění a jeho funkce v !ivotě 
a prootřed! měata začala být nahrazováno vlastní=d sil~ 
miata, soukromými špitály zsložení i l echtického i měAtanaké
ho. I kdy! občas, zvl ó!tě kolem po l oviny 14. etol., docháze
lo k pokua~ ze atrany panovníka spojit soukromá 5pitály do 
jadnotné or ganizace pod vedenim křižovnikó s červ enou hvěz

dou, 43/ nepoatihovaly tyto fOkusY zdaleka v5echny případy a 
ne vIdy mě ly trva l ý úspěCh. 4/ Při ce l kovém rozvoji ipitál
nlctví j i ! ani nebylo v silách jediného řádu zabezpečit ve
dení vět5iny ěpitál~, ani to přirozeně nebylo v zájmu jejich 
zakledateld. 

Naž bychom v5ek ZjednOdUŠeně prohlásili, la měšianské 
I pitál y nahradily špitály klášterní , vratme se ještě k otáz
ce bližěího pos tižení oněch ChudýCh, o které kláiterní špi
t ály pečov aly . Při abaenci jakýchkoli v zpráv o vnitřním pr o
vozu kři žovni ckého špitálu až do huaitatví zdatává pro ně 
prakt i ckJ j edi nim pramenem termino l ogie dochove~ch l istin, 
především dar ovacích. Většinou jsou chovanci špitál u označo
váni pouza jeko " infirmi" a leckdy Je v ypou!těn i obacný po
j em · pauper ee" ,451 atejně aa vYjedřují i atatuta z r.1292! 6/ 
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kolem poloviny 14. etol. Be pak ztrácí jakákoliv specifika
ce. Ochrana Václava I. jeět~ pro Anelčin špitál z r. 12)6 
sn! ~lnfirmo8 st peregrinos seu 01100 paupcres". Pouze lis
tina údajně Přemysla II . vzniklá před r . 1313 zná "hoapttele, 
ubl peuperes in!lrmi, oloudi, ce ci st qulppe debl1se hQspl
tal1teT nutrlW1tur st pS8Ctultur" 47/ 8 r. lJ44 ozn81'~11 křl
!ovnicl sami evé chovance pojmy "1nf1rm1 etque d~b1l88". 4S/ 

Pokud je tedy Obecný ~ýr8Z "lntlrmue" rozšířen, pak .1 po 
počitku 14 . etol . •• smyslu "vysílen j akýmkoli. zp~.ob .. " . 
popř. epec1tikován nB · chromé 8 elepé". To , ~~ ~e ve 14 . 
atol. speciálně vytýké vysílenost, míněno zfejmě především 
vysílení stářím , je zřejmě zpOeobeno pr axí městských špita-
10, jel byly vpodetetě starobinc1, 1 kdy ž ne zrovna pro ty 
nejChudAí. P~vodní ft 1nf1rmus" kř1žovn1ckýeh 11stin pak ozna
ěuj e skutečně nemocnáho v obecnám význaou a křlžovnieký Api
tál tak oloužil akutečně jako nemocnice a až ~ r~ci péče o 
nemocné i k zaopatřování zestárlých. 

O vlastní lékařaká péči tét o nemocnice ovšsm nevíme 
nic. Vyčerpávala se zřejmě poakytováním st ravy . oietřením 
~lditslných ran, popř . podáváním utiiující eh a dezinfekčních 
bylinných lék~ a obklad~ s ovšem pouAtěním žilou. Její kon
krétní podobu nám jiné prameny než lékařD~4 spisy ve středo
viku známé a užívané . míněná o.i~ jsko maximum, tižko kdy 
osvitli. Podle občaa~vch ustanoveni, !e kněz přialuhujíeí ve 
Ipitále je pov inen pohřbívat nemocné zde ze~elé.49/ lze 
soudit, že šlo ve většině případ~ o nevyléčitelně nemocné . 
popř. zestárlé chudé oaoby, které zde dožívaly své dny. 

Po staletí téměř neměnné podoba vles tní lékařská péče 
p~soblla na atagnaci klášt erního Ipitálu v jeho š irokém p~
vodním zaměření . Když od počétku 14. atol . přebíralY péči o 
zeotárlé miatoké Ipitély, byly tím klášterní v části avé 
funkce jimi nehraženy, aniž by ve vtootní oblssti nemocniční 
péče mohly pokroči t. Až z~ěna v tékařokých znalostech na 
přelomu 16 . a 17. etol . pOdmínila nový rozvoj i pojetí špi
tál~ už j ako akutečných nemo cni c ve smys l u zdravotnického 
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zařízeni • 
Do jaké míry byls kapacite cca 85 nemocničních l~žek. 

řečeno příliŠ modernl~uJícím výrazem, v křlžovnlck6m špitále 
jeko neJd~ležltějším, na-li jediném skutečně funguJícím 
klášterním špitále y pražských městech, dostačujíc! vz~ledem 
k potřebám mhta, bude možné zodpovědět sž na zákle".d díl
čích vjeledtd 1 o ostatních špitálech v Preze. 

l'oznámky 

II Orientačně alespoň A. Neuwenn, Předhuelteké kláitery 8 
veřejné blaho. Praha 1939. 9. 51- 56; srv. též B. Rouč
ka, Špitály, jejich majetek, správB 8 postsvení v daňo
vém systému č sekého feudaliSmu. PHS 12, 1966, 8. 44; 
tato záklední práce české literatury o posteveni špi
tálního majetku, vztehu k zakladateli 8 vlastni správě 
špltáld es týká ovšem téměř výlučně neklášterních ěpl
Ulil. 

2/ V kap. J6, PL 66, l B66 , sl . 5el-5B2, komentář do sl. 
59J. 

J/ J. Kadlac, Zaěátky kláštera augustin1ánských kenovníkd 
v Roudnici. StR 20, 19B1, B. 79-80. 

4/ G. Schreiber, Hospitsl. LTbK 5, Pre1burg 1960, s. 491 
sž 492. 

5/ J. Dellavilla l e Roulx, Csrtulsire gánárel de l'Ordrs 
des Hoapitaliera de S. Jeen de Jéruaslem. I, Peria 169~ 
a. 426, ě. 627. 

6/ CDB I, e. 215, ě. 245. Majetek je tu dáván ~8d edifl
candsm ecoleaiam at hospitale atque instituendam con
gragacionem religioeorum communis vit a virorum". 

7/ CDB I, a . 216-217, ě. 246. Chvályhodnou péěí o chudé e 
nemocné se podle této liatiny jednoznsěně vyznamenal 
p~odní špitál sv. Jena Křtitele v Jeruzalémě e proto 
n1ní řád dostává v Čechách s tetky. 
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s/ Jindřich Bletielav cca 1166, CDB 1 , 8. 285 - 286, ě. 31J; 
Otta 1189. CDB I, 8 . 296- 297. Č . J23; Vladislav Jln
dflQh 1213, CDB II , B. 10J-I04 . Č. 109 8 konfirma ce t'
bol ustanoveni Pře~Blem 1 . tamtéž, B. 104-106, Č. 110. 

9/ CDB IV, 8. 88-89. ě. lB . 
10/ Ta je v pramenech běžně nazývána "domus", ftdomv~ 8 . Ka

rie ad pedem pont!e" (např . CDD IV, č. 57, !~5 ad.) • 
pouze v oficiálním titulu jejích před8tave~ch S8 oz~á 
"hoepltele", zjevni jako pojmenován! řádul "magister 
domua hospltelia 8. Marle luxte pontem ... " (CDB IV, ě. 

155 k r. 1248). 
111 v. Novot ni, Inquieitl0 domorum hoepltelle 8 . Joann1s 

HleroBol1mltenl per Pregensem archidloec8s1m fecte s. 
1273. Praha 1900 , 8. 22 - 29 . 

12/ Stručně A. Neumenn, Předhus!teké klált ery , 8 . 66- 67. 
13/ Tamtéž , B. 67 8 tem citovaná literatura. 
14/ ~ III, 8. 55 , č. ll). 
15 / S~A, ftKřB Zderaz; arv. netištěnou diplomovou práCi V. 

Yaiko~é, Křižovníci na Zderaze ~ době předhusitaké. 
Praba 1915. 

16/ V. V. Tomek, Dějepia měete Prahy. III , Prahe 169), s. 
259. To , ža kaplanem kost ela sv . Lazara, petřicíbo k 
leproseriu, byl zderazaký křižovník (alespoň zřejmě od 
přestěbování na toto miato). podminily d~vody topogra
fické především, ele snad i ideové (péče o maloaocné u 
řádu a Bo!ím hrobem ve jménu), kt eré mobly ovlivnit už 
umístění l epros~ria při jeho stěhování za hradby měat s 
právě sem. 

11/ Obecně k řádovým dějinám V. Běloblávek - J . Hredec , Dě
jl~ čeakých křižovní~ a červenou hvězdou. Praha 19)0. 
a W. Lorenz , Die Kreuzherren mlt dem roten Stern. Ko~ 
nigeteln/Te. 1964; obě publikace však k vlastní špitál 
ní praxi křižovníkd pro nedoatetek premen~ nepřihlíže
jí. Stejně tak kepitole včnovené špitálům křižovníkd 8 
červenou bvězdou u S. Reickeho (Dea deutscbe Spital und 
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eeln Recht 1m lol1tte1slter . 1. Dss deut sche Spitel. Ge
Bchlchte und Gestelt. In; Klrchenrechtllche Abhendlun
sen 111-112, Stuttgart 1932 , s. 182- 189) je přilil BOU
hrnnli. 

11/ Ochrana Václava I. z 21. J. 1234 e pepežsktÍ. ochrar.e z 
JO. e. 1234, CDB III, s. 65 - 66, Č. 62 8 a. 85-6;' , č.79. 

191 CDB III, B. 121-12J, ě. 10). Donac. byla por.rz_na ul 
1235 ftehofem 11. (CDB III, 8. 1)6- 139. ě . III, 112) 
spolu 8 dero~áním morevských Roke10 m8rkrebit~ Pf~B
lem (CDB III, 8. 90-92 , Č . 85 z 2. 10. 12)4) • špitálu 
odevzdána, ale ulívání výnosu stetkÓ sl Konstancie vy
hradila p~ dobu 8váho živote, tekle Mezitím se ztormo
~8vlímu řádu připadly sž na přeloou r. 1240/1241. 

20/ S přeetěhovánim souvisí 1 nová ochrana Václave I. z po
čátku r. 1236 (CDB III, B. 164- 165. č . 130) . vsouvajíc! 
do pů~odnibo textu 1 ochranu atá~ajících 1 budoucích 
atatků ~la8tního ěpitálu ; podle ní lze přemiatlní špi 
t'lu do komplexu původně německých rytířů (jejicb špi
tálu?) datovat před začátek února 1236. Po králoyak~ 
l iatinl ná81edovale i no~ á papežská konfirmace z dubna 
12)7, jež je aoučs8nl pot~rzovsci li~tinou nového řádu 
urceného ke eprávl špitálU (CDB III, s . 195 -198, č . 

160). Konečné právní vyjesnění vztahu oaamostatnělébo 
Ipitálu a jeho majetku ke kompl exu Anažčina kláštere, 
ke kterému do té doby petřil, znamenala Anežčina rezig
nace na majetek Ipitálu z počátku r. 1238 (CDB III , a. 
227- 228 , č . 182) a jebo odevzdáni křižovníkdm papelem 
z 27. 4. 1238 (CDB III, 8. 23 2-233, č . 186); obě listi
ny se zřejmě vztahUjí jen na donaci Konetanciinu, ne na 
další statky Ane žčina kláštera, a souviaely s celkovou 
úprav ou poměrů 1 v Anežčině klá! teře, především řehol~ 

~ počátku květne téhož roku (CDB I II, č. 187, 189, 190). 
211 R. 1247 ea jmenuje jdtě "hoepitale a . Francisci de ~i

co TheutoDtcorum Praga n (CDB IV, 8. 219-221, č. 125), 
dallí arY. ~ n4aladuj!cí poznámce. 
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22/ 17. 4. 1252 je listine. biskupe. 111kuláše pro řád ""dána 
JdU v jeho sterém sidle "in v1co Teuthonleorum" (CDB 
IV, a. 422-423, Č. 245), 6. 4. 1253 mluví list ina "0-
1ava I. o "hoBpltole B. Francisci, quod ol1m ad B. Pet
~. nunc autem in clvitete Pregene i in letere pontia 
~nstructum set" (CDB IV, B. 452-456, č, 266); ' ,J.st1na 
8~B je opět dalším královským potv~enim vJ~ch stetkd 
ěPltálu, reagující na jeho definitivní um!atěni, a uza
vírá zakladateleké období. 

23/ S tfm souvisí 1. připOjeni delš ích špltál~ ~~du; va 
Stříbře 1243, v Mostě před 1253, zachycené privilegiem 
Václe". I . ll: r. 1253. 

24/ v. V. Tomek, Dějepis I. B. 416. 
25/ CDB IV, ě. 112 k 10. 6. 1241. 
26/ Přímý údaj jsem nelezle e~ pro počát ek 18. atol., k4y 

šlo o 12, někdy až 15 chovanců a z celkového popisu šlo 
spiše o starobinec (P. V. Bělohlávek, Návště~ou v hos
pitále před dvěma aty lety. Od Karlova mostu I, 1928, 
• • 11)-117). ďdaj, vyplývající ze zcela jiné s ituace 
doby 1 řádu, je však pro předhusiteké období jako zavá
dějící možno pominout. 

27/ V. Bělohlávek - J. Hradec, Dějiny, s. 49. 
28/ Wadání chebského špi tálu byl o tvořeno dvorem se dvěma 

leal, loukami 8 rybníky a příjmy z desátkU, u pražského 
Ilo v cca stejnou dobu o asi 26 vesnic (+ 6 dalších ur

čených svým výnosem na opravu moatu) a další menší ma
jetek ve měetech, příjmy z c~l a 21 kosteló. 

29/ rak výslov ně např. v listině Elišky Př~81ovny z 3. 1. 
lJ14 (REl! III, 8. 75, ě . 174) a v potvrzení Petra z 's
peltu eRBY IV, s. 77- 79 , ě. 1985). nebo v ustanovení 
kapituly řádu o odkazu velmistra Oldřicha z Lipé z 
16. 10. 1344 (RBM IV, 8. 588- 589, ě . 1457), kde se při
j~ dšlí rovnou polovinou mezi chovance e konvent. Ba
víc je nutno právě u křižovníkó a červenou hvězdou po
~ítat 8 jejich pOVinností při stavební údržbě 8 provo-
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SU8chopnoetl pražekébo Juditina mostu, pro které d08tal 
f'd ap.ctilni některé . tetky a předevAím pfíj~ ~e cla 
na moatl vybíraného (REM III, a. 756-757. C. 19(5). lIs 
i to Je d'~Bno "inflrmle ln eodem hOBplteli degentlbu.~ 
18kle 1 přímá liat1nn' formulace potvrzuje pocbybl'.oeU 
o tOlD . že by bylo striktně rozliěo'i'áno mezi pří.~;q de
ro'i'~l p6vodni ne ten cl onen účel. K této apeciální 
otázoe arv. V. Bělohlávek, Bratří moetařl. Od Karlova 
aoetu 2, V. Bilohlávei: - J. Hrade c, Dějiny, B. 202- 205. 
posn. 17. 

)0/ RBK ll, 8. 1185 . Č . 2710 . Zde Jde spíše o odhad: při 

darO'1'ání úroku 10 hřiven ze vsi llemílkove bylo stanove

no, le ka!dý chovanec špitálu má dostáv8t vždy ve stře

du podle vlastního výběru bu! vejce, hrušku, jablko ne
bo kouaek s ýra. kousek bílého chlebe , dále =á být 
.loužena mie a roZdávány a1muž~. Ceno vejce k r. 1280 
etoup1a již na pól peníze, ceRY veak byly ve značném 
po~bu. Stejn~ neznáme pfeBn~. kolik peníz~ bylo toho 
roku raženo z jedné břiv~. při kvalitní ra žbě by mělo 
jít o )6J malých brakteátd z hřivny . Počítali-li bychom 
e těmito konatantBllli a dále a tím, h sa na tato etfe
deění podělováni spotřebovalo va vejcích jen 6 hřiven, 
110 by, pfi přepočtu 52 týdnd x cena vejce (tj. 1/2 
malého brakteá tu) násobeno pOčtem chovanc~ §pitálu, 
zfejmě o 8J lidi. 

JIl RBY II, a. 1211, Č . 2772 . Jan IV . z Dražic při zaloleni 
oltáfe sv. Silvestra' prsžském kostele etanovil lest 
an1ursárH, při kterýCh mila být rozdilová.na vidy 
pfeaně atanovená suma mazi rozličné kategorie kléru 
pralekého kostela , rozdělovány almužny a zbytek měl bft 
rozdán chovancdm ItfHovnick~ho špitálu každéau. po j ed
nom denáru. Potiž je , tomto připadě , tom , že k r . 
1)05 neznáme pfeaně počet kléru prsžakáho kostela. Bra
la jaem , ~,ahu , kategorii kenovnik6 26 lidí, kněž-
8kých alužebnfkd 25, jáhnd, zvonikd a kostelních matron 
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)0 lidí. Za tohoto předpokla du zbyla u tří an1versári! 
poměrně vyeoká suma více než dvou desítek groě~. u dvou 
anivereárlí by základní suroa pro vš echny výdeje nedo
stačovala, ovšem ze předpokladu přítomnosti všech v 
úvahu přicházejících podílníku; 8 takovou eventue:ltou 
u oněCh dvou případŮ (enlversárium Trojanovo B ~d181.
vavo) ro~ulace listiny v jistém smyslu po~it81s. Při
pustili- li bychom z oněch zbylých dvou desítek grošů v 
případě tří enlvereárlí denárové podělováni chudých 
přímo v kaťedrále v počtu 200 oeob, zby!. ~ :::lUma stačila 

jeltě sei pro delších 72- 96 nemocných ve špitále kfl
zovn;(ků. 

32/ REK VII, e . 739-741, Č. 1208. Pllchte ze Mšeného při 
založení oltáře BV . Urbana ft Cecílie stanovil, že 01-
tářnik má každou Bobotu rozdělit mezi chudé ve špitále 
křižovn!kd 7 grošd, tak, aby počínaje ubožejšími, do
.t.l každý 1 malý peníz. ayl-li groš 12 penízd, šlo tu 
o 84 pod!lníkd. Plichta však brel v úvahu už i eventua
litu maněího počtu, když dodal, že v tom případě mají 
ti bšdnějěí dostat peníze dve. Tuto listinu použil už 
V. V. Tomek, Dějepis III, s. 359. 

J)/ R. 1)29 daroval Jan Lucemburský špitálU koately v Ta
chově a Unhošti ae vším příslušenstvím, desátky a pat
ronátním právem s odmodněn.ím, že špitál byl dávkami a 
povinnoetmi zatížen tak, že mu jeho ddchody nedoatačo
,a11 na poskytování pohostinství a zaopatřování poutn!
kd a nemocných i vlastních č1end a e1užebníkd (REM III, 
a . 624, č. 1594). Paktem je, že špitál od r. 1319 8"fé 
etatky pr odával, vesmšs Jindřichovi z Lipé (REM III, e. 
231, č. 555 a s. 405, Č. 1052). 

34/ Ještě 1341 Jen Lucemburský dovolil špitálu jeho statky 
pronajímat s oddvodnšním těžkoatí a dluhd (RBM IV, s. 
)62-363, č. 904). ale to už měl špitál za, sebou několi
kero meDiích koupí (RBM III , s . 685. Č. 1753; REK IV, 
8. 167. Č. 416; s. 222. č . 562), směn (RIJ.I IV. B. 211, 

• 

• 
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ě. 526; k tomu táž B. 218, Č . 544 a B. 2JO , Č . 590), 
nebo darováni (~ IV, B. 175, Č. 421 . k tomu 1 B. 690, 
č. 1725). 

J5 / Jelti lJ77 koupil apltil statky v Kralupech za 2)0 KSČ 
(SĎi, ftKřč. JSB, č. 320). ale 24. J. 1379 8 zno~u 
28. 12. 1)80 dostal naopak odpustkové listiny ~ od~od
nJn.ím, že vybořel. resp. je jei!ítě 'II troekár.:1 (tamtéž, 

119. Č. 325 a 120, Č. JJ) 8 velmistr doetel v lednu 
1381 d~olen:! přimět členy řádu, aby svá statky 8 pani
n od .... zd.11 'U prospěch chudých 'pitál',!. ( ~cmtéž. U7. 
č . 337). Podobná odpuetková l1st1na, mluvicí o vyhofen:! 
lpitálu sv. Prantlška, SB opakuje ještě znovu 17. 9. 
1406 (tamtU, 12J. Č. 39.) . 

)6/ '"počteny v l1st1ně biskUpa Wlkuláěe z Rýzmburka z 
1). 2. 1257 (CDB V, B. 199- 201 , č. 121). 

37/ REK IV, 8. 625, Č . 1457. 
38/ JeDu vyjmenovány lni V. Bělohlávek - J. Hradec, Dějiny , 

II. 25 - 26. 
39/ Srv. k jednotlivým tarám postupné dokllldy u P. A. Tin

glll - J. ~er., Libri con!irmationum ed beneficie 
.ccleeiaatice Pragensem per arch1diocea1m. I-VII, Pra
gall 1865-1886, podle rejetfikd. 

40/ RBM II, 8. 678- 679 , Č. 1578. 
41/ REM IV, 8. 35, č. 104. 
42/ Zakladatel, řádový klíčník Jindřich Chretzler, ulíVIII 

dllrO'ený plat 7 hřiven ae souhlasem generální kapituly 
řádu do liyotně aám. Je doložen ještě 1344 (R~ IV, II . 
588- 589, č. 1457). R. 1363 pek generální kapitula pře
yed111 na tuto již fungující nemocnici ještl plet 15 hř. 
z Hloubětíne (RBU VII, a . 899 . Č . 1493) . 

43/ Z in1ciatiYy Přemyale II. byl křižovník6m připojen 
trvale chebllký lpi tál po požáru města 1270, Jan Lucem
burský připojil 1326 špitál v dat! n.L., založe~ pd
yodni jeko mi!ieteký (RBll III, s~ 553- 554, č. 1409); Ipi
tál v Kouřtmi. vzniklý rovniž v době Tobiáše z Bechyně 
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eRBU ll, B. 760-761 , Č . 1768) předal křlžovnikdm Jan 
Lueemburský 1338 (RBM I V, B. 231, č. 595) s tím, ze pro 
nepořádky ve vedení špitálu byl už dříve spravován ře

holníky, což má být n~dále závazné; přesto se koncem 
14. atol. kouřimský š pitál vrátil do správy města 

44/ Karel IV . připojil 1351 křlžovnikUm špit ál sv. ~áelavs 
'I' Českých Budějovicích, ale už 1359 jej vr8t~1 pod 
správu rady města. Blíže J. Kadlec, ~pltál sv. VáClava 
v Čeekých Buděj ovicích. !ota reglonelle 1970 , s. 71. 

45/ CDB V. Č. 121: ad usum ••. infirmorum eh'''dem hosplts
li; RBLl II, č. 2710 : ad volunte.tem lnflrmol'UJn; RBii II, 
Č. 271). hospltsle infirmorum; REW I I, Č. 1768: ad 1~ 
!lrmorum Bolsclum; R~ II , Č. 1)86 však: hospltsle ••• 
in quo psuperlbuB, debl11buB st lnfirmle mult a pletetls 
opera exhlbentur ; R~ II, Č . 1286; in usus lnflrmorum 
et peuperum; RBM III, Č. 1741 ad usum peuperum lnf1rmo
rum; RBM III, Č. 1945 : lnflrml ln eodem hosp1tel l de
gentes (obě posledni l ls tlny s věcným vztahem na stereí 
stav) . 

46/ Omn1a bona domus slnt pro lnflrrols prlnclpsllter depu-
tate (REL'! II , č . 1578) . 

47/ CDB IV , s . 415-416, Č . 242. 
48/ ~ IV, s. 588-589, č . 1457. 
49/ Pro ústecký kHžovnický špitál 22. 12. 1354 (Cn! II, ~ . 

342 ) • 
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Z4..1k. Hledílr.oT' 

'ras_r lloatarapliáler Tom 1J. bl. 15. Jshrhun4.rt 

Dar BeSr1rt Klo.terapii.l bedeutet hi.r ain. YO~ ~ .. 
no.hr unterbalhna Wld. ,etUhrh KlllriobtWlg, 41. dar lUC"" 
trbU,u pmor,. tUr Bed:u.rrUge 41enh. lm BeUnc Aioht 
Mrioulcht dnc!. ao.ohl alh Xi,nrlcbhlag&D., 41. der __ 

'ariall .. lUr.orgung dlení.D, a1a _uch di. Klo.t.r1ntl~. 
Dar hUraa: ~ae •• 1eh bauphacbllob mit 11_ u.ten balqb.
:ND. Klc.i.rapU.l, 4_ SpUal dar Krauzherran _U cl_ rot .. 

BinG , .dl di. Q".llen kd.nen 81cbarllll. Bewde tUr :b:1.te.lla 
aoloh_ SpUaa be1 aar Fregar Joban.a.1ten.t.~encl., dar d.eut

ach .. Bitt.r oder ba1m Kloster in Zd.ras liateru. 
~t der GrUo4ung d8. apateren Kr.usherr8n8plta1a in den 

~.r J.bre.o. d..a lJ. J.brhu.c.elerh wurd.. der VargrO'08rw1g 
Praaa aur Z.it d8. Hocbm1ttelaltars ReohnUA8 getragaao _.1t.
ft lha ... dar SpUalentw1cltl.u.a, etend.en 1JD ZusllmlDenhang .U 
d.aJ!' .. tw1olr.lWlB dea Ordl!l.D.e. AlB 10 d.er Mit,. d •• 1). Jahrhun
C.rta ~ .. Deu. Spital- und Klost erg.baud. aut der altet"t1-
.ohM. S.ite d.r Xarl_brU.ck. auag.baut wurde, .. ar'" .lf.reuzh.r-. 
re~pital .twe bi. 1n 4ie dre16iger Jahre de. 14. Jabrhunderta 
4.1. nchUpt. una nech d .. Untergang ae. Tbe1Il.p1tal. vor-. 
Uberg.b.Dd _ucb .iDslge B1nrlcbtucg dieeer Art. Anband der 
JJlgaben _ua drei untel"Bcb1e41lcb a. .. thrtan Urkunden liflt 
.iob be.tl.mell, daO die.e. Spl tal etindig 85 lel"Bonen Ullt.r-. 
il:uAtt bot. Wie aua d.r rlrmlnologl1 dlr Urkun~an blr.Orgabt, 
bandlltl I. alch vor .. ll .. um ri~tlg1 Kranke, in ... a1tlr 
LiDl1 J.doch um .ltl und ,Ibrlchllchl P.raonen. Ala&bl1ob 
wur4. dil r_tigk.it di •••• Splt_l. J.doch au B~ d .. 14. 
J.hrhund.rt_ durcb pr1vata Sp1tibr inklu81v. d.r biirg.rl1<.hen 
.ra.t.t. Intol,. d •• Ben b.t _loh aer Cherattlr dee Ordaa. YOD 
der Splt_lf'lÍreorge aur gelltllcban VenraHunl ,eind.rt ••• b_ 

• 



4_ .'''Ua taU,u, ab.r .o.1c.ht • .br do.lau SpHal ut
wiůalt •• 1011. tiA .a~;hnl1eh.a SpHal alt dsen_ Infimari._, .. in .\utaohwuns (nicht hi.ten.) wurd. 1.a J. 1378 

4ueh r.u..rbrv.ui b.udet. Du tUr 41. Stad,tb.diirt.o.1 ••• ut
., .. bll. Ila.hNpital T.rler mit d.r IatncklUQC 4 .. F.iiz... 
,.rtu.. aD •• 1n.r doa1n1.raodu B.dautuns. ..10. t. ~1An. 
4.r lr.AkeAT.rptlasuns .alt.r. lans!rl.tlg. Staguatlon 
(1hraroa'll , •• t_Uu Jadech dia Quellao oloht ~u T.rtol&en) 
koRDi. Dur .10. rad1k_l. V.randarung dar arstllcheA X.nnt
Ai ••• ub.rwiDdan, •• lch •• rat di. Bot.lcklung d •• Xlo.ter

api'.l. in ein .odeme. ottent11cha. Xrankanhaua beend1gte. 



• 
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Bohdan Zll 1 n 8 k 1 j 

!PITILY NO~O yfSTA PRAŽSKÉHO 
V POHUSlTSKt DO~ (DO R. 1518) 

Pii výkladu o špltálnlctvi ne Nové~ Mšatě pr8ž8~1. v 
pohueltekých desetiletích je 1 dnee třebe nevázat na dosud 
nejoba&hlejš! výklad o této problematice, rodaný před téměř 
.to 1et1 Václavem Vledlvojem Tomkem. ll Jím shromážděné úda
j. byly později u! jen velmi málo doPlněny.21 

V~oj spltálnictví je . jistě jednim z d~ležltých takto
rd, pomáhajícíCh poznat sociální realitu atředověkáho měeta. 
fía spíše to platí pro pohueltekou Prahu vzhledem ke apeci
flěnoeti tehdejšího českého církevního vývoje. Z tohoto d~
vodu .e pokusíme o dílčí rozvinutí Tomkem podaného výkladu; 
posornost bude věnována přibližně osmdesátiletému období me
al léty 1436 8 1518. 

Pr .. any 2. pol oviny 15. etol. nám však neumožňují po
stihnout problematiku pražského apitálnictví v dostatečné 
lťři. Celka.á podoba života ve špitálech i rytmua jejich 
biln~ho chodu z~távejí zatím téměř nepoznány. Jen velmi 
tr.gmentární jsou takJ zprávy o okruhu osob, které byly v 
tshdsjiích špitálech ubyto~ny, popř. údaje o péČi, ktará 
jim byla nebo t aké nebyla prokazována. V případě Nového »os
t. pražského ~ožňují dochované měatské knihy spíše postiže
ní základních obrya~ vztahu obce, resp. jednotlivých novo
.JatakýCh obyvatel, ke špitálnictví nebo k jiným projevOm 
80clilní a charitativní péče. Jako poměrně cenná základna 
&koumán! mohou posloužit především stovky v té době poříze
D,jch lehrta.. 'JI 

Problematika pohusitského špitálnictví byla po větií 

čtat zJco~aného období apjata a vývojem špitálu pod Vyšebra
d ... Jeho budovy včetně ěpitálního koatela Pokory Panny Ka
rie byly postaveny u dolního toku Bot iče nedaleko jeho ústí 
40 Vltavy. tedy za novoměetekou hradební zdí. 41 Špitál. za-
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lol_ný r . 1)64. byl 81 do r. 1419 institucí , podřízenou vy
l.hredeká kapitule. v J istém směru 1 pražským erclbl ekupňm . 

V.aby Ipltálu ne blízké novo~ěBteké prostředí aB v pfedhu
altek'm obdob! mohly týkat jen j ednot llvc~. nikoli m!etaké 
oheB jako celku. ~pltál pod Vyšehradem v této době 8p!~. do
plĎa981 činnost souběžně pdBObicíCh charitativních !n&tltu
oi, Ithré Nlníjely uvau činnost přímo v prostoru 11ového 
ui.t. pražského. tj. Ipltál u proti 8V. Amb~ožl 8 §pitálu u 
n. Laura . 51 

Události, ke kterým daňlo po r. 1419. situaci od zákla
du změnily. V celoprežekém měřítku poklaBI počet tungujícícb 
Ipitáld, předev ším v ddeledku válečných událostí , 8 změ nily 
B. jejich vztahy k městskému organisMU. Je dosti pravděpo
dobné , !e v ddeledku takových změn se molnos ti zaji5továni 
5pitálni péče zboriily a le se zúžil i okruh oeob, které jí 
mohll yyulívst. ~pitáln1ctvi bylo jednou z oblaatí, kda dob
r4 ~.ll, existující v rámci nové - utrakviotické - církev
ni ideologie a or6snizece, cueely z~atat z velké čée ti v 
rozporu 8 dobovou realit ou . 

Špitál pod Vyěehredem byl sice nedlouho po r. 1419 ze
brta novoměetekou , popř . spojenou pražakou obcí ( a to, eles
poň taoreticky, i ae avými at stky ) , reálně věek přestal pl
nit .vou tunkci. 6/ Tento Btav se pr otáhl na dobu téměř jedné 
celé generace. lIepřirozenoet takov~ho eituace ae muaala 
atát brzy zřetelnou , zvl áětě kdy ž nemhme zprávy o J inýcb 
Ipitálních institucích , které by be zprostředně po r. 1436 
tunaovaly y rámci Novébo ~ěata. Období relativní atabilizace 
poci~ . která v Praze zavládla ne přelomu třicátých a čtlři

cátých let 15. atol., dalo prv ní pří l ežitoat pro iniciativu 
J .dnot1ivc~ ~ěřuJící k obnovení Ipitálu pod Vyěehradem. Od 
počátku bylo jebo nov é zřízeni Chápáno ve 8~alu obnovení 
lnetltuce, které bude mít obecní charakter . 

l!tyfi odkazy obyvatel l:ového Měata vyelovené v letech 
1441 a 1442 naznaČUjí , že v té době úřadufici novomi a t eká 
rada ul aal uvažovala o obnavení ěpltélu. / Ha kOnkrétněJlí 



• 

Ol 

krot7 ~ této ~icl bylo ~i8k nutno ještě několik let čekat. 
ROShoduJícím činem Ba atalo al zpětné zakoupení dvora v Ha
r,rnku u lunratic pro potřeby ipltálu. Transakce prOběhla r. 
1447 •• přimé aktivní účasti tehdejšího purkmlatra a jednoho 
c najvtr •• nějěích konzervativních polltlkd Prahy čtyfl~átýcb 
let 15. etol. - Pavla Dětflchovlc.S/ Právě jeho účes+' na 
koupi za!ninébo statku je ddle!ltým dokladem aku~~čno.tl. že 
postupně obn~ov.ný Ipitál byl automaticky Chápán jako in
stituce obecni, přičemž byly pochopitelně pominuty mlčenim 
jebo at.rií vztahy k vyšehradské kapitula. 

T.~. na přelomu čtyřicátých. pedesátých let 15 . Bto~ 
mohl Iplt81 pod Vyěehredem postupně obnovit svoji činnost. 
Dochované manuálové z'zn~ umožňUjí sledování složIté a 
.4lOUha.' rest ituce ěpltálního pozemk~ého majatku. 9/ Kon
kr4tnl Ilo napf. o blízké chmelnice, kdysi !pitálu náležejí
ci, které jeho aprá~ce musel nyní v1kupo~at zpět od pohue1t
_tich .iiienakých majltel~. Pozvolne probíhající ehrome~o
'Yán:í sikledníbo majetlr.a.ého celku, který by UDIo!nil normální 
~1Dnoet Jpltálu, kledlo j istě dOBti výrazné nároky ne f1nan
~uť hospodaření obnovené inatituce. 

Zč'-ti pomáhely eituaci ře!it poměrně početné odkazy, 
kte~ b,ly od r. 1447 eouetavně ohlešovány v kšaftecb obyve
tel .~'ho ~ěate . Pfestože celková suma peněz, tímto zp6.o
b_ IplUlu zproetfedkovených, doeah~ela v některých lehch 
poDěrni znecné výěe , nelze B j istotou říCi, nakolik mohly 
akutecne ~1placené peněžni odkazy pokrýt věec~ nutné vlda
je !PiU.l.u. IO/ 

S DSjvětlí pra~dipodobností byly daleko podetetnijiím B 
atebllnljlím základem Ipitálnibo hoepodafeni plety odváděné 
v pr..,ldalných termínech z polností nebo j iných nBlDOvttoetí 
Ipit41u. kter6 b,ly pronajímány záj~c6m. vzhledem k tomu, 
le .e nedochovele žádná !pitálni registre z 15. etol., nelze 
tuto alolku jeho hoapodářeké sgendy aledovat v dostatecné 
lífi. !ni novomlataké knihy kěaftd neumolňují poattžení roz
boduJící ~ati ěpitálních Pletd. l11 



•• 
!by bylo možno konkretizovat představu o vztahu ob~e

tel Nového Měste pražského ke špitálu ne břehu Botice, podá
••• d81ěí~ textu stručnou charakteristiku odkez~. zazname
naných ve 2. polovině 15. etol. v knihách kšaftó. K obdob! 
po r. 1501 v této souvislosti přihlížíme jen výjimečně. pro
tol. v této době ea zájem obyvatel !Iového Měeta obre~í už k 
Jl~ Apitálním institucím. 

Blbem sledovaného padesátiletého období (1451-1500) ~-
10 • posledních pořízeních, jejichž text je v knihách kiart6 
doc~tnt Da Ipitál pod Vyšehradem odkazováno celkem Bedma
d.vadseátkrát, tedy v prOměru 9s1 dvakrát ročně. Na PrYní 
pohled 8e tento počet mdže zdát ne příliš vysoký, je však 
třeba zd~aznlt. že výrazně překonává počty odkezd k někte
rtm ~omě.tBkým farním koeteldm. 12/ Proto lze říci, !e od
kezování na špitál jakožto obecní instituci mělo pomlrně 
~.ltt roceab; odkezy, vyaloyované ~e proapěch calé obce nebo 
obecních zájm~ a záležitostí, Qyly v této době i později 

~e~ ycáoné. 
llaftUjící oznsčují od konce čtyřicátých let 15. atol. 

Ipitil pouze místně (odkszy "na špitál chudým pod Vyšehrad" 
apod.), dříve běžně uváděné zasvěcení 8e v této souvislosti 
nlk4y neobjevuje . Teprve r. 1489 se v posledních pořízeních 
obj.,uje pop~é označení "špitál sv. AlŽbět)", které sa však 
.ž do konce století opakuje už jen jednou. 1 / 

Rozhodující většina kšaftujícíCh p8mstovsla na špitál 
peněžními částkami rdzné výšky. Pouze ve čtyřech ze Emině
Dlch 97 tšaftd bylo špitálu odkazováno s tím, !e mu ~ být 
z pfieluiných peněz pojištšn stálý roční plat. Jeho pořízení 
~lo ~ěřeno do rukou špitálních aprávcd. 14/ Ti samozřejmě 
rozhodovsli i o zpdaobu naložení 9 penězi, odkázaDďm1 špitá
lu bez udání účelu, na který mají být použity. Takto nekon
tr'tni byly ssi čtyři pětiny poauzov aných kšaftd. 

M'ni čaeté než odkazování přeaně etanovených finančnicb 
~áetek, .l už v hotovosti nebo ne pohledávkách, byly odkazy 
hospodářakých zvířat (krávy) nebo zboží (sukno, plátno, pi-
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~o). které mohlo být upotřebeno přímo obyvateli špitálu nebo 
• nlboi .ohl ipitálu ~z.jít dal!! finanční př1jem. 15 / 

Je j18té, 1e čáat penlz. které byly na základě odkazd 
Ipltiln!m áředníkem přijety, musela být vynakládána ne du
chovního, který ~8 špitálu pdeoblI. ~lo na něho .ý81o~ni 
,...ta-áno pouze .e dvou kiattech. 161 Ostatní nOYomE~tití 
' •• '4toft, kteří určili, nač má být jimi odkázcn~ch peněz 
poulito. nám jen .e velmi hrubých rysech naznačují etereo
tlpDÍ okruh činností, mezi kterými se po~bovel sklonek ži
vot. ob~.tll ipttálu. 111 

Bll1líbo víme o těchto lidech poměrně málo. Naprosto 
clIJ'bí podklady pro odhadnutí jejich poctu . Upozornit ja tfe

be na .kut.cnoat, ž. alespoň někteří chovanci ipltálu pod 
'll.hradem rozhodně nepatřili mez i nejchudší. přaato!e ~11 
oob,. chucU • nuzn! v textu kl.tto. poJmenová ... lln1. l8! Je viak 
ottstou, zd. nlkteré z nich mdžeme vo.bec označit jako chudé. 
V pr .. enech ea totiž sporadicky vyskytují pozoruhodné zmínky 
o jejich •• jetkových poměrech, pohledá ... kách ... o'či oby .... teldm 
.ováho Ki_ta epod . 19! Bez významu naní ani ta okolnost, že 
" nlktarfch případech rozhodo ... al! o tom, kdo mo'že ... e lpitálu 
~41_t, přímo novoměetětí konAalé. 20! aylo by tedy iluzorní 
pfa48tavovat sl, že lpitál pod Vylehra4em mohl výrazněj i 
pfi.pit k řeien! adravotních nebo chudinských problémo' na 
.ovám Mieti. Zdá 8e, že poněkud pOdstatnějším přínosam v 
1aa10 smiru mohly bý1 apíle odkaay na chudé, amirov.né k 
je4no1livým t.rnim ko.teldm. O jejich využití rozhodo"'ali 
utrakviatičtí taráři nebo úředníci tamoati - koateln!ci. 
V.hledem ke apecitičnosti této čiati problematiky upoultíma 
na tomto míatl od jejího p04robnějlíbo rozboru. 

Deteilní v,..vitlení .... t.bu novoměateké obce B ml.také 
ra~ ke Ipitálu pod Vyšehradem narélí na určité problé~. 
Celkem aeeou.tevné a terminologicky aeujednocené zmínky o 
eprivcích, resp. úřednících této inatituce naznačují B po
-'mou jistotou, že byli do a ... ého úfadu stanoveni novoměat
ettat konle11. 2l! V prvních letech exi.tence obnoveného ipi-
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~tlu poetaěl1 k ~yřízeni prá~ni 1 finanční agendy jedlDf 
~.dnik. Ten např. pot~rzov81 vyplacení částek, odkázanďch 

t a Ipltálu, nebo jej zas tupoval při řeleni majetkových spo
rO . Jako blevní pos tava tohoto období existence I pitálv mdle 
' f t smďnln soused z Pode kalí ~ařík ŠmerdOCh, který b1~ do 
~'ho dředu dosazen r. 1451. 22/ 

Ul na konci táhož daaatllet! . 8 vlak bovofi va Šmardo
cb~1 ki.rtu o úřednicích Ipltálu. 2J1 Jejich počet zd. 81c8 
a.ní .pacif ikován , na z&kladi kvitancí 8 jiných prea.nn1cb 
..ďnBt • pozdi jl! doby vlak je patrná, že úřad vykonávaly 
491 o.oby. Z údejd . která jaou k dispozici , lze vysoudit , le 
VB viti lni pří pedd byl i j ako úfedDÍci vybíráni souaedé, byd
lioí y Podaka l í nebo jeho blí zkoe ti , tedy celkem nedaleko od 

'pit41u. Slo samozřejmě o majetkov ě silněji! jedi nce , patfí
o! ' do i1rlího okruhu pol itické r epr ezentace ~ě.ta.24/ 

V. t ah . o.iho Mleta prazek'ho ke ipi tálu pod V1iehrade~ 
b.Jl na po~átku sedmdesátých let 15. atol . už natolik p • • ni, 
l a o~ané úsilí katolické .yiehradeké kspituly o zno.u
aíak'md Ipitálu do .lastní aprá.y .~olslo na N~é~ ~'ati 
ur6it1 naklid. Lze přadpokládat, le prá.ě tato akuta~noat 
~tila .e zřetelné anílení poč tu odkaz~ na ipitál • aedm
da.átých a osmdesátých letech 15. atol. a zára.aň .edla k 
áyabáa o tom, le anad bude nutno .ybud~at Ipitál n~ý . 25/ 
Pri.ilagium krála Vladielava Jagellonského z r. 1486 .iak 
pot.rdilo uz existující stav e ponechalo apitál v no.omiat
ak' m maj etku i správě . 26/ 

Poměrni brzy aa .Iak ukázalo, !e .ýeta.ba no.'ho ipitá
lu ja t ím odaunuta jen načaa. ~pitál pod Vyšahradem nemohl 
sdatat na příliš dlouhou dobu inatitucí , která by byla 
acbopna řel!t nejzákladněji! potřeby No.ého Yiata. Přitom ae 
j altl nejls t i j i!m zdá být okruh p~8obnostl ostatních ipitál 
DÍch 1n8ti t ucí, jejich! exiatenci m~zeme •• s ledované dobl 
na l o. 'm MIatě dol ozit. Na základě knih ka attd lze prok!:at 
4alií t~ání Ipit á l u u av . Lazara poblíž novoměstakého ryn
ku, příaluAné údaje jsou však poměrně chudé B nejednoznačné . 

• 
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v keidém případě bylo množství e em určených odk8Z~ výraznl 
•• nii naž v případl Ipl tálu pod Vyšahredem. 211 Naprosto nic 
•• pak z novoměatakých knih kšaftó nedozvídáme o delším 
t~án! Ipltálu u BV. Ambrože, žádné odkazy k němu nemó!~e 
• tohoto pramene doloži t . 

Je proto Jis té, že až do počátku 16. atol. hré: prá.i 
Ipitál pod Vyšehradem prvoředou roli na Novém Učetl , 8 ucho
vával 81 při t om určitou pozici 1 v liriím - celopražském 
alfitku. Pod Vyšehrad bylo tot iž odkazováno , 1 kd7! jen v 
•• ni!m rozsahu , také staroměstskými měěteny, kteří j inak Da 
D090mietaká zAdulí vzpomněli poměrně zřídka. 2B1 

CelkO'é kulturní ovzduší Jagellonské doby přinášelo 8 
•• bou poatupně nov é , zvýlaná nároky 1 v oblasti ipitélnlctvL 
E pokusu o velkorysé 8 v jist ém smyslu reprezentační řešeni 
potfeb Star4bo i riového Llhte v Uto oblesU do81o v pl"'9nich 
letech 16. atol. Práv ě v dobi , kt erá by l a charekterizována 
~~iujícím ee nepětím ve vztahu me zi č eskými městy a šlech
tickjmi stavy, kdy! byla země přivedena ne pokraj ozbrojené 
konfrontaca, bylo na Star6m i Novém ~iatě pra žském téměř 
aoubilni provadeno zřízeni nových ipitálO. 7inanční účast 
obou miatekých rad ne této akci je zřejmá , i když doeud ne 
b~le prozkoumine v plné iíři. 29/ 

Boapodifské zajiitění obou novýuh i p1tálO - staroměst

ského (ev . Pavla za Poříčakou branou) i novoměetského (av. 
Bartoloměj e pod Slova~) vyžadova l o ovšem podporu ne jen ze 
atrany jedné nebo druhé měataké rady. Výrazným činitelem ee 
etela znovu aktivi ta měAteDekých jednotl i vcO. Vlna odkazO, 
které b1l;y od r. 1505 obětov ány obyv ateli liového Měs t a na 
vznikající Api tál pod Slova~ , je výmluvným dokladem toho, 
j.k ~frazně zaaáhlo jeho založení do každodenního živ ota 
aletak4 obce. Ačkoli ačítání příalušných peně žních částek 

adi. mít pouze orientační význam, stojí za z8zname~ní , že 
~ letech 1506-1510 bylo podle novo~ěstaké knihy klattO na 
nový Api tál odkázáno přinejmenším J69 kgm a vedla t oho jeden 
~lčhÝ plet ve výii 4 kgm ročně . JO/ 



,e 

Pfía lU9ná SUMa svědčí výrazným způsobem o zminěnýeh fi

nančních možnootech 1 nárocích meoh. 8 jeho obyvetel v doblí, 
kdy uplynulo š edesát let od obnoveni špitálu pod Vy iiehredem . 
Výše konstatovaná změna je potvrzována 1 skutečnoetí, Ž~ v 
poněkud menším rozsahu, sle rovně ž dost! soustavně, b?lo v 
letech 1506-1510 odkazov áno z Nov ého Města také ne ~.o .. ý sta
roměstský špitál za Pofičakou branou . JIl Nepr at! tomu dosud 
nejvýznamněj ií nov oměateká instituce tohoto typu - lpi tál 
pod Vyiehradem - ustoupila v pOSledním desetiletí před P.I -
1I:0000tm epojerúm l'rehy výrazně do pozedi • zůc~ ~": lB v tomto 

postavení rovněž v pozdější době . J 2/ 
Počát ek činnost i novÝch špitálŮ, zřízených v jagellon

ské dobi, znamenal zároveň vstup do nov é vývojové etapy 
pražského ěpitá1nictví, j eho! struktura ae na del5í dobu do
~ofila a atabilizovala. Průběžně rostoucí mno! stv í prsmend 
dOkládající jeho dalš í vývoj vy žaduje esmoatatné a pOdrobné 
zpraco1'á.n.í. 

Poznámky 

1/ V. V. Tomek, Dějepia města Prahy. I X, Praha 1893, s. 
lBO-l88. 

2/ R. Secký , Staropražské Ďpitály. /PrBh~ 1928/, a. 17-1B. 
Tomkov o i Seckého líčení poatrádaj í odkazy na pramenný 
materiál, co ž značně ztěŽUj e práci a nimi . Najno1'ěji 
ohrnuli údaje o iip i tálu P. Ka.lička a B. lIechvátal , Vy
lehradaké podhradí a bývalým kostelem ov. Alžběty . pp 
ll, 1973. s. 193- 205. 

l/ Využity byly rukopisy : AMP, rkp. 2096 , 2094 a 2095 . 
4/ Starší ikonografický materiál a rekonatrukce možného 

1'zhledu špitálU a jeho kootel a přináší citovaná studie 
P. Kašičky - B. Nechvátala , paaalm. 

5/ K problematice novoměstakých špi tál~ pŤedhuoitaké doby 
Srl'. studii R. N01'ého ot15těnou v tomto sborníku. 
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6/ Válečné událoati r. 1420, ~námé z líčení Vavřince z 
Bfezo~é. byly 8s1 hlavním důvodem přerušeni činno eti 
~pltálu. Jeho přiřčení Novému ~ě8tU v rámci rozděleni 
lI.ejetlcu pražských měst, provedeného r. 1429. nelllůže být 

samo o sobě chápáno jako doklad aktivní existence ipi
tálu. Že nefungoval ještě ne jaře 1442, dokBZuj~ citát 
z kšeftu Blažka z Llto!ll.yěle: ..... aby z těch mlýnuov 
dvú kalů úrokové 8 poži t ky dávány byly na dlela B na 
opravenle 1 ne etavenle toho špitálu , dokeved! by zdě
lán e opraven nebyl, že by v něm chudí nemocní bydleti 
moh11." JJn', rkp. 2096, f. H ). 

7/ Tamtéž, f. P 2'1 - 3, P 5'1, G 5'1, li J . 
BI Kupní zápis je z 19. 7. 1447 (AMP. rkp. 08, e. 120; ad. 

in: AČ 26, Praha 1909, 9. 186). Částka 20 kgč byla splá
cena sž do konce listopadu 1450 (AMP, rkp. 88 , e . 561) . 

9/ s~. zejména novoměstské běžné manuály radní z let 1446 
.ž 1453. ALlP, rkp. ae a 89. 

10/ Tak r. 1447 bylo odk.tÍl':áno ke špitálu celkem 10 k. 30 gr. 
č., o tři roky pOzději 12 k. 8 gr. Č. ar. 145121 kgč. 
KDOžst~í reálně vyplacených peněz však odhadnout nelze 
~zhledem k naprosto sporadicky dochovaným kvitsnčn1m 
zápieOm. 

ll/ Jako jadna z cest k poznání této aložky finančního hos
podařeni špitálu by mohl poaloužit prdzkum knih perk
mistrovakého úředu (pro neše období AMP, rkp. 2002 až 
2006) . 

12/ K centrálnim novoměstským kostelům ev. Jindřichs a sv. 
Štěpána bylo v prdběhu uvedeného pdlatoletí odkázáno 
lJ2-krát. resp. lJ6-krát. Zato ve prospěch podskslakých 
koatela ev. Vojtěchs a ev. Mikuláše bylo kšaftov8.no 
pouze 25-trát. resp. čtyřikrát. 

13/ JlIP, rkp. 2094, f. J lJv; rkp. 2095, f. B 4. 
14/ JlIP , rkp. 2096, f. S 2 (r . 1453) ; rkp. 2094, f. Jo e (r. 

1455). D 59 (r. 1466), K 15v (r. 1494). 
15/ AMP, rkp. 2096, f. Q Iv (ubrus ne oltář); rkp. 2094, f. 
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B 21v (peřinka), f. D lOV (dvě peřl~). t . D 68v-69 
(plátno za 2 kgč 8 v~rtBl piva z každého varu ze pla
n1ěných • ječných aladd , "což jich Jest nynle ne 818-
dO"lně" , f. E 4v ( " jednu krávu mladú"l, f. E 18 (d'Yi 
krávy), f. G 1) ("laty lolnle"). 

16/ "A kdy!by v něm (tj. špi t ála - pozn. autora' c~ud! • 
nemocní obydlé měli , aby ihned 10 kop gr. {roka • po-
11truov evrehup8aných obráceno bylo ke~dý rok na knize 
bohabojného , který! by tu těm chudým a nemocným v služ
bl Bo!ie poslUhoval a jim tělo páne našeho Jezu Krista 
a krev J aho "atú rozdá:",l skutečně' pod obojí zpóaobll 
chlebe 8 vína, a jinak nic." (AWP, rkp. 2096, f. H ) -
Ir: r . 1442). Obdobně je vyhrazeno 5 kgč ročně pro Ipl
tálního kněze v kšeftu z r. 1466 (rkp. 2094, f. D 59) . 

17/ Nemalá čá.t odkazd ja teetátory určena pro špitální 
to.tal, kam mlly být poříze~ např. kalich a poata~ník7 
(jKP, rkp. 2096, t. Q Iv), popř. bylo odkázáno ft na 
s.itla a k alufbi Bolie ft (rkp. 2094, t. B 2)~) . R. 1502 
jedna z kiattujicicb žádala , aby bY17 za 1 1/2 ksč po
říz.~ korouhve (rkp. 2095 , t. C 15v). Vedle potřab du
cho~nícb bylo nutno občaa ~zpomenout 1 na a~itak' - tak 
allo být pro obyYatel e Ipltál u kupováno aukno a potřeby 
k jídlu. pltí , resp. zajiltov'ny l ázni (AKP, rkp. 209~ 
t. O lOv, rkp. 2094, t. D 59, rkp. 2095 t. C ) . 

l BI BIl4ou.cÍ ipHální obJ'fateU jeou jako chudí poprv' ozna
čováni u ž r. 1442 (erv. pozn. 6 a tek' AMP, rkp. 2096, 
r. G 5v). Toto označení je pak užIt o ve vit!1ni tlatt~, 
podrobnijl k r . l4B2 - poručnícI kiattu jsou vyzýváni, 
aby ze leetlny majetku, ft~okudž by •. . atačl1a, v niko
lika nedi l'cb vždy aby aaml týml chudÝM ~ ipitále tet'l 
/1/ dali po nikter6m penill neb sroli, aby tíž chudí 
eobi mohli tek' nitco polepilti v svých nedoet.tctech-. 
(rkp. 2094, f. H 4) . 

19/ Tek Bite vdova ze l pltálu měla r. 1450 pohledávku 8 t . 
40 gr. Č . na Mstl ji etřelci z Vylehradu a jeho manlelce 
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(!KP, rkp. 8e, •• 518-519; art. rkp. 69, t. l8v 8 Jlv). 
M •• i chudá nelze zařadit ani vdovu Reginu střelcovu, 
která •• po několika letech pobytu ve špitálu 8tala Je
ho hospodyni (rkp. se, 8. 672). K r. 1464 Je zminěn 
dluh fe.níke Jana Mútvlce Pavlovi, "kterýl byl v Ipltá-
11 pod Vylehrademft (50 gr. bez devíti peněz, AKP, rkp. 
2094, f. D 4). 

201 Stelo.a tak r . 1451 a 1453 v případě Běty z Na~.r.dce. 
podle všeho identická. Bitou z předašlé pozn~, a 
dále Kateřiny z Litoměřic (A~. rkp. 88 , 8. 666; rkp. 
69. t. 1~-161) • 

21/ Manuálové zázn~ označují k r. 1448 Václeva, faráře z 
Opatovic, za špitálního probošta (!MP, rkp. e8, 8. 244~ 

R. 1450 Je Jeko 8právce udán blíže neurčený Mikulál 
(rkp . ea, e. 561) a r. 1451 Je zmiňován jako ipltllní 
hospodář jakýsi Chmelík (rkp. 88, 8. 616-617) . Srv. 
údaj o Reg1ně, Ipitální bospodyni , ~ pozn. 19. 

22/ AKP, rkp. 88, I. 651 (wquSI omnes reo recepit ib~em de 
conai110 Mauritiua Samardocb, hospel et director buiu. 
hospitalis, besterna die per dominos aubstitutus"). 

2'1 "Odpúitiem tské čtyři kopy sr. úřednÍkóm Ipit! la pod 
Vylehredem, kteréž mi ze mú pr!ci měli dáti" (klaft z 
r. 1459 - AMP, rkp. 2094, f. B 9~). 

241 R. 1464 se připomínaj! Ipit!lní úředníci VáClav Ro~od8 
a Marek Ivac (AMP, rkp. 10, f. 114, 12), 1)9.), r. 149) 
jeou zmiňováni Tobiái, Křiž Tuleba a Prokop z Ipit!lu 
(Ae 26, s. 181). PřísluJnou řsdu by bylo možno doplnit 
na _ákledi údej~ rkp. 94. - U.edený Tobiál je totofni e 
Toblá1am sl_do.níkem z rynku (z do=u Jinochova) , ktarý 
~e a~'= klaftu z r. 1496 zsnecbal výke. o otavu leeti 
odka_d, určenýcb pro Ipitél (AUP, rkp. 2095, f. A 18). 
Tob1ái byl v letech 1411-1476 no~omi_tským konl elem (V. 
V. Tomek, Dějepia LI, o. 285 e 286). - Jiné byle Jistě 
~ab. úfedu Aneetá_ie, označené r. 1463 ·Procuretrix 
boepiteli_ eub .yosegredu" (AMP , rkp. 10, f. 1). 
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25/ Příznačná je čáet kšeftu Hrdlbora z Velet i c: "A jestl i 
že by kdy na to přišlo, že by opitál ten obci této od
jat byl zese k Vyšehradu a potom páni B obec Jiný špi
tál pro lidi chudé uděleli, aby ten plat z toho špitálu 
pod Vyšehradem byl obrácen na špitál obce Nového Yšete 
prazského~ CAMP, rkp. 2094, f. H 4 - k r. 1482) 

26/ J. eelekoveký (ed.), Codex jurle municlpellp ~egnl Bo
hemlae . I, Praha 1686, a. 292-293. 

27/ K ev. Lazaru bylo ve zkoumenéc půlstoletí odkázáno 
51-krát, část odkazů však byl e výslovn?', Ilr;'C ena na kOR
tel (přímo faráři až k r. 1505 - AMP, rkp . 2095, f. 

D lJv). O chudých se výslovně mluví v kšeftech z r. 
14588 nedotovaném (eel z r. 1460 - .AlilP, rkp . 2094, f. 

B Sv 8 B 25). Naposled uvedený doklad je zároveň jedl
qým, v němž je jmenovitě zmíněn špitál. Výkaz zádušních 
peněz řezníka Víta Hájka z r. 1503 (rkp. 2095, f. 
C 2Ov) z~nku o špitálu neobsahuje. Srv. však také for
mulaci kš aftu staroměataké měštanky Mergrety od Kozl~ 
z r. 1482 , kde je odkazováno chudým a malomocným u ev. 
Lazare. (Srv. J. Teige, Základy starého ~stopisu prsž
skino (1437-1620). Oddíl I, díl 1, Praha 1910, s. 688 
podle shořelého rukopiau AMP, rkp. 2119.) 

28/ Pro léta 1475- 1507 je dochováno v rukopise AMP, rkp. 94 
oam kVitancí paněz, vyplacených na základě k6a!t~ za 
Starého Měste na špitál pod Vyšehrad. 

29/ Obecně naznačil pohuaitský vývoj J. Janáček, Mšsteké 
finance e investice: Praha 1420- 1547. ČSČH 25, 1977 , B. 
408-426. Otázka zřízení nových špitálů tu však není 
probírána . 

30/ První odkaz na "nový špitál pod Slovany" je na Novém 
Měatě zaznamenán k polovině května 1505 (AMP, rkp. 209~ 
f. E 4), největšího rozsahu však odkazováni k němu na
bylo v letech 1507 a 1506. Celkem lze do r. 1516 dOlo
žit 52 odkazů. 

31/ První odka)'; z Nového ~čste Ol " sv. Pavlu do špitála" je 
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z prosince r . 1504 (A1.1P. rkp . 2095. f. D 8v), největší 
množství JiCh je hned z následujiciho roku. Celkově by
lo z nového měst!! odkázáno na tento špitál do r . 1518 
'I 11 kŠQftcch. 

32/ Po r. 1505 lze až do Paškova spojeni Prahy do ložl~ jen 
Jedln,ý odkaz z liov ého J.íěeta ke špitálu pod Vy§t;>!.t'ed 
(JMP, rkp. 2095 . f . F Iv). V době deeetilet! jednoty 
Ster ého 8 Nového Měst prcžakých bylo pod Vyšehrad odká
záno třikrát, pod Sleveny petnáctkrát II za Poříčsko~ 
bránu 27 - krát (údaje jsou vzety ze Bpole~~~ knihy kšef
tů jednotné Prahy; ~P, rkp. 2142). 
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Bohdan Zll Y II • k Y 3 

Di. spleiler der Prager Ueusta4t ln der Z,l' nech dar 
Bv.aaU:e.ab ... guag (bh 151a) 

Di. Sp1tiler _Hll in 4er Praa;er ll eua1:adt wi •• "olI. 

&D4er.wo Ln Prag durcb dle Bralgal ••• der hus.itlaeben Ke
Tol\&1:10D ach.ar betrolt.n. Die Prager Stad1:gemei/lda be •• ts
t. ,ohOD .&hraod dar a.yolutioneJahre d •• in dar Zel* Tor 
dar Huaaltanb ••• gunc d .. Vllabradar DGmkapltel uat.ratehaa
da Spltal zu Vliabrad, d •• 10 dar polga dar Krieg •• ra1sn1a
•••• 1.a. !utgebe niobt erfUllen kOMta. Zur W1edarau!nablla 
'-r ,.tisk.ii k.m •• ale .in "wi •• ar Tall d •• Bodaa •• l,aD
t ... 1a dar Z,l1: dar rel,tiTan Stabl11alaruag in d.n Tiarsl
pr Jurea. d •• 15. Jlhrbu.aderh • 

. Dar Ruolriaut d •• Hofe. UDd 81n1gn Pelder 1JI Ihr WlIIl1t
hl_r- und .uch r ... br e.ntte1'll.te.n tb&abUD.& d •• Sp1hl, ,rto1&:
t. 1.a du. Thrs1ser uad tii.a!z1ger Jabre.D. d •• 15. JQhrbwus.an:a 
u.ter b •• ondeHr Beta111gun6 d,8 d&ma116en S'U8ta4t.r BUzaer
•• ~t.r- Pa.el Ditf1cho.1c . AU8 dea te.tameatari.chaa Lega-
t .. d.r .'U8tadt.r BUzaer 1.t e. mogl 1ch die W1rkUAC der 
Spi,ál.r ab 1 •• 7 zu •• rto!gen. D1. L'6at. tUr daa Sp1tal .u 
T,lehra4 &1. e1n. Gam.1ad.1n.t1tut1on er.arbaa daa rel,t1. 
,nOu. tarang und in der •• aiha Hiltt. d •• 15. Jehrbundert. 
warea a1. 1m •••• atl1ohaa dl. 81az1,. Iuaeruag der lri.atin1-
t1at1Y. di ••• r Art. Der Autor de. B.1trag •• charakt.r1.1.rt 
kurs 41 ••• L'6at. aua d.r S1eht Lhr.r Gattung, GrOQ. und Ba
.,~. 

Seboa .enige .er-treut. Aagabaa der .e1tganó •• 1.ohu. 
St&4tbQoher uber di. Sp1tely.rptl.gtan b.l'6.a, dal ... 1eh 
doht bl utt.mt.taa \.aD dia ŮD..te.a B1.nwoho.r d.r lra,.r 
.... t&41 hand.lt. und da6 de. Sp1t81 d1. brennendao aoetalu. 
und .&Dit_HA !robl •• der d.al1a:u •• uahdt a1o.ht 1.a ... u.t-
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11o.hea. l.kf&.ll.Ca 10' .. n kOQ,Qh. Db SUuaUon Ter.cbU-erh 
DOch, 4110 41. au. 4er Z.U ,,"Ol' lhl' Hu.aUea.b ... CW2& .* ... &n-

4.a ua4 uaa1".lber TOD den BUrgar.a !lnanzlell unteratut.
tu. ez1atler.Qdea. aeu.tad.ter LnetltutloDu, sugrua4 • .....
lea nrea.. 

ta Vs rl_ut. cl •• ersten Jebru.nt. d •• 16 • .r.bztl,uo'ma 
HptlDeA alhtdUache un4 naWltadUacb.& O •• • 1nd.ec .aau 
lp1talkaplua &U ba\leD. 41. dUl arbOhhn \Ind. tUr 41 ... 
!bu. 4er Jaeello.a.hcbe.a hU ch&l'akhrieUechea. .lnIIpŇ
ohM ea.hprechea. .o~lhn. Die 1f.ú.,a4hr BUrsu be-hU1at:_ 
s10h t1.AelI.ehll aartant ILQ clu "idea. bedauhndu. Vorbabe.a.. 
Der Bec1An der !rbeU ·der SpU.ln b1.D.hr 4_ poMhr 'rOl' 
uad. UIlhr li. "'llIIenkloahr bed.euhh suob d.ea. utua el
AU' DNU. St.ppa 1.D. der G •• cb.1c.b.h d •• Pr.ser SpUal ... eAtI. 



106 

Jan P ro 1 í k 

IÍLEZY 14. - 17 . STOLETí Z HRADČANS!tHO ŠPITÁLU 

B~.lý hradčanský špitál BV. Antonine nebo také C~8Bf
atý špitál ea nacházel v nedávno rekon~truov8ném Ob~4ktu 
cp. 73 v ~anovn1cké ulici na Hradčanech. Špi tál ~de založil 
pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi "pro chudé duchovní 
kostela Pražského B pro duchovní z jiných končin diecéze, 
kteří v nemoci nemají, kde by spočinuli". Š p!t~l byl dokon
čan 8 V1Bvěcen v r. 1374. 1/ Delší zpráva o něm je BZ z r . 
1486. V r. 1541 vybořel e na několik let zpustl. Znovuzalo
ž.n byl Ferdinandem I . v r. 1547 , ovšem v posměněné fUnkci. 
Kělo zde žít 15 světských špitálníkO a 15 šplt álnlc, přičemž 
jejich hlavní povinnosti byla účast na zádušních bohosluž
bách za Annu Jagellonskou a později 1 za Ferdinanda I. 
Vlastni zno~uvýstsvbs objsktu proběhls v podstatě ~ letech 
1546-1550. Vzhledem k tomu, že mě eti ště špitálu náleželo pod 
správu Hradu, na1~;B1y s e zde i da1§í ob jekty. Konkrétně jde 
o stáje, přestavěné B rozšířené v r. 157~ a 2 byty pro hrad
ní zaměs tnance, o nichž j e zmínka v r. 1577. Předpokládá se , 
že špitál utrpěl za třicetileté války . Tuto etapu e~iatence 
špitálu ukončuje rok 17JJ, kdy byla zahájena rozsáhlá barok
ní přestavba podle projektu Ki1iáns Ignáce Dienzenhofera a 
která byla dokončena v r. 17J8 . Špitál existoval do r. 1784, 
kdy byl zrušen. 2/ 

V let ech 1982- 1985 prOběhla v objektu rekonstrukce, bě
hem níž byl pracovníky ARď ČSAV - oddělení výzkumu Pražak'bo 
hradu prováděn v r. 198J záchranný vý;kum a ~ letech 1984 a 
1985 nevelký zjištOVBcí výzkum, limitovaný ekutečností, že 
pl ocbe dvora sloužila jako staveniště. V interiérech se vý
zkum nepodeřilo rea1izovat . J / I takto plošně nerozaáhlý vý
zkum přinesl zajímavé výa1edky. Pro poznáni vývoje Hradčan 
má význez zjištění osídlení 9.-1J. atol. 4/ O nejstarší etapě 
.~i8tence špitálu, tj. lJ74-1541, víme Jen cálo. Z té doby 
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88 zachoval pouze obdélný sklep pod kaplí ev. Antonína o 
rozměrech 12 x 5.6 m, na nějž navazuje na jižní straně ~ý
zkumem objevené zdivo. M~~eme předpOkládat , ze šlo o budovu 
orlento~anou ve směru S-Jo nelézající Ba v severní části 
dne!niho areálu. Vzhledem k porušení terén~ mladšími zlaaby 
je k di.pozici jen malé množství archeologického m8t~rlá1u. 

Nejvíce informací je o druhé etapě ex1atenc~ špitálU, 
tj. o období 1547-1733. Bez problémů je možno rekonstruovat 
ros.ah budov, který byl přibližně stejný jako dnes. Špl tál
JÚk1lm náleželo dnešní BeverlÚ křídlo objektu, 1:teré bylo o 
nico širší B nemělo uprostřed kapli. Fo r. 1575 byly přlate
věny koní~. umístěné původně v dnešním západním 1 malém 
výchOdnÍm křídle e zřízeny byty z~ěatnanců tamtéž. 5/ Objek
ty vymezovaly poměrně rozsáhlý předni dvdr, který musel ~y
padat dosti neutěšeně. Jeho povrch nebyl dlážděn, ale pouze 
!titOYán drobnou opukou, zatlačenou do ataraich hlinitých 
~rst~. V jeho středu byly odpadni jámy. přičemž je ~.lm1 
pra~děpodobné, že jich bylo více než dvě, které výzkUm za
Cb7til. Lze předpokládat, že po naplněni jedné či dvou aou
čBau1ch odpadních jímek byla vyhloubena delší. Zaplněná jim
ta byla zakryta hlin1tojílovitou vrstvou, zřej~ě a izolační 
tunkcí. Nad jámou pravděpodobně stála záCbodová budka ev já
mi byly nalezeny části záchodového prkénka) nebo do ní byly 
fekálie vyváženy. Zároveň byl do jámy odhazován dallí odpad, 
a to jak stavební z róznýCh drobných oprav, dokumentovanď 
četnými odřezky prken. desek, rdzných kolírd nebo fragmenty 
jakéhosi dřevěného obložení, tak sem byly odba.oy~ i dal!! 
nepotřebné či poškozené předměty . Obsah jámy až do doby ~t
zkumu nepříjemně zapáchal s musel se hemžit četnými drobný
mi žhočicby (doloženými např. BchrMkB:II.i broukd) . Na ,"oh 
ro.tl, rdzné plevely (víme o vlčí~ máku, ~erlíku smradlavém 
a .erlíku bílém, jitroceli větším, knotovce, penízku rolním. 
rdeen! blešn!ku a karbinci evropekém).6/ 

.ej~!těí část nálezů tvoří pochopitelně keramika. Jde 
pf .... álně o hrnce s uchem, džbány, talíře, mísy a misQ, 
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pOkliě~ a trojnolky. Mezl Méně běžné keramické t~ary Dil.lí 
pak,a •• dvojité nádobky tzv. dvojáky. Foměrnl hojné j.~ 
drobná kameninov é dózičky, u nichž Ba předpokládá jako Dipln 
U!!bo. Čút k.ru1ky je zhotovena z kIllllBnl113. polcud ja mol\"' 
no urělt. tak pocházejí z Běmecka . Dřevlné nádobí j. d~lo! .. 
DO jednotlivými dýhami z vltlích džberd a meniích m1~.k či 
Jiných z dýh .kl'd~ch nádob. Nálezy kechló něk~l1ka typd 
dokládají vytápěni k~. 

Kezl hojnými aklenAnými zl~y pfevládají okenní tarěí-
Q. Z dutého 8kla lZ8 identifikovat pf.devií~ leh •• 8 lah
vlčky, •• 1é flakonky, pohAry a miaky. Jednoznačně převládají 
pobir,r na .., ino. 

Příbor,y lZ8 doložit nálezem k~o..,é a dř.věné lžíce 8 
ěatDjm1 Doll a dřevěnými, parohovýml 8 k08tě~ rukojeImi. 
z nichž nirterl! byly zdobené či doplněné bronzO't'ýml 8OUČÚt
mi. 

o stravi nAs lnfo~ují nálezy zvířecíCh ko~tí (zatím 
~Iak ne.pracovaných), vaječných skořápek a paleobotanickáho 
aateriílu. Podle dosud určenáho ~sliho vzorku obyvetelá ob
jektu konsumovali hroznová víno (kt erá je prokazetelni i li
aovaná ) , ofec~ (doložen je ořelák králOVSký i líaka obec
~), tfkev. d!n1. bros~e, jahody, bez černý, mal~, oetru-
11211, okurkJ či cukrov é ~eloun,y, lilek černý, dřín, hastkJ, 
~1Ini. plody leení jabloni a fíky. 

Odiv je doložen útržky látek nejméni čtyř druhd (aatím 
~Iak blíže neurčenýCh) , fragmenty rdznýCh páBkd či tkanic, 
jakož i nálezl knoflíkd z kovu, dřeve a koeti. Koetiná byly 
pr •• dipodobnl V objektu Vlrábln,y, jak doevldčuje nejen nale
ceut polotovar, ale i odpad kostí, z nichž blIJ knofl!k1 vy
fe.iv~. Páči o šatatvo dokládá nalecený náprstek, nd~ e 
niti. Obuv je prezentována trapenty podehí, př..,Uni aik
ktch, ale 1 • podpatkem. S obuví eouvieí i nele.ená bronsov' 
přezka. 

Z a.obní h181eny jame informováni prakticky jen o páči 
o vlaay. a to nálezy břebend či odstřižených chomáčd vl .. 6. 
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s •• "ba'l'ou IlOU.!.! zlomek 6 8ehov~ figurky, Ieterou nelze 
pf •• něJi určit (,,!me pouze, že se nejedná o 'I'I!), a do ji.té 
air7 1 slomky dýmek, importovaných ti Holendeka. Některé Dt~ 
1.S1 lse označit za 'I'yloieně luxusní, II to 1 'I' prolltředí 

aau.ed!cím II Hrade~. Do odpadní jíDky 88 dostala nejen ~b
ni poslacená pásová kování jakého.! dřll'l'ináho předmi~~. _le 
i niell .. zdobený zlatý prsten II drahokameM. Zc.l~ unikátní 
j. ntla. mlsk1 ti pra'l'ého čínského pore"linu, pokud je nim 
ZZ1Ú.19 prouú IItraUf1lcon.ný nález v l:!echách. 

Jak brIo "ji. u'I'edeno, 'I' objektu 88 nechaz.ly talcé stá
j •• V nil •• ech je přítomnost koní dololena koňskými línAmi II 
llned 1 llratí • tras-antem pletené rukojeti bič. nebo poml'z
kr ••• 1 •• ",loučit, ž. 1 čá.t nálezů kdže BOU\'!.! pŮ'I'odni 

II Icoň.kfmi postroji. Dalií blíže nespecifikovatelné clnnolltl 
.. iděí nález, brouakd 8 zahrocených dřevěných kolikd (enad 
• hr'bi !1 vřeten). 

J. prokásáno, že obě zkoumané jímky bY13 alespoň !á$
ie!Di 8ou!eené (.třepy téže nádoby jsou v obou jímkácb). Dvě 
Dal.sen' ~ce detOYkn! nepomáhají, neboi jeou zcele rozru
I.né korozí . Datum poat quam předatevuje tragment skleněné 
~e • letopo!tem 161. , poslední !í_lo letopo!tu bobulel 
~bí. nelií datum pfedataYuje nález zmíněné porcelánOYé 
.hlq, n .. oucí na ném dni znak dyna.eUe ~ching, která na
etoupila v r. 1644.7/ Vzhledem k určité době, kterou pfed
etavuJe transport předmětu z ~í~ do našeho prostředí a ur
!ltá doba ye funkci, lze uYažoYet jeko o reálném o datu uej
afíve na za!átku 2. poloviny 17. atol . Určit, jak dlouho 
aobla jedna jímka tungovet. je problematická, lze .e domní
vat, le to nebylo déle jak 10 let. Oaobně ae domnívám, le 1 
tento odhad je Yy!ií než akute!noat. 

Uvedené nálezy, doutám, doeti přeavědčivě dokuaentují 
.kutečno.t, !II při úvahách o bygieně a tím i zdravotních po
"recb •• nelze obejít bez archeologických vfskum~. pOjatých 
,"I. In.ple:mě, a to ani Y případě zdánlivě velmi mladých a 
archeologicky neatraktivních objekt~. 
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Poznámlcy 

1/ L. Deuiov á - M. VilímkoVÁ - P. Kašička , ep. 7J-lV . Špi
tál ev . Antonína. S tagebněhlstorlcký prdzkum PrebJ. 
Pasport SdRBiO , Praha 1974, B. 1. Viz též v. V. Trllllek , 

Základy eterého míatoplsu pražského. III, IV. P~ah8 
1812. 

2/ Vi.~ citace podle L. Doušo~é - Y. Vl1ímk~á - P. Ka
ličE., Čp. 7) - IV I 8 . 1- 2) . 

3/ Výskum provádilt Z8 ARď ČSAV dr. J. ProJik, dr. J. Bo
háčové • dr. J. Žegklltz, který zpracovává nálezy z 
obou odpednich jímek. 

4/ J . Prolík , Osídleni západního předpolí Pražekého brodu 
před vznikem miste Hradčan. AR )8, 1986, s. 7)-85. 

5/ L. DouAová - ~. Vilímková - P. Kašička, Čp. 73- 1V, 
8. 4-5. 

6/ lal aoboten1cké analýzy provádí RNDr. Z. Dohnal, viz 
protokoly čj. 1653/86, 1654/86 , 1776/86, 1777/86 , 
3873/86, uložené v oddělani středověké archeologie ARď 
ČSAV. Publlk~aný výčet vychází z rozboru jen ěásti ma
teriálu 8 není t edy prozstím úplný . 

7/ D~j1ny Čín1. Praha 1978 . 
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.ru. Prolít. 

Di. ruada Tom 14. Me 17. Jahrbuadert 1m Hrad~&.Q.r 8p1hl 

Daa .tl_lllliga Bradi!a.aer SpHal da. haU. J.n~e41u. b~ 
tao4 .1eh in dem Objekt Je. 73 in dar KanoTnlct.'-Stra •••• 
.. .uzd. TQa Preser Brsblachot Jan OČko Ton Yl.lt. ,.,rUn-
4.-&: uad 1.11 J. 1314 To1l8.o.d.' u.od .\Waew.ibt. lal J . 1541 
braAO'l ••• ni.dar unel .ar alnlga Jahre .uat. lm J. 1547 
.uzda •• tUr 15 •• ltl1eb. lI.aanllcbe unci. 15 •• 1blieh. Sp11:&1-
tA .... M -rlleuart. lm .lreal batandeD. .1eb auch pferd .. talle 
umel ••• 1 Wohnungen dar Buzc&Og •• telltan. Di ••• Etappe 1m 
Sp1teUebe.a b .. odeh cl .. Jehr 1133, 1a 1I'elch .. 81n \DIana
rdober Be.rocll:1.D.~U beseDau wurd.e. III J. 1784 wurde au 
IpitaJ. ,eloet. ID. clao J.bn..a 1982-1985 wurd.. d .. Objekt BC. 
1) nAutruj,rt. '&hrend der Bauarbe1taa wurda begr.a.h 

~lOI1.ch. Porachung durch di. Arbeltar d •• A.rchaologi

.ob .. ra.titut. der TacheeboelowakiachanAkad.-1. dar .1.

..... chatt &D Ull t ernOlllll!IIll. 

Dia Poreehung bracbt. ~ur wenig. ADgab.n ub.r di. &1-
~ •• ~. Stlppe de. Be.t.h'~1 dle SpitalB (bil 1541). Di. Ixi
.~.~ •• i~e. Gebaude. mlt O .. olben 1m ~ordlich.~ Teil d •• 
b.utisen 'real. wurde bee~i~igt. Die meiaten Inrorma~io~1O 
gtbt •• ub.r die zweite Etappe ( 1547-17))), .11 di. Spital
•• biu4. uns.rahr den blu~isen umtang elnnahmen. In der Mitt. 
4 •• ecbl.cb~ glprlaet.rtan HOreB berande~ eicb !brallblh&1-
t.r, 'Yo~ denen zwet untereucbt wurden . Die Deb&1ter entbi.l
tea ub.lrlechenden P&Kalienabrall , 'Yerechi.den.n Bauabrlll 
(T .11. Ton Brettem uno. Tereln) uno. gro8. Idens;e weUft'Orr_ 
n.r G.ganetande dee allt&glicben Gebraucbe. Proz.ntu.ll uber
w1ecea Xeramlk- uno. Glaarunde , beeond.re Weinb.chlr. Zu den 
•• ltanar getundenen Gegenetanden geboren Deeteckl (Iua •• tall 
ODd lucb lua Bolz) , Pregmente deB Holzgeecblrre, d.r Schuh •• 
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Stott. und Knop!,. Pal.obolen1ech.a Katerial bew1 •• den 
'erbrauoh Ton lewo~licbem Obat , eber such Ton l1ertruobl, 
B&rirhsell1, Zuolr::exmelone.n und Pelg.n. Sorge tÚr pl1'llonl1-

oh. H7811nl b ••• laen aur di, xamatr~.nt. uod ab, •• ohn1t
tlal B .. rbu.cbel. Zu dln LUZU8gegln8t&aden muB a&A 41a au. 
den _hderlaoden 1aaporl1erten Plelhn, dnu golde.tl':04 B1.D.s 
alt 14.18t.ln und 81ne Sebal, aUl lobtem obin •• l~chen Por
•• Uu. .U d. Wappaa dlr Tlcblng-Dyo •• U. z~l.n. Dh .lb

tallbeb&1t:u •• H.Il nech ~~ d_ J. 1644 1m aabrauc.h. D.r 
Autor aOh_tat, deD liD Beh&ltlr in .'01'11' ale 10 Jabrea 
.1tiil.U wurda. 
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Petr Svobodný 

vwsKi bITÁL NA J.tALÉ STR!Nt J. JEHO VtSTO V n~ 
O JUTKU J. DtTf DO JOSEPINSKfCH REFOREM (1602-1789) 

J.WIII t nejvýraznějších pře"ratd " organizaci p!'aŽ8lté
ho sdr."otnletyí .1 staly joe.finské refo~ zdr~~tDÍ a 80-

.tUJÚ péěe .. o8llldeBII.tých letech 18. etol., jajlch! ,,;tahd-
t .. bylo "ybudovtn! .íti 8t 'te~ řízených a do ;llat' airJ 1 
financovaných 11ata"ť!.. In.atltucl, které SB do d dob)' zabý
".ly pé!!! o nemocné nabo sociálně Blabé oaoby , byJy založeny 
~ odlliných organizačních, právnfch 1 medicinakýcb princi
pecb. Kni pražskými špitály. které plnily funkce pozdii j ifch 

aplcialhov.ných zdravotnických a Boclálnich zaHzeni , vynl
nI Vlebký lpltál na V.lé Stranl, jebož poi!!étky u datuJí 
r. 1602 (ra.p. 1573 ) • konec přenea.ní. jeho funlcí na D09ě 
"enikl' instituce" r. 1789. V posledním čtvrtstoletí před 
sruiaa:í. patřil Ir De.1bohatŠ!1II ústavťl:o evého druhu ., Čechách 
a • .,1m specifickými úkoly, některými určenými ji! pH jeho 
unitu, nořil lIIezi prdskými ale i českými špitály .,tbec 
.,tj1aku. Jeho nejvlsstnějě! náplní byla péčs o eirotitJ a ne- . 
l ... nce e ., pOS ledním období též o nelllanlelské rodičky. Od. 
se4mdeeátjch let 18. atol. esistovala tedy v Praza inBtit~ 
ce , která se svou takt ickou činnost! i =nohými pfedpisy ata
la pfedobraze. no.,ého sirotčince, nelezincs a porodnlce e 
klinickou .,ýukou. . 

Zacho.,ané prallleny nám umožňuj! aledovat institucionální 
.,,,"oj, rd8t nadací špitálu a především dějiny kongregace, 
která jej řtdila. Z těchto hlediaek byla historie Ú8t~U 
epracmllne ji! jeho současníky II a stala u tak pro posled
ní období existence dtležitým prsmenelll, často nenehreditel
Jlia. neboi vl8lltní archiv kongregace byl v dobl druhé e.,lto
.,é .,'lky přnezen do Itálie , Ro!:trouiené archivní pr8llleny ., 
!rchhu hl. mlate l'rehy, rozsáhlé tondy ve Státnílll Ú8třednia 
archivu a tištěné statistické údaje umožňují udl lat si před-



.te~u o počtu zlIopatřených dití, i kdJ ž jejich yypo~idaci 

.chopnollt je nlmi rbnorodá a počet údlljo' pro lltarii období 
1 Jejich neurčHollt nám zdaleka nepostačují. Vice nám prue
rq UIlOliruJi aledovet charakter vla atního 6piUlu a zp'deob 
pfijimán!, OPlltro~tní s výchoYy opuštěných dětí. 

DijlQ1 Vlaiak&bo i pitálu II jebo nadllci 

Ro.aáb1ý rllně barokní komplex ipit&lu a Kostelll aY. 
Kula Borom.e ja1l:&110 pod JAnským nš1l:em nll Melé Streni byl 04 
počátku 17. stol. do r . 1789 lIidlem instituce znám& pod jmé
nem Vllllllký Ipitál. 2/ Jllko inatituce 8e vyvinul běbem po
alední tfetill1 16. stol. z náboženské a charitatiYní 1nicill
ti~l italllké kolonia ua.zované Y Prpze běbem 15. a 16. ato
letí. J / Její katolicismus Y nábožensky rozdělené Preze i ná
rodní odlišnosti vedl.J nejprve k vlllstním. italsky s louženým 
dia Y jezu1tak'm kOlltele n. Klimenta na Star ém KhU (prt
DÍ :I IŮch blla alouhna 21 . dubnII 1560). v r. 1569 ll: pollh
Yllní keple !lsnehnuti P. Msrie v areálu Klelllentina II v r. 
l57J konečně ke zříz eni kongregace atejného Jména . Jak aYid-
6i i její healo ~Pro Deo et psupere~. dlllll ai ze úkol krollll 
n.é.bobJl8kýeh povinností opetro.,et chudé hez rozdílu v)'zná
ní. 4/ Zpočátku byly podpory potřebným ollohám pollkytOVány v 
dOll.eeh je\inotlhých členo' sdružení. Počet podporounýcb ne 
pfelOllU IItoleti (20 . proaince 1601) jen v dOlIli aa1atenta 
kongregace DOlllenics di Boaei lIa Melé Straně doaáhl ledeeáti 
oeob takže ~jitel následujícího roku ddm kongregaci pro
dlll.~/ O tom, zde mezi zaopetřentml bylJ již tehdy diti, nll
-'-e apráY . tim ziekele kongregsce vls8tni budo.,u, ye kte~ 
byli cbounci opetrováni na illst1t udoMlní úrov ni. Ddldi
tta dfednia 8cb~ álenim. eheritstiYn! i ns t ituce, .,znikl& de 
iura lI.loženim kongrege ce a de f ecto zlIkoupením .,lll,tni hu
m)', kterou po 1II%l0hs l1pra.,ách používala a! do a."ho zrub
ní, lIe ,tel ci •• f eký dekrat Rudolfa II. z 26. dubne 1606. 
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• 
Císař jím na ládoat před8t.~ .nýeh kongregace osvobodil Ipi-
104.1 od deni • dbek , udl lil povolení zakupo,..t dalií nelll(Ygl
tosti potfebné 11: rozěíření 8 přijímat dary 8 odkazy. Z -.41-
cinekého hledieka j e pozoruhodný ze jména zákaz přijímat na
kalená 080b, v době moru, čím! se i lalský špitál odlll~l od 
~itilC1 tehdeJiích šplt ál~. Ručite l em danýCh ~ý •• d ~l. být 
aaloatranaká mistaká rada. V textu dekretu .8 pídi poUZI o 
chud;ich • nemocnich, khr' Ip1til JH opatronl, nlkolh o 
dltech. 6/ PHm,ýJD dokladem péč e o děu v 1. třetini 17. atol. 
ja až text lumburgovJ nadace z r. 1637.71 

Právně. hospodářsky zej1i!itin3 š pitál byl v 1. polo1'1ni 
17. atol. několikrát upravovtn 8 doatevo.,1in • v dobl tHca
Uhté .... llq dvakrát vyplW\drován (r. 16)2 Sssy (I r. 1648 
Šdd,y ) . Tehdy pHhl také o nej.tarl! čásu n'ho archi.,u. 
2. polol'lna 17. I!I 1. polov1na 18. stol . neaunamlnlla krou 
opakonn;fch ciaařakých pohr:uni l tánjicich prhUIgi! a 
Dlkollt. nr.llkých úprl~ budo' žádné dll!i zmlny . TJ na.~I~ 
al ~ aedMlaátých lIStech ~ lou~1Iloat1 e rltormJÚml lnahaml 
•• ria TaraBie e jljího epolu,ládcl JOlate II. Cíllřlkým ra
.kr1p~ .. z 20. ledna 1776 byl k vlaatnímu Vlllakému lpitálu 
pfipojen nelezinec a porodnice Máři Magdllény , Soukenické 
ulici ni BO'félll Mhti, který byl u'uden do prov OIU r. 1765 a 
italakou kongregací finančn! podporo~án jil od r. 1774.8/ 
V aouvi.loati I přlmíatlnim j eho chO'flncO, na Milou Stranu a 
• tílD apoJ e%lýJa rozl1fodnilD lpitálních budov i nýhnilll dal
lích niklado' obdržel lpitál dvorekými dekrety Jednorázový 
finanční příapl~ek ze atátní poklld~ a ,ýnoBY morulo,ých 
.tro-.d a cho~u boUl"cO, kolem Prehy.91 DaUlm dekretem z 29. 
břa.na 1777 byl ke lpitálu připojen 1 lpi tál francouzské 
toncragace n. Ludvika na lov élll Mhti (dneinílll Gorkého ni
.htí). Tan ulllil I ~icho~ou opultlnýcb dětí n10 apolečného 
• k Tl,iakému lpitálu byl připojen jako finanční injekcI. 
dd,odo' .vého každoročního přebytku. KrátcI nato - 1. kvltna 
1777 - bIL zakoupen š~orkdv dd.m aouaedící ae lpitáhm a 
upraven na porodnlcl. O/ 
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Rozbodujícím obratem v dosavadním charakteru a pOsoboní 
Vlelského špitálu byly a~ joaetineké refo~ praž8kého zdra
~otn1ctví 8 chudlnetv! v osmdesátých letech, které nakonec 
•• dly .i k Jeho zrušení. III Podle směrných pravidel gu~ern18 
• r. 1184 pro reorganizaci zdravotnických 8 chudlnskýr.h 
dat.vd v Praze byly přesně vymezeny kategorie Ú8t8v~ 8 je
jich chovencd. Podle nich zdetel Vlašskému iplt~lu 1 nadála 
charakter sirotčince 8 nelezinee 8 porodn1cí, ochotného pod
fidlt •• nadále dozoru pražs kého magistrátu a vrchnímu do
hledu gubernia,12/ Na z'khdl! d"i'oreltllho dekr et u z Jl. pro

since 1784 byli dospělí 1 dětští apltálnícl přezkoumáni po 
.. jatko.'. zdravotní 8 morální stránce 8 měli být postupně 
př.vedeni do odpovídajících nově vznikajících zeřízení (vle
obecná nemocnice, blázinec, chudobinec, porodnice a nalezi
nec).lJ/ Alko1iv většina pražekých špit áld byla ~ to~to roca 
sruJlne a Jejich chovanci postupně ekut ečně do Odpovídají
cích ÚlIta"a převáděni, Vlailieký špitál n:istoul takticky d 
de 17. arpne 176'3, kdy byly do nově otevřené porod-nic, , ne
le.ince u a". !polináfa převezeny pod rouškou noci poslední 
4Iu • rodičky.14/ Náatupcem airotčince e nalednce n Vlal
ak6a Ipitále ae tak stala Jednak no"á porodnica u B1'. !poli
Dife, Jednak r. 1804 znovuotevřeni italský sirotčinec ur!lnt 
"tCho"ě chlap.a a od r. 18)0 umíatěný v pd~odn:ích proltodeh 
D& •• U Straně. 15/ 

Pin.nční zabezpečení charitsti~ní činnosti kongreglce a 
od r. 1602 ~lastního lpitálu bylo od počátku kryto dery I 
odku,., nlJprve př81'álni členťl. "leatní kongregace, polději 1 
dlUích dobrodinco.. Dobré hospodaření a poctivá sprá1'8 In'ě

fen;fch prostředlrO. vedly od počátku 17. atol. k řadi oMaro
"tni, Jejichž počat ",,,reholil v r. 1621. O sta1'U e alollní 
"JItku lpitálu ke koncl jeho existeJlca, ovhm a momstí 
sledatat jeho poetup~ rOst, podá,á aouhrnnou pfedsts1'U ata
tlltlcký přehled J. A. Rieggera vydený v r. 1788. 16/llajehk 
spojených áetevťl. (Vlelského Ipitálu, novoměatekého nellllnce 
a lpltálu IV. Ludvíkl) II dUn ne vll8tní Jlemovitý msjatek 
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• lUl nad.ční ton~. které byly správou ěpl tálu zvlá6tě 'Ude
~ • ~čto,ány.17/ Vlastni majetek sestával zejména s domd 
pouU,..ných př:ímo špitálem (pllvodní budovy I špor~ d6m na 

hU Strani), vlutmch domů bÝ1'81ého francouzského špitálu 
• nal.zincl III několika delších, které byly proneJímáQy. 
Vlutní majetek byl urěen rovným dílelll pro 'VŠechn3' o~dro<,..

n,,18/ Z rolltoucfch 'ÝOOllo' majetku bylo r. 1744 p.lolCoupeno od 

čln. kongregace J. B. Y.lnetUho zbo!! Větrn.f Jeníko,. za 
69 000 sl. Touto koupí bylo nedeční jmění vhodni ulo!eno III 
sajliUino • zároveň '1ýnoB etatku UIIIolnll přímé dodá'lky po
tn,.ln • dděích produkto. do špltálu,19/ Součásti v18atmho 

jaln:! ~.lého freDcouzBkáho špitálu byl statek Loukov III po
díl lUl dole ne Chomutovsku. 20/ 

Vedační fondy byly podle vdle dárco. určeny ll: rdzným 
d!.l~. Od r. 1725 ,vidovala 8 kontrolovela fondy ~šech č.a
II:tch ip1t4.lo. ze!l1ěpanská nedsčni kom1n, která však do ~n1tř
DÍch poaird jednotli~ých ústa~o. nezassho~al8.2l/ Podle zprá
~1 dč.tního rady Rubnera, sestavené no základi ústo~nich do
kl.do. pro gubernium a zsslané 26. dubns 1786 d~orské ksnee
liti. byly rozlišo~ány čtyři druhy fondů: Da zaopatřeni et8-
rtcb lidí, k rozděleni na almužnách, fondy zcela nebo zčásti 
ur!.nJ ditem a konečně fondy, kterých bylo možno použit k 
l1bo~olným úče11itn podle ~olby kongregace. 22/ 

Celko~ou ~ýš1 nemo~itého a nadačniho jminí Vlašakého 
ipitálu s pHpoJeni'mi ústsvy před r. 1788 udád následující 
tebulkal 237 

kapitál nemovitost1 celkem 
,1. kro ,1. kro • 1. kr • 

Vl'''ký špitál 166 196 16 163 911 40 ))0 107 5' 
tr.nc. špitál )) 7)) 5' 85 676 00 119 409 59 
ull.inlc 78 860 16 , 000 00 07 860 16 
celkell 278 790 Jl 258 587 40 5)7 .)18 II 

I: nemoviUIIIU a nadsčnilllU jmini přistupo", sly dslší 
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pf\í j lQ" ... ýnoar, z kapitálu, z drobných derd • all11Uhn, s 

hoapodafeni Bht~ Větrný J eníkov 8 Louk01'. Z dolu , z náJau 
40.6, s moruJo,nfkO 8 chovu boureO 8 pr ... 1delné př!apIYk1 
nlktarých institucí (z celnice ne zdokona lení hed .. 'bnlc~!. 
od ě •• kých stevO, od pre!ekých ~ě.t8kýcb rad, od zeat."árn1 
• pdjěo1'ny atd. ) . Celkový roční výnos činil podle i8~~ 11.té
ho pr6Mru vypočítaného R1eggerelll 32 967 zl. JJ "_~ .. 24/ J.ěn:í 
n.bk'ho špitálu, zej!lulna riizná určení nlIdačních fandO, •• 
etelo hlavním pfedměteM několika návrhd na dělení 1118z1 no"i 
... nik_jíc! ústavy běhec retoreM v oe~ •• átýeh let ech. 25/ Pa
dla zprá"y l1kYldační komiae z 10. dubna 1792 bylo movité 1 
nBlllovlU jmění odhadnuto m!e, ne! udá .. , Rlegger , na 
4JJ 422 zL 8 ročním výnosem 19 085 zl. 26/ 

O předat.v.ných kongregace 8 zejména o úřednicích a za

aiatnancích ěpitálu jsou zprá~y zachovány jen roztrouien~. 
Od seIolení kongregsce do fakticklho vzniku špitllu neene
te,. ... l, přesně ~)'lIIezenl hodnosti ani tituly osob, které ji 
fídll, . V jejím čele stáli nejshdí členové zvaní senioH 
nebo inapektoři. Tep~e 8 r6stem špitálu ee komplikovaly ad
ministrativní práce, e proto byly vedoucí funkce v kongrega
ci rozl1še~ na rektora ( nebo direktore), jeho dva eeiatellt1 
(~icedirektory) a hdu konzultlntll, lIIezi nimi sekl'et Ue III 
pokladnÍka. Kapli Nenebevzetí P. ~erie sprsvo~alo několik 
olob a titulem kapitána. 271 V dekretu cíaaře Rudol!a ll. s 
r. 1608 jaou funkce doeud nerozliie~, Šmenováni jaou pouze 
atarši tovaryšstva a úřadlÚci ipitálu. 2 I Rektoři byli ~ole
ni na jeden rok, někteH několikl'át po sobě nebo a pfutá~
hm! Cd 1) x ).291 

V čele úředn1k1l III oststních zalllěatnanc1l špitálu Itál 
aprbce e b,.tea přímo ve lipitální budo~ š , který se staralo 
hoepodáfský chod úatavu s podável o něm prav i delná zprá~1 
kongregaci. Jol O počtu ošetřovatelů a ohtřovatelek, jejichl 
Úlohou by la bezprostřední péče o světlnoe s spolu s pfedata
Hll3mi i pravidelná kontrole výchovy diti u kojných a ~8-

tound, nemáme sf ne výjimky přasné dOkledy, neb,l vlak nijak 
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.,8oký.Jll Rovnll počet Kojných Je nesnadno dolo!ltllci. 
pf{mo •• lpltál. Bouvisel • počtem porod~, nebot bezpletnl 
rodící nemanželské m8tk~ m~ly povinnost po určitou dobu VI 

ipitáh zadarmo kojit.) I Mimo AplUl byl Jejich počat ťair
Di počtu kojených dětí. Jl! O 'jChOWU S8 staral p~,odni je
den. později du aviitšU učitelé, )ctef! vyučonU '" dvou 
třídách pfímo v. epltál, )4/ 8 doatávali od koml~. pro nor
mální lkoly roční pří.pivek 50 zl. JSI Vyučovací povinnost 
mll teké ěpltáln1 kněz B jeho tři pomocnicl,)6/ dívky učila 
ručním fr.cem učitelka liití 8 chlapCI trénoval v~j.nský cvi
čitel.) / O zdraví pečo,all stálí externí spolupracovníci: 
lákař. ranlákef 8 porodni bába, Jejíž pomocniCI bydlela 
přímo v porodnlo1. Lákati 8 renlékeH bývali tneloetranlití 
t)zUrov' • Chirurgové. jmenujme alespoň profesory pr abké 
lfkafeké takulty Ked . Dr. J. Á. Caesin1ho, Med. Dr. J . J. 
Bauera nebo Chir. Dr. J. Xollera.JS/ Z invantáře z r. 1789 
lze přímo a nepří=o odvodit dalA! stálé zamě stnance I krejčí

ho, lruchafky apod. l91 

rf1jimání, počty e eyatéll! péče o d~ti ve Vlahkéll1 iipitále 

I kdy! Vleiiaký iipitál napf1jíll1al do opatrován.! výhrad.nl 
d~ti (pozdiji připoj(ný francouzský Api tál sloužil pouze pro 
doapill), p'če o ni sejllléns 'I' 18 . etol. phvaiovala. RovnU 
ostatní předjoeefinak' Ipitály aťval, čaeto i úlohu eirot
č1nc6 nebo nalazincd, ale dětí bývalo lIIezi jajich chovanci 
naopak veW Illálo. 40/ Koncelll 16. etol., kdy 'I' Prase vznikla 
italeká kongregace , čeek' ze~ká i ~et8ká zákonod!retví od
píralO nemsnžebkým dětelll IIIBjetková i jiná práva. Poměry v 
Itá11i, kde již 'I' raném středověku vznikaly epeciální ústavy 
pro opuJtiné děti, byly dobře zn.áJlo' i Iteldm usazentm v Pra
.', a tato znaloat byla jednou z příčin, že právě jejich 
kongregece 8i jako jeden z Úkold vytyčil. právě p'či o be.
aocná dhi. ul 
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1'0dle pravidel o přijímání, opatrování a výchově dft! 
v. VlaJakém špitále, která 'tj r. 1765 uveřejnil Riegger. 42/ 
byly přijímány menželeké 1 nemanželské, novorozené 1 etarií, 
'tj Praze narozené a od věí lidské pomocI opuštěné děti obou 
pohlaví e bez rozdílu nábolenetví. 431 V peeáli o dějln1ch 
kongregace 8 špitálu týž autor udává. že péči o netv.nžaleke 
• odlolené děti a sirotky sl vytkla kongregaCI již pf! .. '
.. lolen! l' r. 1573. ale neu"i'sdí pro to žádný doklad. 44/ Rol'
nU Rudol~ dekret se o dětech ješti VýSlovně nezmiňuje. 
hpru nadaCI z r. 1637 je JH výslovně ze dvou třetin urče

Da dlt .. , což znBmsná. ž. zde byly děti ekutečně op8trov~ 
j1l před tímto datem. 45/ Pro jejich reglonáln:! pd'fod II prs!
_tich .šet svědčí nejenom běžná praxe miatnl pdeobnoatl tlh
aeJI1cb špltáld omezené na misto , resp. panstvi, kde sídlil, 
,le např. i Rudolfovo poručeni Vlašského špitálu do ochrany 
aaloatranaké městské rady.46/ 

Jra rozdíl od nsplnoprávného poatnvení nemanželských dě
tí v eachách v 16. a 17. atol. nebyly špitální děti podle 
Rieggers v jeho době podrobeny žádnému poddanství. sle zd
stávaly 8Vobodnými oeobami. Nemanželské děti obdržely moci 
nejvyššího císařského reskriptu všechna práva manželských s 
b,yly tím m. j. připuštěny ke všem profeeím. 47/ 

Určit počty dětí v rámci celkového počtu chovancd Vlaě
ekého !ipHélu na základě roztrouliených údajd v archbn!ch 1 
tištěných pramenech je velmi n8snadné. 48/ ddaje jaou zacho
vány jen útržkavitě k určitému datu, převážně al pro 2. po
lo,,1nu 18. etol. a navíc jaou větlinou nevzájem tělko aO\lD,ě

fltelné. Pouze pro léta 1777 a 1787 je molné blíže od"odit 
fluktuaci během roku. Počet dětí narozených 8 zemřelých pří
MO ve špitále buds možné určit ne základě jeho metrik z let 
1719_1789. 49/ 

O vlaetním zaopatřeni dětí od přijetí do péče špitálu 
až do jejich odchodu, resp. od narozen! do smrti, zachovali 
podrobnou přehlednou zprávu z r. 1773 P. Rigstti s J. C. 
Penn1ch, od nich! ji téměf doslova převzal statietik R1egger. 
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Pouse ú:nb,y 41relr:U'IÚeh preddel pro sprévu Vlalillkého lpi. 

"11,1 & r. 1165 u'tédiJi 8Yllté~ péče II výchovy rozvláčněji II 
ajnl pf'hledně, zato v některých bodech přlnálejí nO'é po
InatQ.50/ 

!~i přijaté děti, at Jil Derozené va špitální poro4nlw 
ci, nebo ty , které phllJ nenH bez křtu nebo dokleo!.lI. o 
llh, byly nejpr'U pokřtill3 duchovni_ 8dm1n18tdt~.:elll IplU.lu 
II poté Jeho Ipré"celll lapeÁn,y do ústevni matriky. Kojenol b,
li pfedtnl kojDďIll v. lII'atl, kterým byl vyplácen příepiy.1r: 
JO kro ttdně II pro dlti VldávÁno prádlo II oheen! . Po odeta
v.ní .681:.ly dltl u pi8tOun~. Jpltélem plně z.op.tř.~ baot
ni 1 tlnanl!ni. Zodpoddni .ikon péče pbtoun-d 1 Ir:ojn!ch bJl 
pravidelně kontrolován ošetfO'et,li 8 před.tavenimi lipitálu, 
,. pHpedl unedbW byly děti do"'ed.ním phtoundm odebrÚlJ' 
II pfe4úy jlDi-. 51/ Jednou ročnl , nedili po nátku lm 
... d'UZl,)' blly "hc.lmy děti .. ými kojnými e phtoUllJ pfiu
d'Dl do Ipitálu a tam představenými prOhl'dnuty. V dobi, k~ 
., o .. ba děti byly echopn' samy po~tBrat (", vilíku hati d 
.'dJd litl, byly při'lede~ r.:plt do ipit!lu, kd, obdr!ely 
",ik,rvu potf,b~u p'či (ubytování ve "hodných hygienických 
poda!nkich, olac,ní, .tra"u a s{lr:lední vsdilání). 

V, Ipitál. byly děti ubytov ány ". apolačných ložnioích, 
s niohž chlapecká mlla okolo 40 e divčí okolo 20 poetalí. 
I ",.bauní kald' poetele patfU 8lamník e !íninke, d"i d'ky, 
politU. proetir'dlo. Ohtřoutelka 8pící 'polu • di"k.a1 
.11' apodni i ."rchní povlečenou peřinu. 52/ 

B6sná druh1 prádla, ilt6 e bot ("četni domic!cb bačkor) 
" nltolika číelo"en!ch "elikoatech podle atAti dití slchJtil 
~nll a úč,tnickou pf,anoat! Invantář. 531 

Jedlo .. u .pollčn& jídelni, která byla "ybaHna atol,. 
POkr7t;ta1 C'lllinlco"tmt ubl'Ul'y I j,dJwdueh,ým.1 la"ieaa1; dlii 
j,411 n'j'noa lMe • .t, ll, i kOlaplltnílll1 pHbo17.54! Strna 
04poddlla r6snému "Iku a tllnná konatituci dhí, u nemoo
aďGb •• př1hlílalo Ir: doporuč.ní lákaře, Hoslilo",le a •• tra
". pro ... iU, po,tni e a"'teční dl:I3. V, d,dní den b,.la 
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k obid~ pr.~ld.lně polévka, dále obvykle hovlzí maso a pfi~ 
knl, 'Y nedUl 8 'fl nátek nsvfc čtvrt leJdlílcu ph •• X nč.
fl ~.l. Jen pol'vka. 

M.teriální zajlitěni dětí aa tak '18 svitle pfedplsd a 
aoupllU výbavy javí v poměrně příznlvám světle. Jinj b~l 
~I.m Di.ar ciaaře Jo •• !e II., který Aplt ál osobnl n~,ltívl1 

• 't dopha prezidentu gubernia PrsnUiku NosUcQ":'i u dne 

4. fijne 1786 označil .tav bud~y 8 jejích místností za tak 
nluapokojlvý. le v nich není radno dět i n.cháv~t.551 

V.dle ujUiUní tUesl!jch potřeb •• iipltél ahlra1 1 o 
dulnn! • IDOrální "j'voj dětí. Kromě d1'OU po"lnnjcb mií B ně
kolika IIOdl1teb d8MA ... i!iplUllÚm kostele navšthO'f81y děti 

vl •• tn! dvojtřídní ěkolu vybavenou školními llviceml, tabu
leal • obrazovými uč ebními pomdckBmi,56/ Výuka .Ietá".la z 
Dtbollnatví, slabikování , čtení, psaní a počt~. Dl~ čata s. 
kroM Uto výuk: učila i Utí, pletení, předen! a pran!, 
Oblapcl mlli Jakouel pfedvoJenekou výchovu .51/ Součástí vý. 
~l chlapc~ 1 dívek pro uvarováni zahálky a nezbednoatí 
\lfla pfadUcká a pletařská Ikola, kt.rá kroc! ~ýchO'lného 
"f.ledku aila i ekonomický efekt pro Ipltál.5Sr 

Po doaafení 14·15 let byli chlapci poslánl do učen! po· 
dIa "laatního Výběru. Po dobu učeni (pěti až lesti lat) je 
lpitál zaopatfoval iatatvem a hradil za n! vidajl apojlná 
• ~JUčanfm. Po VyuČlní obdrfeli zcela nová let, a paníza na 
clatu na slNlenou, které 81 pro ně atal, poalední podporou 
"'ad ~lkročením do samoatatného !1vota. S~obodné poeta'Yeni 
dětí ~e Vlalském l pitále umolňovalo zvláltě nadenim i dali! 
.tu41,..59/ 

Div č.ta b,la ve 'Yěku 14·15 let dána do a1dby " Pras. 
n.bo na 'Yenkově, během která byla zaopatřena etajně jako 
chl.pci. Posledním ptíapě'Ykem ze IpiUlní nadac. bllo "lno 
"a "fil )0 zl. Z"láltn! nadace přiepí"ala kaldoročnl "ln .. 
". ,,:tU 20 zl. ět,..fem dali!m ml.moipitáln!m dí"kÚl, které .a 
musel, prokázat potvrzením o aňatku. 

la zaopatřen! " ne~oci bllo pamatován9 nejenom pro děti 
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u pietoun6 • ve Apltál., kam pravidelně přicházel lékař. 
ranlékař. ale lpi tál zeJlšiovel zdravotní péči 1 pro w.é 
svlř.ncl v učení a ve službě, Nemocní byli izolováni .B 
~láltním nemocničním pOkOji. 6o/ V případě, iB chlapec ~.bo 
4hč. mě11 po nemoci trvalé náflledky 8 MDlOhU se • .aj udá
la žlvlt. byli ve Ipitále zaopatřeni doživotně. RoY~é! po
aledni věci člověka byly organizačně 1 finančně z.Jlěti~ 
IplUlem. 

Porodntce naŠllkého špitilu 

léčí o těhotné 8 rodičky byl Vlašaký špitál odlišný od 
otIhtmch špltál~ evé doby. 1 když tuto funkci převzal d 
p~rn! pozdě, • tento mimořádný charakter ještě zvjrasnllo. 
k47i bil vybrán za místo klinické výuky pražské lékařeké fa
bll1:,. II JO. červne 1776 bylo z n.ledne. 8 porodnlce Mář! 
Kac4alénw Y Truhlářeké ulici přemístěno do VI.lakého špitálu 
171 dUd. 08m padlých žen podle nařízeni cíeeřeklSho re
.krlptu :t 20. ledna Uhož rotu, kterým byl nale:t1nec k Vlal
.knu. špitálu pHpojen. 62/ Od Uto doby tedy existo1'8la pH 
Jpltále i řádni vedená porodnlca. 63/ Podle návrh'd dlrekth
níeh pra.idal zde mily rodit padllS ženy, z toho ty, které 
•• prokál! potvrzením faráře o s~é chudcbi, zadarmo. Takto 
oJ.třené rodičky potom bezpletně kojily špitální dlti. 64/ 
Podobná praxe b~la později pfedepeán8 1 ~ nové porodnlcl u 
n . .Apolináře . 6 / 

RodIčky a novorozeňata byly umístiny v bývallSm Špor-
to •• klSm doml zakoupeném v r. 1777 8 8o~edícim bezprostřednJ 
• VI.I.kým ipitálem. Prostorové a materiální ~yb8veni porod
Dice je patrné z údajó ln.entáfe. Jedna místnost sloulll_ 
oIetfovatelce. ve druh!! byle dvě speciální porodnlck.tl. ldlka. 
jedna obyčejn.tl. postel a mandl a ve třetí jedno obyčejn' po
ro4n1cU ldžko. ducet poeteli pro het1nedělky. plechod 
u.;rr_dlo. jedna děteká veničke a deliií Obvyklý nábytek. 66/ 
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Podobni praxe při porodech 1 oloba porodní ealatlntk7 
10 .. U. Sendarov' ja epolel!n' poele4ní1l let'6a porodn1CI 
Thllltého IplUl\l • poě!tkťlll JlO1I' porodn1e. u .... ApoUIllfe. 
Poro4ní •• iatentel II Apollntře po.áhell tfi opetro.P1ce, Y 
pfípedl Vlalekého ipltálu m4ae doklld o jednj, kter4 alla 
.. , l~iko , mí.tne.ti přiléhající 11: poro4nici. U obt~inJJ
líoh porodd .. i.tovll chlrur~.67/ 

I .. pletni rodic! chudé !e~ 118 podle né:nhl1 dlrektl,.

mob pr .... i dd lIII.l.Iel: pod1'ol1t de.outracÍDI při .. juca prek .. 

tlck'bo porodnictví etud_ntd mediciny I praktikuj ícíCh po-
1'OCAíeb •• ietentek. 68/ Pro i!íkollÚ roky 1784/e5 • 1785}86 
tJto porodnické demonatrace Obláa!1 lektor lékař.t' fakultr 
IIJ'nek Ruth (17J1_1797).691 DI'IDODltrece llliIy bit dukrU 'lld
DI • urěeny byly jek pro mediclnek4. tak 1 pro ch1rurglck' 
endlU11. Pro lit. 1786-1789 není praktická 1'ýuke zaznaaenúe 
DI'bo ~bí 8UD8lIIJ' pfednáěek 8 sni pro uvedené roky 1784 d 
1786 ~e zetím doklady, zda ke klinické ~juce skutečna 
40110. 701 

Hnedenilll zbytku dětí e rodiček ze zruěeného Vhi!iského 
Ipitilu do nového nelezince 8 porodnicí u sv. Apolináfe tek 
.. čel. no~á etepe ~ rozvoji péče o opultěné děti a těhotné 
lemJ i klinické v~ porodnict~í ~ Preze, Jejichž ddl, žitjm 
oraan1zečnim 1 aateriálnílll předpokladelll byla prá~ě člnnoat 
Tl.lekého Ipltálu ~ posladním dvacetiletí jeho exi.tence. 

• 



• 
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PosnáaQ 

1/ J. Jl.1c,Ul - J. C. Pann1d1, Hbtorlaehl »,oarlcht --
.obl VOD dar Krr1cht~ dar W,111lehln Concr ... tloc ~-
tel' 4_ !HIl •• rl .. H~lt.1lrt ah lucb 4 ...... , .. .. -

hOrl'ln Ho.pUde B. V. Mari .. ,d S. Carol_ Boa.,.. .... 
Prq 1773, J. von !U,UU. Meterhl1ln 1\Ir' :;,J.tUl. \IDd 

DeulZl. Statietik ,.on ROhaI.n. VlIl, Lip.!. - Praa' 1188, 
I. 15)-186, O. Raaan .... Rll.unto Itor 100 lul l . foD4a
sione delt. Coasrlgnlonl • lulI. U.dOM d,n, C.,.I
I, 1tll 1,na. rr-t. 1896, Z. ~rlBt.n. Stori. 4,11, Cen
sreg •• 1onl itlliane dl praga. Prage 1949. 

2/ ShnbJ::LÍ "j'voj 1M. I . Pochl, Prabou kroll: r;a krok_. 

Praha 1958 , I. 1691 Z. Wlrth, dprev. VI "lelell:é. lirot
ělncl na .Ilá Strani l' Pre'l. ZPP 6, 1942 , •• 23. 

J/ BI!l, o tom J. Janáěak. ltllo1'á l' předbilohoreké Fre •• 
(1526-1620 ). PSH 16, 1983, •• 77 - 118. 

4/ O poě'tcíCh kongregaCI J . Riasgsr, Kat,rielian, I. 155 
d 156. 

5/ ! .. tU, •• 158. 
6/ fezt dekretu ~eřejn1 1 O. Romenes e . Riesunto storico • 

•• 15n. 

7/ ~. Pokorný, Nsdece ~lel.ká. 1942. Rukopi8 z eutoro~y 
pozdatelo8ti uložené v AKP, 8. 2, pozn. ll. 

8/ R. S.cký, Staropra žské ipitály. Praha 1928 , 8. 49. 

9/ J. Rhgger, Meter 1sl1en, 8 . 160n. 
10/ Tamté ž, s. 162. 

11/ Podrobnl o reformách chudin8tvi j . Petráňová . VÝ" oj 

ehudinstd v dobl j oeet'in.ské. Diplomod pr'ce PPUK 
1958; j. petráňovi, Vznik 8 počitky prv ních prsbkých 

n. lIIOcnic . lnt Knihu o Prau 1962. - llsdsční e finanční 

otázky v této 8ouvislosti řelí j . Pokorný, Nadece ~lsi

ská. s. Sn. 

12/ ~. Petráňová, Vývoj chud1nství , 8. 56 . pozn. ) 6 • 

lJ/ !. PokornJ. Nad8ce ~leiaká . s . 4. 
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14/ P. A. Stehlg, Versuch dner lIedlz1n1acher Topographie 

'Ion Fr,g. II, Prag 1824 . 8. 289 . 
15/ l'ro nový italaký sirotčinec je řada archivlÚho materiá

lu v !MP; jeho dějiny popsal O. R008naaa (Rlaaunto sto
rico, •• 37-75) 8 noviji Z. Krlahn (Stor1e, I . 15-16). 

16/ J. Rleggel' . Yeterl allen. 8. 170-184. 
17/ J. Pokorný, Nedecl vlliaká , 8. J 
lel J. Rlegger, Meterlellan, 8. 170. 
19/ J . Pokorný, Nadace vleleká , 8. J . 
20/ J. Rhgger, Keterlal1en, B. 160 . 
21/ J. Petráňová. Vi'0J chudlnetvi , 8. ll . 
22/ A. Pokorný, lied8ce vlaiieká, B. 2-J. 

2J/ Tabulka jl zpracována podle Úd8j~ J. Rleggera (Keterla-
l11n, ft. 170-184 ). 

24/ J. Rlegger , Mlterl.llln, ft. 184-185. 
25/ J . POkorný. Nadace 1'1dekli. B. Sn . 
26/ r8l11Uf. 
27/ O. RomanlBl, Rhaunto atorlco, 8. 2l. 
2BI TIlmUl, 8. 15. 
29/ Seznam rektorll v letech 1600-1780 uvádí O. Romeneal 

(R1Iaunto etorico, a. ))-)4). JID ~na aaistentll a příae
dících r; posledního období existence uvádějí., r. 117) 
J. Rigatti - J. C. Pannich (Historische Ilschricbt, s. 
281) • pro r. 1789 SchematiSMus tUr das Jehr 1789, hsg 
1789, • • 242-24). 
Pro lát a 1774-1780 JIOU zachovány protokoly ze zaaadini 
kongregace, které uvádějí neJeno~ Jména jejích ~llnll , 

sle předevlím jsou cenným praMeneM pro poznání chodu 
celé instituce. D.,s a.,azky protokolll uložené ., !KP (bez 
ozna~ení ) Jsou zlomklm archivu kongregace , ktlrý 8a do 
.DlP 40atd koupí., r. 1967. Zachoud d.,a s.,azky jaou 
or;na~lnJ nápiSeM Protocollum Congragation1a Itllica' B. 
Virginia Mariae N. 8 a N. 9 s datovány 4. 9. 1774 d 
) 0 . 7. 1778 a 2. 8. 1778 - 18. 4. 1780. Stránky lD,jí 
~íslO"1'in3 prllbUně 1-876 (U. 8) • 945-1792 (N. 9) . 
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Z,.'dáni, která Be konela nepravidelně podle potř_br 
nlkollkrit miličně, S8 zebÝ'ala veškerýMi provozními 
.ál,lito.ta! kongregaee, jejích 8tat~ 1 chodu ,la.tní
ho IpitálU. Zápiay jednotlivých ře'_ntch problém~ jeDu 
~ídO'l'Ú13 pŇbUni b .. ohledu na d.tuJI. .... dW p .. d 

666. sáldltoat 't'e BUZku J. 8 a 675 . - 1176. 1II~.Le!1-

tOlt .. 8V8zlcu N. 9). Pro velký roZ8ah neby'.! protokolJ 

ntor. tohoto přÍ8phlru dosud l ouehvne zprllco"~, 
Obsahuj í vlak mnol,t,! cenných lntorsací ekonomické 
po,~ (pravidelné zpráv, o hospodaření etatkd kongre
gace, boapodtfaké instrukce, prodej pr oduktd, koupi 
potřeb pro Ipltá1 Ipod.) 8 informací o personálních 
.ál,žitoetech zami,tnancd špitálU, poddaných 8 a, ladi 
u panehích kongregace. pfednlá dltí do IplUlu 
pUjíman,ýeh nabo III ni!iho propO\liU!lich (ládoet1 o pH

jatí dÍtlte od df,dd. piatound nebo rodl~d nalchopntch 

J' uU"lt; ",.plácaní příapě,,1cl ne HU m1l%l0 Ipilát, "1-
pl'caní věna etd. ). 

30/ J. Rig.tti - J. C. Penn1ch, Hletorllcha Hacbrlcht , a. 
1711 tamtU (a . 281-282) jaou ul'Idantl jmj§ns deli!ch 
11f.dlúkd lpltálu - mllhno. Starj§ho )lleta a MaU 5tl'tl~. 

ll/ Pre.ncouuk;f ipltál mll při nj§m phdJ.n! " r. 1777 Jad
noho ohtmehle • j adnu ohtfO'i'elellru (J. RlBgg.r, 
»ahrlBIlBn, a. 162). Scheaet1smua pro r. 1789 u"ád! 
jll.nOl' 1 ti J ad.lnj§ho oěetřol'llhla (II. 242_24); hu měl 
..,dj bJt pHlllo u Ipltále, jak uvádí 1nuntář Ualek4ho 

Ipltálu z r. 1789 (u1ohn" .AIU') pod polollcou a. 2. 1n
"antář ~ád! talcj§ ",.be".ní pokoja 0Iatřo".ta1a býl'a1iho 
f'rancauukj§ho Ipltá1u (polollce ! . ll) • lMko ohtfO'i'a
hlk;y (! . 7). 

32/ sďJ, eG, Publ. 1784-1785, D 111/ 49/100, l l), kertón 
965, nÁl'rb,y d1rekt1'vn.!ch pravldel pro epráYu Vl.bkáho 

Ip1tálu s r. 1785, bod 34 . 
3)/ .apf. pro r. 1175 ul'ádí .A. Pokorný (Nadace "lehká, I. 

2) 268 dltí u kojných 1'e měetl. 
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34/ PopMé je uvádějí 0'. Rigettl II J. C. Pennicb (Hleiorl
eche llechricht, 8. 171). Jeden z nich bydlel pHmo ,.. 
lpltále, jek udb' Inventář (položka ě. 14), Jeho jméno 
uvádí Schematismus Ce. 242). Jméno pr'lního učitel. jlž 
pro r. 1622 udává Riegger (Mahrlallen, B. 159). 

35/ O pi'íapivku. k r. 1777 J. Rlegger (Meterlal1en, 0::. 165). 
)6/ , .. tél, 8. 167. 
37/ Jejich jména uvádí Schematiamua, 8. 243. 
)8/ f1to fllllkc8 uvádějí' nánhy dlrekthních prnldel s 1'. 

1785 (bod. 15), jlléna Sebllll.HllNe (I. 242-24), lh'oto
pbné údajI o C ... in1a II Beulr0-91 in; J. Adamec - K. 

Buúek - L. Hlaváčková - J. Hodková - B. Rouínlo"á, 
Blop'efleJcý slovník pra!eké UkařBké fakulty. V tbku. 
Q KOllerovi Mstrlcule f.cult~t18 madlcal Unlvll'altatla 
Pras.~l. 1657-178). Ed. X. Kučera - Mo Truc. Praha 
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líCh oaob, z nich! některé bydlely přímo ve špitále, 
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421 J. Riegg,r , Ket,rlal1en , a. 166- 168. 
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54/ T8IIItél, pol ožks Č . 5. 
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6JI Biktaří autoři ll'Iádějí rodHiQ" ,.. Vldsk'm iplUh Jil 
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loči1 ~vaned VI.Jakého šplt!lu 

Datua děu clo.pěli eelkem poznAaka .. "" =" 
20.12 .1601 60 
172) 'O 
1746 194 ,. !ti!ílnou děu 

1757 66 25 61 152 
1713 1180 ",četně dětí u 

1775 50)·/ 
phtound 

1776 176 a ro- lB< ncnombtak;ý 
dHek n.elezlnee 

:n.12.1776 793 
1777 107 ro- 1277 celkem zaopatfeno 

dlčak ze rok 
1.1.1778 aa, 
1778 1215 

1779 llB7 

1780 aoo cca 70 100 '70 
1783 100' 
31.12.1786 ,61 
černn 1787 9BJb/ 17 22 1022 

1787 137 ro- 1435 celkem zaopatřeno 
dič_k za rok 

1.1.1788 950 
1789 7a6 7' 124 ,a, pH rušení 



Poznámky k přiloz. 

a! Z tohoto počtu 268 u kOjných , 159 •• ip1t'1., )0 • u!.
Já , 46 H . lulbi. 

bl Z t ohot o počtu 221 ehl.pe~ n.lez.ne~, 242 di. č.t nal.~ 

• • ne6, 294 ehl.pe~ .1rotk~, 226 div č.t eLrotkt. 



','Iir 'Tobodnj 

111M U,l1i111l1,ch, SpUal l.a ter lncer Ildn .. lh \Ul« ,.u 
rlah 1D hr 80l'll tUr IIIUthr Wld nnder bh su 4_ 
J .. ,t1Al,ob.. .,to~ea 

De. Ton 4,1" kont, .. lonelhn UAd charUdlTIrIII 0rca.al .... 

Uo.a der 1.tI lrq alYiol, .. lta1hur (h.l1&re.aaUo.ll. .-cr. 
157) lecŇa"h SpihJ., du b1e lA du J. 1602 1a n,lA

"Ua,r 10llCncaUonaba,. un1:,rc,bNob1: lII'Urd.'. ,lhOrh lal, 

.u .,lAer J.v.tb'buq 1a J. 1789 au dan bed.eu1;lnt."_ 80.1&1-
tMUtuUon .. 14 der llauph1:ad1:. :8,,01:ld'n 1a letshll n,r

hlJ~ztaWld,ri .. lner lx1eh.o.. seboria a. su daa. relch8h.a 
I.&IIta!hlll .al.nlr.lri uad UAhn ohiad .1eb TO.a andaru duroh 

ae1A, 'p,sitiach, .lutcabln - dla SorSI tUr '1.0.4,1- \lOd 1&1-

.eaII:1.ad,r beidaa al.chllebtl. Wld tUr WlTlrbalra"ltl lIIuttar. 

DUl d'lnl UAd du SUtlunpTarmO'ge d .. Spltala I~O&
l1chh in den .hb&l&er UA' ,chhlcer Jahrln d .. 18. JebmWl

b .. «,ri. It.a 1000 lan onln aut alnaal. d'runtlr m.ar ala 

50 • K1Ad.r su Terptlasan. Du S,.1;_ dll' I.1ndlrtUnorsl .ar 

'IL ti"lr ZlU aut .ebr CU1;_ I1T .. U. Dh KlD.dar 1N1"'de .oach 

der a&ba.J't IUI%'IIt bli -'--lil ,ualmalb dl' SpU,h ,utC,sogu, 
aber 1A der SpUaler.g1I, .pater ( bla 6 JahnA) bal de ltl.

,enl ud ta .lltar Ton 6 bi. 15 Jahran hbhn eh d1rů1 ta 
'pUal. ft ,h 'UOer lab~1;tI1D.. BeklaldWlg. UD.hrkwlft 
ua' l&n1tat,tUraorgl .uob BlldWlg arhlaltln. l ach d_ I rral

oh .. « .. 15 . Llbl.nIJabr .. beaol'lh dal SpUal den 1.1.o.derD 

11.D.I LebNhlla. Bagabhn l1D.dlrn wurd.e .. laO'Cl1oht au .tu
tilNA. d, dh SpUalaillo,l..1D.g1 klinlr Obr1paU WlhnhAdan. 

J.oh BeID.d1gu.og dll' Labrl betablh dl' SpUal dll I .. dll'll14 
tUr XDaba.o. und Ilne IIU,ltt tUr lIl«deban, um lh1len l!Aen guten 
11;,ri ll1e Labln IIU e:rmogl1 ehel1 . Oh Pareon,lbleehl1l1& UAd .a

tariall, J.,.,1;,1;1;11I1& klAD man dan Imaltanen Quellan gut aa1;-



DelIaeD. BiD bnollderer BeetLlldtell dn U&lien.1echen. Spitala 

11'&1' .. 1t d-. J. 1776 such ell1e "bhÚung tUr Geburhhll!e, 
wo iD der 2. U.1ttl der achtziglr Jthre der Ge~ah1ltelek
tor B7l1lk Ruth, IlI1tgl1ed der Pr"a8er lIIed1z1niacheD PakuU_t, 

1t111111che DlIIlolletratioD erklarte. 
BiDi,e Orge.aluUoJl8pnnzlp1en dea ital1aolechlll ~pi

tala und .. ll1lr Ga~.hllteanBtalt wurdlll such 1r. dia 1.0.

tOl,1 d.lr Jo .. Uolechlll Relol'llllll in den achhiger JahreD dIa 
18. Jahrhu.o.derh nlu ID.tatLlldeoao Ssoltata- und Sodala.a
atalhrD. Ubel'llOlllllID.. 

, 
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Luda1la B18'fái!ko'fá 

l1uHY o UKtsdll! VŠEOBEM NDlOCNICE .A OSTATNÍCH 
ZDlUVOTtd'CH tfSTAvťi' V PRAZE pllED DVOO S'l'OLET:!MI 

Raterát by l 'fýtahelll ze atejnojlll81lIlé studie pub'.il::onné 

'f easopiee Uksřů i!ulcých lli, 1916 , s. 602 ·606. 

Stnli!t:Ii aouhrn: 

DOllUd se trado'felo . h prebká vlieobecná ::emocnice byla 
WU:.těna z rozhodnuti Joaete II. bez 'f!bání do budO'\',. bÝ1'a
Ubo :nadai!ního Ú8ta'fU pro 'fýchO'fu urozen;ich dínk :na 1terlo'f l 
llÚhtí. .Archivní 'fýzkum ukázal , Je \Ull.iatlní všeobecné ne
aoonice a oetatních zdra'fotních ústavů 'f Praze předcházela 
dlouholetá Jednání. běbelll DicM u vyskytly rbné MnbJ" :na 
faianí tohoto problému . Konkrétní Jednáni za i! ale na podz~ 
r. 1765 . Od poi!átku. " nich brál důlaUtou 111000 protesor 
prabli:é poI,yhch.DiJcy P. L. Herget, Irtery ")'pracO'f81 hdu ú 
..,rhd a plmd. Podle pných náubů .Ua být UlÚaU:na "'eOOac
mi ne.ocn1ca 'fa zruěeném klášteře ne Karlo'I, blázinec 8 
chorobinec 'fil zru.ieném kláiteře u &'f. Katař1IlJ', porodn1ce u 
n • .Apo1 inářa. Da KarlO'fi "lak bylo málo ,ody, a proto na"rbl 
Hargat .., r. 1786 ",.budovet areál zdre,otních úetavo. 'f oblu
U bahího námlatí Republiky. V říjnu r. 1166 na'fitÍ"lll 
Prahu Jout II. a o.obně probUdl hdu prllleqcb budo'f . Vi
a1adl:_ U t o probl:ídlQ" b,.l osobní dopie Joeata II. tehdaji:í
.. nej'f11límu purkrabímu a prezidantu gubernia hr. P. JioaU

ClO'f!, 'f nb! "1jádfll n é názory n. 'f)'UlUí h~ pr.lalctch 
budo,. c!rli:nních 1 nhekých li: n01'ým úi!elCm . ranto dopie do
.ud Dn11t1 pozome.U hietori~ a je prot o ot1itěn ,. přílo" 
'f pln4a znění. Pf! a,.é ná,.itivi Jo.et II. popné uposorn11 
Da lÚ.lo 'fru!itou budO"lu nO"lOlDhtBkého úata"u ilechUi!en, po
ěítal ..,I.t jeltě a umístlnílll 'f8eobecné nemocnice na IarlO'f. 

O detin1ti,.n!m umiet ění tét o nemocnice bylo roshodnuto 
aJ ,. úfí 1788. Chorobineo b,.l um.íetin na larlmě, kde Mla 
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.,~ p~odně vieobecná nemocnice, porodntce u !polináře (po

dle ,...,Ieh n'nh'd). "to d .... úat u y byly ot"řeD,J' ,il " r. 
1789 . deobecM nemocnice d ne sklonku r. 1790. 

• 
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PHloha 

Opi. dopisu císaře Josefa II. nej~yššfmu purkrBbí~u • pre.i-
4entu ~ •• k'ho gubernia hraběti Prantišku Noetlca.l ze ~. 
4. fijna 1786. 
sdl, ~. lormellenbuch tur deB Jahr 1786, II, B. J4)~.1/ 

Li,ber Graf Nostitzl 
leb baba bet gene.uerem. !ugeneche1n .,erech1edener Gebau

de allh1er s.tund.n, de8a Velnen er18ssenen ~nordnungen bls
bar noch nlrgends 8in GenUgsn g81818t8t worden lat. leb saba 
.leh d&her ".ranl •• t, 10Iglnd •• zar g,neuBn Betolgung de. 
Gubernii htem1t zu "erordnen, nimllch dSSB 

I-O der Ksrlehot aamt der Priletur und den dezu gehOrl
seD aeb8ud.eD zum allgemeln,ell Sp1tel gewldmet. :tu dllll. Ende 
sucerlchtat und bergeatellt •• rda, d8rg8.t.lt8n jadocb, 4& •• 
fIU.f d .. darme11ge Gebaude 1II'eder dn Stock g'Bat:zt, noch BUch 
41. Zt-er 1m obaren Stock erbOht .,rdsn. 50 lat BUch du. 
lpoll1nare tUr sln Gebir- und d88 gneeene Neustadter BÚr

,.r-8pltal tUr eln Narrenhaus zuzurlchten, DUr lIIuee aut 
leteteres noch ein Stock ober der kleinen Kammern und Be
hiltni88en autgefUhrt werden. Zu allem dieeem let bsld 1II0g
Uch Rand &nllluleg.n, damB diasee h.llsame W.rk eheetel1ll zu 
Stud kOlllD •• 

2dO Will l eh den barmh.rzlgen BrUdern d8S Gebaude ~on 
den 80genannten "seeer Polacken samt Zugehor, ml t der ellei
nigen Au.nahme der Pferrwohnung und der Klrche, die zu elner 
pfarre gewidmet 1st, sehenken, und einraumen, gegen dem 
.ber, de88 sle ln lhrem Con~ent des bloe8 fUr Gelatllche an
getregene Nerrenhaue erriehten und heretellen. Uibrigene 
8ind die barmherzlge BrUder ln lhrer lnnerlicher Vereetzung 
und in Verkostlgung der Kranken euf kelne Art zu belrren. 

tl0 - -J Du Gebeude des lIalschen Spltela 1st 80 elend, 
de •• derin Kinder 1I0hnen zu lS8sen, nlcht retaam lit, wel1 
eowohl des Speise- ele Krankenz1mmer - 8o.1e alle Beholtnls-
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•• n darln 8chleeht .1nd, 8. konnen a180 hoehs tens , nebat dem 
lind_Ih.ua, vi.ll.leht noch alnlge slte Leute 8l1de bala.Ben 
... rdan ~ d18 Klllder eber oind nach ellsr !4ogl1chkeit zu DUr
gern oder au! das Lancl. YlrteHen, \Ull ln delll Heu.8 110 wenlge 
al. nur magI1ch l et belzubehelten; dleel wen1ge Pln4el- oder 
Siug-Klnder , die noch derln blelban, museen sbal' ln ~le bea
ten Z1mmer , .0 lho die Kneben s ind, "erlegt lJ.ro!sn . 

• to Bobmen het d o Zueht- und Arbeita-P.aua a.hr nOben-

41g, d .. ibige JrbeltshsUB aut der Kl.1naelte 1st hLarZ\! 

kein ••• ega teuglleb, w811 es der Uiberechwemrnun5s-Gefahr 
ellsu.ahr auage •• tzt. und such nleht glri~lg geDug let. 
'Inn 41, in dem Armenheua beflndllehe Slecban, wsil obnedie. 
di8 Rrenkan, die W.rren, und die Venar18chln Bndarswohin, 
Diallch ln da. groBee Splte1 oder Narrenheus zu kommen heben • 
.ut. Land nech Xonlgssaa l oder ln das Schl08s zu Lleben, 
".lch •• d.r Altstadt Prag ganz unnutzt 1st, uber s.tzt .ur
d.n, ,,1 •• i. ohnahln auas.r der Stsdt sain sollon und mUB
"DI .80 ,,1rd dlaaes Al"IIlanbe.us zu einam Zuchthau.a bloae tUr 
.ai~ Pareonen vorzUgllch und ganz schlcksaM anga~andat war-
4all 1r:onnall. waU man alle dia klBine Behal tnlsBI da'9on wird 
.... chli.ss.n. aolche bloaa tUr dell V.rweltar, dl. Baamta 
u:a4 Jectors vorbeh.l ten, und nur das hll1tere grossa G.beuda 
tUr 41. Zuchtllnge "elbllchen Gaach1echta wlrd wldmen 1r:ón-
118111 ",agan waBln dia J,lBnner lnegeeamt 111 des Splnnhaua 
uatargabncht und zu daran Untar1l':untt dae Ifotlge gebaut .Br
dan, n1.mand mu •• jedoch ohne elnen torm11chen gerlchtll chan 
Sprucb dah1n kommen, ~elche8 ltzo bai dem Arbeltshaua nlcht 
bBobechtat "lrd. Da aber des jah iga Spinnbaus allzu eng und 

dar ..... r G.tahr ausg ••• t zt 1.t ; .0 1st ain Kloetar auazu
.iblen. ln .elches dle.a loIenner unterzubrlngan ~iran , "OtU 
JUr dujelŮga •• 0 iho dar Ilagl.trat manlpul1rt , bl. dal 
aethb,au. tarUg .eln ~lrd, dee .chickaam.ste zu seln achelnt. 
'O'lbar dle.a belda Or ten und !hre Zurlchtung ist a1ch !Ilit der 
!pBllation alnzuvarnahman. 

sto lat .uch ain tr.ias Arbaltehau. hler notw.ndlg • .1._ 
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40ch mu •• man in l olchem vermelden. dl08 nieht vlele Leut. 
a.rin zur 'rbe1t genommen .. trden, eondern man MUS8 trachtln, 
dl, j,rbl1t alh 8UI dem Haua zu geben . V1elleieht "are del 
B.~ BU St. J gnea, w81cbea oM.die. nleht verkeu!t wardan 
kaaa, alzu teuglleb, w811 darin aur ain 'letor mit den nOti
gen K'f8Z1nen 8eln muaa. 

6 o 'lira el"lŇnsehl1ch, 41. ) Kre18Bmhr , we1 . ..:he a1ch in 
den prager Sladt'n bat1nden, in aigena Gebaude .1n1getena 
!hra Kinzle!, Registratur, und de8 C~181ona Z1mmer untar
subrlnaen, dezu mUlate tUr den Keurzlmer Krel. eu! dar leu
ltadt , tiir den Berauner auf der KlelnlllUe und tUr den Reko
D1tzer aut de. Hr,dechln der Pla t z ln Klo8tern oder and.ran 
uubl Heunrn se.Shl t ,.tlrcian. Die Wohnunsen der Krel.
hauptl~t. der1n 81nd eben nicht notwlndig , .. 111 d18e88 DUr 

wieder mehrere Bekoatigungen nech 81eh zlehen wUrde. 
,-0.111 lch den Gu-hn, welchor den XormeUtern aut 

der 1101nseite gehort, 8ammt dem Weingorten, dem kleinen 
_.,erbot und dem Gertengebeude, dem General Semlnarl0 zum 
Gen~o und Spotz10rgang der jlumnen genz echenken. DUr lat 
dorjentge Tel1 , 00 zw18chen der Schule und der Klrche 81ch 
b.tlndot , den Schulen e1nzuriumen, damit ale dleoen Platz 
su Bolehrung der Jugend benutzen konnen, davon eber let der 
do. Semtnerio elngere~te Jeoulten Garten on der Koldeu von 
dem golatllchen Pundo beetmogllchet entwoder zu vereueeern, 
oder zu verpochten. 

eVo D08 Geb_ude S. Benedlct oammt der Klrche , jene. dor 
B1berner ohne Klrche, elnd dem Kl11terl zur Bequartierung 
dor Truppen und zweler Erzlehunge Beu8er zu ubergeben. 

9no 1'111 lch dae Baue zwlechen der WohnUlli: dee comman
dierenden Generele und dem Pulverturm, wo vormale dle etu
dioronden Bern.rdlner weren, dem Camerel jdmlnlatrator Krb.n 
su oelner 'ohnung und zu Unt.rbrlngung der j dminiatratione 
Xanzlei blemtt einreumen. 

10lil0 lat d8a Stltt S. Georg eut dem Hradochln engotra
,oner 1I0esen aogleich zu Unterbr!ngung dell ouo dem Semlnarl0 
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ka..eDdln Gala tllchen tUr d8a erzblechoflicbe Prl •• tlrhaus 
suaurlchten. 

111110 l.t d88 Ueuth8U8 in der Lege , .0 8' lat, ganz gut, 
,bll' 4 •• Ober Trenksteueramt kann da, YO 8S amtlret, .egen 
KDB. dl. Reum •• nfcht blelben. Ba lat a180 der gansa erwtl 
Stock, dlr beupt •• chl1ch von der Wohnung d8e OberelJl::'lbalN 
e1n«lnOllmln ht, zu raumen, und dar Ob8re11l118hme~ in den 2r!. 

Stock an den Platz dea Controlors blnau!zulog1ren, .tlch 
letsterlm tnt.ader in dem namllchen Hou. noch 8in pa.r Z1a
.. r , d, dle Ge1agenhe1t aehr grOBI iat, elnzureumen. oder 
U. ad Pel'1lonam tUr deran Entgeng 100 Th. Quart1ergeld .ur 

Intschidigung su gaben lind. 
1..fD0 1m Gubernial H8U8 let 411 l&auth- und Bencal-.ldm1-

nt.tretiona-C •• a8 und Klnzle1 viel zu Ing., 80 dea8 81a 
n1~t be.tehen kOmlen. Ee .are also zu V.r.aldung unnotlgar 
l oden nfchta gedeihl1cher ala der Kameral Ze.hlmehter, der 
ia .... lt1n Stocll: wohnt, auazlehen Zll machen und dle8.n Stocll: 
4erc •• ta1t.n ansuwenden, daaa der untere Stocll: túr 41e Caaaa 
1DI4 4u obere fUr 4le Xenzle1- Burea\U etc. ,eneDmlell Wrdei 
.ar Int8chadlgung 81nd !bm 200 Th . Quartlerse14 zu ~erwl1ll

s·n. 
1)tl0 Bd 4en Ur8ul1nerlnnen befln4en a1ch BUch noch 4 

'araon.n, .elche echon dle Jahre der Erzlehung uberet iegen 
bab.n. Dleae 81nd a180 nech der Voreebrlft zu behende1n, und 

4eD 10000an zu bedauten, 4aea ale elld8 nicht mehr ~erble1b.n 
kOlman. 

14to Kann dle Heupt •• che auf dem A1tetadter RIng ,ans 
oua1rt .u-den und lat auf deren Erbauung nicht mehr fUrsu
daeken. 

15 to Da leh die Verelnlgung der beiden adllehen Damen 
St1ftar, nam11eh dea BUt der Ueustadt mlt Jen .. Buf d~ 
Br.a.chln. lmmer a18 elne erwUn.chllche Sache anaea.h.n ba
ba; 80 .erden Sle darUber elnen Gedanken entwerten les.en. 
wie 4ie auf der Neustedt betlnd11ch 16 Stl!tedemsn ohne 88-
irrun8 der jetslgen eut dem Hradachin wohnenden a11da dar-



'I.tlltln unterSlbrscht werden konnen, de.e jlde ~oa dln 
Ilu.ti4tlrn 2 Zlmmer bek-=e, und dleeea zwar entwader ln dln 
DOch beatehenden Blheltni.sen in dem Stltt .elbet, oder in 
lelren Behiltni.aen dee Sehlo.eee, welehe ,1,ln dleaer Selte 
su 111,en, oder .uch wohl sar ln dem LobkowHun Kauaa . d.u 

sanz au da. Stltt anstoeet, und mlt aelhen aehon DUr alna 

alt Zia,aln nrlegte Collll:lUDieaUon hat. DarUher aiiuten 
.blr dia Vormundach.tt de. P. LobkowHz, ob .18 dh.l. a.ua 

~Irkautln wolbn und wh tauer? bltrast '!Ierd-tn , und dln 
Plana und Obereehlige zu dlren Untarbrlnguns allde entwor
tln werden. Die StlttdlUllan "Ion dar Jieuehdt wiirden elad.nn. 

jenen nt d .. Hradaehin ln aUIIII Ileleh zu balten e81n. Sol· 
te aleb lin oder dle andare Altera- odar andlrer Umatanden 
balblr h1lren loezihlen wollen, eo konnte lhnen dae SUt· 
tuqe Quantum aueh endera'!lo zu glninaen ed Personu ge· 
atattet wlrden. 

16to Bai dem VlrtlahUlte, eo lDen .. esen engan Raum au· 
darewobin cu ubereatz.n tng.tragan bat, babe leh gltund.n, 
dua .. ln lil:Iem 11glnen Ararlal K.us gut UIItergebracht iat, 
'Gl4 d ... dia Enga du Ra\llll.l tUr d1l Ptandlr und die Uampu· 
latlou Z1lDmer 1IIll' daber rUhrt, wl11 die Beamtan •• 81 dr1t· 
tll ~oa Rsuaa zur WohnWl8 lnna, walehee eleh echon in lIIehre· 
ren Orten blobachtat hebe, die.aa 1.t elne natUrllehe POl,e, 
.. il klin Oblrer nie de., .... er unter Augan bat, nachaiaht 
un4 linen jeden tun l"at, waa ar will. Um dieulD absuhal· 
tan, slnd alle Deemte hlnauBzulogiren, und hat DUr eln 11n· 
slger d~on, der dle Sehlu..el "Ienabret, 1m Haus su ~er
blllbln, ala dann wird Plat z genu, tUr Pt_ndlr und Kan1pu
lat1onas1.Jamer s81n • .&.II l inn Tasa, wh heuta, wo Lleitat1o
nu .ar, ll!U8a dal Kaua tUr alle dlejenige, w81eha Ptendlr 
'oringen oder au.loeen wallan, geaperrt blelb.n. 

171110 ln dem Carollne lat de. Vorlesezlmmlr der .adlzi
n1echan Pekult_t tUr dle lllZ.hl Zuhorer, dll ltzt dah1nt:om

.. n, "lilI zu klaln, dle.am musa .leo ebgeholten .. erdtn. 
la echaint .1eh hiezu eln ganz lelehte •• 1tt.l dazublatln, 
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ale ) Parteien in den ob.ran Stocken des Carolin! ~ .rmeDgt 
wOBan, wcnoon kl1ner nlchta dar1n tU tun bet. ala rie 41, 2 

Iwflwte und d18 Si,lI8er und Siinger1nnen 'Von der Opera bulte 
aW. _Ul WB' IS •• ben , um alne lIolche Sache tU glauben. 
Kin. Ubll ... ratudln - .aniga Gulden al ntregende Oekon3a1e 
... su dner .olehen lacherl1chen HsndlWl.g ,!lelo 1'n.che 
.. "bln babin, ln •• leher lIIan n1cht au! dan Slnr. dar Sacha, 
Diallcb der Libra, der Anstandlgkal t und d .. r stilI.n Rubl, 
41, in 11n8m soleb'lI RIU. herrechen muss, bedacht 'IIIar, son
dutl ulber 50 oder 60 'rb. Zina eu!opiert •• Diesel ilit d8-
bar slaleh abzuetellen, die Part,ien eUlzi,ben tU 1.I.en 
und a\UI dieeen Wolmungen Hora;la zuzurlchten, und " enn d18-
•• .rkleckl1ch · Bdn, ala denn 1st erst einem Prot,nor, 
,,~l1cb Janem 1'on der Chym1e, UlIl bei seinllll Laboratorl0 
.a au sein, d ni 'Iobnung 811da ainzure.umen. 

Josef 
Prag, den 4. ten Oktobu 1786 

•• S. Von dleaem werden Sle sowle ~on allen »elnen Ent
schlles eungen eine Copl, an dle B. O. Hofksnzlel 
schlcksn. 

GI. 26439 

II Phpdno podle J. Schultze, R1chtl1n1en tUr dl8 iiusssre 
'.xtgseteltung \s1 Hsreusgebe ~on Quellen zur neusreu 
deutechsn Ges chlchte . Bletter tUr deutsche Landsege
echleh1;e 98, 1962, e. 1-11. 

• 



lowla11. Hlaváčková 

Db .achtoHchungan zur GrUndung dea l'rager a11gllll.1aan 
Ir.akanbauaea und and.rer Geeundheltaan.talten 1a l'raa 
vnZ' ••• 1.b.und.n Jahre.o. 

G1..ag IU.II. davon aWl, da8 da. l':rager allgem.1.D.e Kra.o.lI:an
ua. ll80h l'11lan Jouplw II. 1111 Geb_uch dar ehemal1gan SUl

'WIP&.IlstaU tUr db Ers1ahung dar ad.l1a.n lI.dchan (lID krl ... 
plah U4hl'8'ebraaht WW'de. Db J.rch1"lorschuog beri •• Jedoah. 
dal bYor l&D.gj&hrlge.D. V.rhandlu.age.D. uber dh Ullhrbr1.ncwlc 
4 .. 811g".ln8D. Xr.Ak8D.h8W1eB uod anderer G •• u.adh.1' •• 1arl~ 
tUAleA 1a l'rac e'a;tg.tu.aden batt.n. W&hrelld dl ••• r V.~d-
1\&111_ 1Nl"d.eD. vencbi.den. Vorachl.ge tUr di. LOeung 111 .... 

lnttl .. I_aobi. lIie kotlll:ret.tl Verha.adlWlgetl beg&D..D.e.D. 1a 

aar_i 178;. VOiI. .lD.taag 8D. ephlh bel d.tl Verha.ad.lW1San dar 
,"1"Hr de. lrager PolJtech.alklDB P. L. Berget wichUga 
1011., 4er e1a. paz. aeih. VOtl Vorsohlq8D. u.ad n&aen .rar
Mlteh. laah .. beD. el'8'eD. VorsChlig.o 8011hll clu allg •• l
.a KnAkanh.aua iaI. autgalo_teD. II08hr 1.a Karlov, di. Imou

Ital' .. 4 die !~_D;&4stal' 1111 autgelo.,1D. Klo.'er der hell. 
1llIi1LaZ'i.A&, di_ &D.tb1.adW1p&D..taU 1m St. J.pollbarh UIlhrc'" 
ll_ob' •• rd'll. ID. Karlov geb ,. J_doch zu .eolg WaUer UA4 
dMhalb .ohlUC B.rget 1a J. 1786 vor _lll J.r.Al der G .. uod

hel'.a1Arloh'ungen iD. der u.a.buog de. h_utlgen PIa' ••• 4.r 
"pul)lU: .U e1.a_ Guuo.dh.1tskoaplex aUUUNU&D.. lal O.lctob.r 
1786 be.uohh Joeeph II. Prll8 u.ad be.lobUgh a&hrare Prag.r 
ae_ud •• II. B.81chUgWlgar .. ulta' lolgh eiD. Driel Jo .. pha 

II. &.ll 484 Ob.rburg&raf u.a4 4.0 GubernluaprUlde.a'an den Grat 
r. loeUh. In di ••• Bri.! _uhrte d.r XaJ, .. r .. 1.ae !D.alch
t_ aur Iuhuo.g vial.r Pragar 8.1tlloher wi. auch II:1rob.lloh.r 
(J •• ud. au 41 •• 84 n.ue.a Z •• okeA. D118.r Brhl 1st bi&h.r d.r 

J.lIfaa.rblUŮ:.U 4.r Hla'orlker entga.age.n. Br 18' 4.abalb U 



der .i.D.lqe au di .... BtIi'Cng .... ró'thJ1Ulch'C. 

"""d .. :La .. B .. u.ch .. :La ing aachh du .lat.u 
av.u ev.! d .. kala ,eouhh aeb_ude de. lIeue'C_dhr n.u.
.Uf'C .. auflaerta •• rech.aeh ebu 'Cl"Ohd .. aut d1l UAhr
br1llcu4l d .. ů1, .. e101l1 Xranll:enhau. .. :La X.r10.,.. tfber 41e 

"".uU1,e U.a.hrbr1qung d .. Krukellhau. .. n.rde ab~l' eN'C 
1a Sep'C.ber 1788 &D.hch1ldeA. ll .. S1Iohellhau. mude :La 
kr10'f'. ft urtIprW1such d •• allg .. e1D.e Iraall:eIlh.allilll ,eplu'C 

nr, WI.' d1l :&n'CbhdWl.pa.c..hU be1 d. hlil. J.polll.Qar1. 
(MhpNOhe.c.d du triihere.o. V01'8ch1i«e) Wlhrgel)rach'C. IIh

.... tli .i.D..'Ců'C&D. wurd.&D. 111 J. 1789 eró'Uoe'C. 4 .. ů1,.e1-
ne 1l'&Alte.c.hau. lllde de. J. 1790. 

• 
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IlORY V PRJ.U 1348-1419 
n smLl 1iIB!I"OSTI l'ARltHO KLtRu 

Vfklad o demografických poměrech v PrllZe v době ilfedhu

.i~.k'. který zde podáv4m, vychází fo mé větěí, do~ud nepub
lU:on,ná .tudia o vÝ'ojl mortality v čechách ve udniném ob
dObí. 11 Celozemské zaměřeni této práce ~ofňuje odhalit nl
ktar4 8oUYlaloatl, které při studiu omezeném ne jednu loka
litu, byl lokalitu tak významnou, jeko byla Praha, nelze po
.Uhnout. I .. následujícím příaphku proto setrul.vám při ce-
10 .... 11:'= pohledu a spíše jan upozorňuji ne některé speci
ficté pra!aké poměry 8 prOblémy, příp. 1 naznačuji molDOstl 
jejich hhn:!. 

'~oj mortality v Čechách od poloviny 14. atol. do bu
dhté r ... oluce se pOkouším postihnout prostřednictvím dvo
jího druhu pr8lllenl1: na základě přílllich zmínek 'J soudobých 
v7)r'vicích 1 úředních pramenech 8 současně Zla základě ata
U..tik;y. opírající sa od r. 1358 o kon1'irmsční knihy pra!eké 
arcidi.céze a od r. 1)80 o desky dvorské provolaci. Oba sts
ti8tickJ zpracované prsme~ ovšem postihuji mortalitu skupin 
o8ob v nich ev idovsných jan částečně. U konfirmačních knih 

vad! •• jména fakt, le zápia do nich nebyl obligstorní • le 
8a tudl! týkal jen 88i poloviny změn v drf.ení pfí81u§nýeh 
e:írknDÍcb obročí. Podstatné shoda křivky mortslity po r. 
lJ80. sestavené na zikladě obou pramend, i sbods ziskaqýeh 
8tatistických údsjd a přímými zmínksmi prsmend však ukazují. 
I. pfes nedoststky obou pramend je zvolená cest s ecbddná. 

Pro vývoj demografických poměrd v Čechácb ja příznačná, 
I. sl 40 poloviny 14. stol. znají vyprávěci prameny m.i.m.ořád
DOU aortalitu téměř výlučně., souvislosti s hladem. Samotné
ba pojlllU mor používsjí jen zřídka a často opět v souvislosti 
I hladem. Pariodicita demografických krizí zachycených vy
priv icími pramany I!II!I přitom zřetelně zrychluje po r. 1250. 
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1,1 •• ~i.k bezpečně rozhodnout , do jaké ~ry ja to d~81.d.k 
roetoueíbo počtu oby~.te18t~8 8 jeho koncentrace va miatech , 
pfíp. boapodářakých poti!i 8 tím spoJených, a do jak' DÚ'1 
Jan proJe,. lapli 1.,1denc8 demografických krizi. 

Ie skutečnému přelomu v demografickém vÝ'l'Ojl doch.'.:lÍ ., 
polO'1'1nl 14. atol.. kd,y .a ., Evropě a postupni 1 ,. hak;fch 

a.oh .tá"á endemickou nemocí pravý mor, pfedt:!!'! po , taletí 
u na. neznámi nemoc mimořádné smrticí síly, přelévající I' 
v Ilnelkjch Č II80yých lnterraleeh z jednoho kOrlel hroP1 na 

4ruhI. Zhoubni choroba byla , jak zná=o, zavlečena janovlkým! 
kor áby r. 1)47 z Krymu do Středomoří 8 do r. 1352 zapll"ila 
Jaj! pnlÚ ,.lna prakticQ celou E'9ropu od Gibraltaru .1 po 
.o.ItHaké Whot.,L V řadách e'9ropakého obyvetelet-u, jaho! 
!.unita .,6č1 moru za staletí klidu zřejmě dOCil. vyhasli, 
Ipd.obl1a pandamie z poloviny století , nez~sná později ~čar

nou eartí~, ne8m..Írné ztráty. dděsný dojem z jejich ~ýše ~iak 

blk~ ze~á jinou daleko zá~ežnějěí skutečnost, totiž le 
04 r . 1)47 sa B'9ropa stala -lIloro~ým~ kontinentem, kde z&o
k1eW příčinou demogrefických krizi byly ~edle hladu po 'fÍ
ca nel čt,.f1 atolet! prá~ě 1Il0rO't'é epidemie, propuksjÍcí 118-
Jab. spočátku ve ... dmi krátJcých interulech. J. lltale Bll i 
kontinentem a -moro ... ou mentalitou", s permenentním pocitem 
ohrolení nazn'mim nebezpečím , které starií doba ~ tak:o~é po
dobl naznala. 

Zprá~,. naJich pramend o "černé smrti" jsou doeti mlha~é 
a nabtrají jasnějiíeh kontur teprve l' konfrontaci 88 situací 
sjii tlnou " Jiných zemích. Ddležitý je zejména poznatek, le 
do soundah í naě1ch zemí pronikla epidelll1e "čard S!llrti" a! 
r. U49, kdJ' sa přelila přea Alpy do Ba1'or, POlllohatd, Ra.koWl 
• Uber. , náaladujících d ... ou letech pek zs pla"' il a okolí ~az
na, Wiirzburku , Bor1mberka i Slezako a Polako , adak poměrně 
brs,. ",.haela. V r. 135J u ž nemáme ... ýakyt nemoci bezpečně do
lolan ... ládném z .... ropaJcých lII.ht. Zprá ... u 'rant1lks Prsžak'
ho, I, za č erné am.rti ae Mm.fení dostalo i do Rakous a začalo 

p.no .... t i " Oeakélll. království", tedy zřejmě musíme vztihnout 
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Ir: r. 1349 a n1kol1~ k r. 1348, kam lUl někdy klade. Dllldlt1 
pf1tom Je Prent1ěkovo tvrzeni, h prvou vlnu moru vypud110 
z ~ech "čerstvé a chladná povětří". Tento výklad plně 00.1'0-
"I'Ídá zkuiien08tem se šířením moru v jlnjch zemích. K prvnímu 
vážnějšímu vzplanutí epidemie došlo v Čechách podle té~ož 
autora d r. 1)50. Odpovídá to plně jek zprávám jlIt1ch pra
m.n~, tak 1 poznetrdm o šíření moru v našem eou~~d8tvi . 

Epidemií z poloviny století byla zřejmě nejh~e posti
žen. jižní ~or8v.. Dokládají to berní úlevy pro Brno 8 ZnoJ
mo z r. 1351, rozšiřování městských hfbltov ll v Brně r. 1349 
• 1350 1 značný pokles počtu berních popletníkO. zvláiti na 
předměetíeb, v brněnských berních rejstřících . Jinak tomu 
sf.Jmi bylo v Praze. Zdárnď prdběh zelo žení univerzity a .e
Jména budo'9W Nového Města naznačuj., že h1e.'9ní město krá
la..t~í bylo první '91nou moru postiženo minimálně, přestože 
upf. ~yat8vení ří1íakých svátostí na jeře r. 1)50 a a IlÍlIl 

spoj_ný příliV poutník~ v1tvářely pro šíření epidemie opti
.. Uní pOdmÍnky.2/ Přímo zarážející je kontraat, a jakou hr1l-
80U ~yprávějÍ nah kroniky o epidemii v jiných evropských 
~-.ícb a jak nepstrně ai všímejí jejího řádění v Čechách, eč 
upř . současné domácí živelní pohromy popisují vellnl ze'9rub .. 
ni. Díky e'9é poloze na evropském rozvodí a ened i příznhé 

kOnstelaci klimatických poměrů byly Čechy zřejmě ochráněny 
před úderem vlastní "černé smrti~. tleunikly věsk morové men
talitě. Ta se odráží jek ve fantastických zprávách Prantiě
kO~l kroniky o p~'9odu ~černé smrti~. tak i v procesích fla 
gelant~ r. 1)49 8 v chebské protHidovské bouři r. 1350. 

Po pl"'9é morové '91ně byl u nás i jinde v Evropě několik 
let klid, zřejmě díky suchým létl1m. Avšak jH r. 1)56 u za
čsla rozšiřovat z nevelkého ohniaka v Heeensku a snad i z 
ji»$ch ala7tých ložiaek nová pandemie do celé Evropy. Jají 
střed zasáhla z'91 áště v letech 1)57-1)59 a 1)6)-1)66. Ve 2. 
polo'9ině šedesátých let mor naopak přežíval jen '9 několika 

lokálních ohniecícb. Zmíněná druhá vlna moru ae již čeekým 
semím ne~yhnula. Bezpečně ji m~e v Čechách doloženu v 11-
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tlcb lJ57-1)63, 8n,d 1 r. 1364. V hospodářském r. 1361-1)62 
pfltoa byly jají ~houbn~ ddsledky Jaltě probloubeQ1 s~ 
hladomorem. Přími zmlnky prsmend 1 statistik, úmrtí kléru •• 
,"cdku. shodují, na "lak beze zbytku. Po r. 1)61 Jil ,.,.prid
cí prameny o moru mlčí, zato podle konfirmačnícb knih .p141-
.1, "7'rcholil. právě v letech 1)62- 1)6). LZI to zř.~mI "1-
ni1;lH tím, !!e " Uchto letech lehlo centrum ,,!'doIl:4 morh
l1ty ,. •• "erozépadnfch e.Ch6ch, zatímco" Praze .8 ji! 81-
tUIOI normalizoval, . Pro 8oudobé kronikáře Je naopak pří
zn,čni praž.ký pohled. 

1 rámci ~niné nlko11ka11té demografické kriZI nlsa
znamenaly l1brl contlrmatlonum vyAAi mortalitu Jan '" 2. po
lOYlnl r. 1361 • v 1. polovině · roku náSledUjícíhO. Odjinud 
,.!al, 18 prá"ě toto údobí bylo dobOU hlsdomoru. Ten 88 "i,k 
d'.lm~ fumho kUru, "lUíti na 'V enko,i, nedotkl tolik Jako 
nlUích ,rete, lIIietekébo obplltelehe. O intendtl moro.é 
.p14.-11 s přelomu padeaátých I iedeeátých let sl l se udi let 
ph4at8.u na dkladě Zjištění, !a lIIui 1. červencIIll lJ 57 8 

)O. ~lrYnllll lJ64 le svilil počet kni!ekých ~tí , prellké 
ar.141lcési prctl nor=álu , Odpovídajícímu klidnilll létdlll bes 
Ip14aa1!, 2,7 krát, IIIlZi 1. červenCIlll 1)63 a JO. červnem 

ll64 dokonce témif pUkrát. 
lartografické zpracodní údaJ o. konfirmačních knih uII:.

Sujl, Je 11 SllÚninéJl1 č8l0vll!im Ú8eku u hlavní ohniako epidl
liliI v eechách poetupnl přesouvalO 8 le epidelllie nikdy ness
dhl. nejednou celé eecl!3. Např. r. 1357 se nákaze rychlI 
lífile Zl !atecka k Preze, r. 1358 pokryla téllliř cel' elch1 • 
..,lak v pdvodnílll ohnlaku vyhasla. R. 1360 zvlál t huti po

eUhla Klldeko, ledl zelllŤelo 17 s celkového počtu 39 sprivcl. 
tllllDÍch far. pfes nenYfnoměrné líhni n1Q11éně mor nadth1l 
v prdbihu let 1357-1363 postupně Cllé eechy 8 do nlktlrjcb 
míl"t 18 vrátil několikrát. J. prá,ě ud.m1letá trvání bdí tu

"to demografickou krizi - znásobenou Jeit i hladomorem - k 
nlJhoriÍlll.. 

VI 2 . polovině ledesátých let dol lo ll: výrezniJi:ímu vse-
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.'lupu. aorhltt,. jen,. letech 1)67 a 1)69. Podle sezónního 
prlblbu 1 ••• oudit, že ,. prv'm roce nello zfeJmi o mor - ten 
,,~reho111 "ldJ' " láti - nibr! o nijakou chorobu :t aechlaa-
m. Dl"Ilhou ..,:flenou mortalitu lEl nezvat krátkodobýal :tU-le

b ... o~é epidemie přicházející z Rakou8. Te doznív.l~ Inad 
1 r . 1370, •• tímco r. 1371 .8 zvýě,ná mortalita ",.~tuj. 
pf.d .... lta ,. ..... :ro"ýchodnich eechách. K8rtogr.tl~q obraz 
.pid_s.. l' r. 1369 liti beze zb,.tku llhoduje a lič'lŮm kronik. 

leui .& W.Ua1le hhdJ" pUn"! zejimevou podrobnost, le,. 
e:.cbIch bJla draná &1m8 • luché léto, zetÚllco ... eOUllednieh 

.ůoaťch bylo léto naopek m1mořádni deiti1'4 8 tudíl pro i:í
hDi -'1'\1. JlIi rozdíl od e.ch přízni .. é. Mor .8 alel 'J e.ehách 
ObJnU .... hk hb,.ni ., krajích IOU8edíeích • Rakous,. XdJ'l 
•• Iiul nacházet prvé oběti,. Praze, proce.í 8 poet1 - ,.. 
lkat.~no.tl ~iem apí!. nepřízni'" klima - prt jlJ zlst .. 1-
11'. IoDl1rmalní knihy ponrzuj! kronlkářO"la Blon ai e pf.~ 

~api~ou ahodou. saznamenA~ejí ~~t6enou mortalitu kléru ~t

I_Di .. JiW i!!úti eech od ŠUllluy d po Sbnu a nikollka 

pfipa4J ~í indikují z~ýienou mortelitu i v Praze. 

R. lJ72 .ai!!alo ~ eechách období velmi příznivého popu
la6níbo ~tvoje, pferuien' r. 1380 náhle morovou epidemií ta

t..,tch ro_n. Jalr:ých nlk4J Jindy .. pfedhuaitBkém období 

-%'7 udodhlJ. Byla to aoui!!áet nové morové vl~. která pro

Ila :tn-opou na pfelocu let eedmdeeátfch B osmdeaátých. shnl~ 
ba v ros.así let 1)78~1)a5. a patřila v jiných lemích -

vShlad .. k intenzitl předChozíCh epidemií ~ apíie k .'ni 

ahoubDtm. V e1chách zato mlla zcele mlmořédd rollllil'1. To 

potvrsují vlac~ kroniky. atajnl jako dochované i!!íeelné 
44aja o ~noeU řéd0"l4ho kUru (,. Duchcovi a Pomuku). Je

jích ahoub~ch ddaledk6 Be dO"lolá .. ají v oemdeBátých letech 

nclmoeU pH udllov áni od\1artl e VB aporu o odw.:M a ní 
oJ4ftja i Jan z Jenlhjna. Mimořádnou inhn.zitu áartnoetl 

.."iUUjí pilma i kontirmai!!ní knihy a poi!!ínejíc:í l1bri pro

ol ... tlollUlll. Zatílllco v delllOgretlcky pHznivýcn .. dmd'''tfch 
letech •• v prdalcá al'c1d1ec':ti uvolňo'i'BQ' podle kontu..i!!~ 
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nich knih mi.íčni necelé 4 tary, v č erv enci 1)80 bylo obaa· 
10.&.0 12 odumřelých tar, v srpnu 42, v září 76 a Zl pouht 
prYl den října a. dm. Přitom v nikollka tarnostech .8 úmrtí 
IpnvcI ,. krátkdi době opako'lelo. což byl j 8V. se kurýDI se 
v iádném jiném roce neB8tk~8. POdobný obraz pO_kytují 1 
prO"rohcí dealcy d'toraké: Va 2. polo'i'lně oamdad:tých 1"t • 
v 1. polovině l et devadesátýcb, v době rllatlvnl ~lldné • •• 
ročně provolávalo prdmirni 59 odúmrtí illchtického majetkU. 
V r . 1361 (přes neúplnost dp1a"- z tohoto roku) dali: plnýCh 
182, r. 1)82 11'3. r. 1)8 ) ll) • jattě r. 1)86 plnýcb 86 . 

B'aledující léta byla v Čechách papul.čni příznivá. !l 
v d""dedtých let ech dolilo ke dvěma men!íím dem.ogl'ef1clcýJ:o 
krl,1m, r. 1)90 • v letech 1)94·1395, prozrazujícím 68 2-2,5 
~obDďm ."jiením mortality kléru. Ve druhém případě vlak 
n~.lo jít o mor, nýbrž i o hladomor a epidemia aou~iae3i
ci • parwk;fa odbojaD:l proti tráli. Podl;!i došlo ll: mirnějšílllU 

.. fiaa! mortality v letech 140)-1407, kdy ae ~řeJmě propl'
t_11 .Inl intenzf~n! moro~' ~ 1D3 i jiná epidemie, aou~ia_jí
ci _čáati opět a domácími v'lkami . Posladní větií demogra
fická krbe předhuaHllk' doby proběhla v letech 141)-1415. 
Ja tfaba Ji připomanout zajm'na proto, že prohl oubila v zami 
~.ruJln! ~T' olan' i nterdiktam e pak HueO'l'ou potupnou elllrtí. 
Iro.I SDdnlných ~ltěich demografických kri~í ~azn .. ená~' 
.tatietika úmrtnoati k1'ru v letech 1354-1418 jaštl několik 
D:lanšich ~i~d mortality směrem vzhdru, sviak zpravidla na
l.a zjl.tlt jejich přean' příČi~. 

ShrneD:le-1i výa1edky našeho zkoumání, zjiiiujaD:la, la 
prWněrně Jadnou za da~ět lat přiiíh po r. 1)48 v e.cbáCh 
~lna krizov á sondU" trvající zpravidla několik 1&1. Na 
2-) nor.'ln! roky tek přichází 1 r ok D:lortolity abnormální , 
~ltl1nou zpd80ben' D:IOrovou nákazou. Je to poměr II nau~ěři
tllně nepřízn1~ý. Jebož hrůznost Je anad zmenšována Jan ti., 
la D:lorov ' epidemi e nlkdy nepoetibly nará~ cal ' úzam! Čech. 
ddaJa konf1rmačnicb knih přitOD:l ukazuji, ža by bylo nespráv
né předpokládat inten~ivniJ ši výakyt moru pou~a v D:IIetek'D:I 

• 
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proetfedí . Před morotou nAkezou 81 nebyli jlstl anl obyYltet' n.jclpadl.jiícb vBsnic. Sou'laloat častých epidemií aoru 
• 'fBOkou koncentrscí obyvatelstva je nicméně zřejmá , např. 

" okolí Kutné Hory. Dobře patrná ja 1 .,'zaDOllt epidemií na 
Uno", ' kO!llWllklClI , např. r. 1380, atajně Jako ji! zlIIhbi 
pIolni n.~nO!lllrno8t ., 'ffení nákazy. Práv ě proto, ~. jad
notlhé morové epidemie zdatávaly omezen,y vidy j;:n Da niktl-
1"4 Jtre,ja Čech, byly 1 edlco.,é ztráty na obyvatelstvu menši , 
nll bJcbom mohli soudit na základě lzo1o,.~ých lokál ních 
dat, Jejich! general izacI Je zcela nepřípustná. 

Chceme- li .8 přlea Jan poku,lt o určitý odhad populač
nícb strát Z8 demografiokých krizi sledovaného údobí, jsou 
k tomu. D8jl'bodnějlí celoumeké údaje o úmrtnosti určité slru
plQ1 ob~.tel.tv • • jaké pflnáiejí právě konfirmační knihy. 
Jljich zpracováním zjiltujeme , že ,e eledovan~m pětal adeeá

tilet~ ~dobí l354- l4lB zemřelo (po rektifikaci chtb zp~o
ben:/dt. .ecerem1 , záznamach) a bylo evidováno cca 4 000 při
eluinílt\l tarlÚbo kléru . Jeatli!e , letech bez epidn1í b)'lo 
koDtirmačn!m1 knibami zaznaJllenáváno próměrni a8i 40 zemře
lýcb plebtad ročni , pak ze z~něná celkové 8~ 4 000 zemře
lIcb pleblnd lINulo na mor či jiná epidemie zemřít 88i 1 400. 
Irla to zhrubo jedno třetina všech zemřelých . Vyjdeme-li * 
Buasllo,. pfedpoklodu, že v letech bez krizové mortality 
uaínlo nljmáně 3.5 ~ oaob viková akUpiny , k níž patř1l kU

rua, a le ca epidemií b,la úmrtnoat Ivětek'ho kl'ru zhruba 
~akr't " lií na ž obacná dmrtnost . 'yebází nám míra mortali
ty .II dloubá morov' vlny let 1357-1364 oei 50 " . (ve akuteě
DUU byla ad j eiitl o něco v,.Uí v dllaledku hladomoru). r. 
lJ80 pak plných 150 " • • To je aice doat, ala Itála mnohem 
.'ni niž činila předpOkládaná úmrtnoot např . , Itálii r. 

lJ4B . L'I odhadnout. že míra obecná úmrtnoati č inila před r . 
134B .. i ) 0-40 J." po tomto roce ad 40-50 " •• To IlUSelO při 
předpOkládaná porodnoati CCa 45 ~. znamenot , ážné zpomalení I 
.k:~! ne atagnaci popu1očního rdstu a doča8ni i úbytek ob,ru
tahtva . Zdá le přitom, h v údobí 1354- 13BO bylB pr&aěrn! 
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roční úmr1:noat na mor třikrát vyšší nel " údoM 1390-1418, 
k~ populační bilance 8el byla aktivní. Znovu vlak opekuji, 
I. jde Jen o ~potetleké konstrukce. 

I když nám chybějí přesná čísla, potvrzuji všec~ díl
ě! • b;rpotet1ck6 údaj e , že mortali t a" naš ich zemích" i1dobi 
lJ47-1418 nikdy nedoeáhla úrovnš mort ality, zjištěné , ni
herých zemích západn:í a jižní E-Iropy 18 ·černé ...-... rU". Po
kud jde např. o pražskou univerzitu" r. 1380, hluboce alce 
pokl •• la imatrikulace 8tudent~. nebyla vlak přerušena ěin
~.t univerzity 8 hned v následujících letech byl .,f~ "1-
roYDÁn. Naproti tomu za "černi smrti" lest ze třiceti .vrop
.tich univerzit muselo trvala zastavit činnost a dali! jl 
ob~111 až po někollkaleté přestávce (Siena 1)57) nebo li
vOfl1Y • nepetrqým počtem atudent~. 

Zvýšená mortalita 2. poloviny 14. atol. mila s.é dd
sla4k7 lociáln! psychologické, které se musely odrasit i • 
'abda~ií kultuře a musely ovlivnit i počínající refor=n! 
hzmtí •• Ila i ddaledky demografické, zasahující do ekol1Olll.ik:y, 
sociální oblaati i do národnostní Skladby čeekých zemí a oe
pfáo i do oblaati politická. Ns nikteri!! z nich, zejmi!!na po
tu4 se týkají Prahy, bych chtěl upozornit. 

Viii zt~át na pražekém obyvatelstvu na zákledě údajd o 
~nosti farního kléru odhsdnout nelze pro relatl.oě malé 
počt1 pražských obročí systemsticky ev i dovených v kontirweč
mch knihách. Je však možno konstatovat, že Prue ee ne"1-
bDula iádoá z velkých mortelitnich krizí zkoumaného obdob!. 

Přitom však'" prdběhu víceletých krizí byh l'raha v ni
k1erých letech postižena zřejmě málo nebo snsd ,.o.bec ne 
(1)59. lJ60)}/ Nejviti! ztráty l'rsZl nepocl>.,ytmi zesadih 
epidemie r. 1)80. V červenci-září bylo v Praze osszeno 18 
odumřalých obročí z celkováho počtu 151 odumřelých obročí 
ob ... o .... Dich tehdy v arcidlecáz1. Větiiinou Uo o llÚete-kap
land a oltáfrd1n\. Zdánlivě by to potvrzovalo tezi, vyslove
nou napf. Zeddacbem, že nižší kl érus plnil ze epidamií ~, 
p01'illD.oat1 Upe než klérus vyšší. kterj aa strenil styku 



• 

15) 

• nllllocný1Dl 8 hledal dchranu " útěku z ohroZených míst. )lu
IlÍm. dek nit v úuhu, že místa farářů jsou "i' konfirmačních 

knihách, pokud jde o Prahu , evidována 1 v klidných letech 
bez epidemii mála, protože byle zřejmě v daleko větl! míře 
ne! !!date 'unkoveJcých far obsazována ne zákledi!i papežskýCh 
provizi. 

Prahe je jediným metem, odkud mÓJlle z doby rfedhuo1hké 
dOcho"án konkrétní údaj o výši ztrát ne oby'utelah'u za de
mografických krizí. Mám tu ne mysli Syl\'lovu zprévu, !e r. 
1)60 ~lo pohřbeno ve ltěpánaké farnosti přee 3 000 zemře
lých. Víme, že SylviuB měl v Praze dobré informátory, nlcmé- . 
ni bolov ané údaje " ýěe zmíněného typu jeDu vždycky podezře
lé. Vyloučit správnost Sylv10'\'8 údeje , věek nelze , protože 
v'eehna dobová svědectv í e8 shodují v tom, že epidemie r. 
1)60 řádila 8 mimořádnou silou práv i v prue. 4/ Lze to Oltst
ni 401oiit i některými dÍlčími údajil Podle záznemd publ1ko
~&Dtch !eige~ bylo v letech 1354- 1J73 za pis ováno do mest
Ikjch kn1h Sterého Městs pražského v prruněru 31 nove přije
tjch miitanó., r. 1378 dokonce jen devet. R. 1)81, bezpro
.tfedně po demografiCké krizi, však jich bylo k zaplněn! 
~.niklfch ztrát přijato 124. Neco naznačuj e i fakt, že v 
o.cleaátých letech se zvolnila parcela ce volné pM.y ~ hred
bich Nového Měate pražakého s posléze zcela uatsla, ani! do
su.d brly vyčerpány pMní rnervy. Tomke~ sebrané údaje na
značuji , !e z 18 předních staroměstských měštan~, kteří v 
letech 1377-1379 zastávali funkci v městské rsdě, jich v 
OIlD.deaátých letech zdstáv á v radě pouhých sedm a hst z !Ň
~odnÍho počtu., tj. celá jedne třetina , z premen~ náhle mizí. 
Při vysvětlování uvedených jevd je nutno brát v úvahu i jiná 
okolnoeti (např . zvolnění výstavby Nového Města jiatě souvi
.elo především a pokleaem konjunktur] v Preze po smrt i Kar
le IV.). Nelze vilak myslím přecházet naznačená souvilllosti s 
demografickou kr izí , byt jen dílčí nebo i nepří~é . 

Z bnprostředních d~sledkii morových epidemií po r. 1348 
• njména velkáho moru v r. 1380 bych pHpomněl alespoň ně-
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tter4. Jal lze 81edo~et 1 na pra! aká= materiálu. pted~ěfD 
bJch \lou41 náhU hromadění eírkevního majetku odkaz1 8 dal'1. 
lapf. Ir:oetd IV . Linharta mU 've 8'V~m lIIajetku před r. 1380 
J-'lnI ka11ch, po moro~é epidemii ~18k i8.t. J. tfebe U'I'.t 
1 D&rUleDi kontinuity v držení úřado' 1 nem.o'llt ébo majetku, 
.nad, 1 otevření vitiího prost oru pro sociální mobll1"+;Il, jek 

~'diJí ba zikl.di materiálu z Jiných zemí někte~i autoři. 
rf.hU4nout nelze ani wněn,ý krl..tkodobý '\'Zutup mbtakého 
pfhUho'Ulectd, který apelu 8 vysokou úmrtností domácího 
ollTY_telat., • .uaal určitým zp4aobem ovlivnit 1 národnostní 

. skladbu Prah1. stejně jako jiných měat. j konečně j. třeba 

pfl~nout 1 určit é těžk08tl mi. také ekonomiky. lení 8.1 
náhodou, I. jediný časově pfoaDAj1 zařadit elný mlat.ký pfed
pie o au1málních mzdách z doby předhUSltllké, chebský, po
chta! prá., i z oamdeeáttch let, z doby bezprostředně po ~el
k_ .oru. Zdá n, Ze mor ~ r. 1.)80 ~Y"olel v Čechách podobné 
důhdQ jako ~ jiI!jch zelllÍch "černá amrt" r. 1)48, po níž 

~ sá,.ani !'.ropě byla ~ydáIla celá řada talcO"lÝch nanzení, 
Jllik~ • vjalon:!_ od~oliním na nadoatatek námezdnÍch pracO'J
DÍkd •• n1klý morem. Oetatně i odpouětění odúmrti ~ oSlllde8á

tich htach ja u nás '9 :felO'llně zdll'lodňo~áno náeledlq moru. Je 
proto aolno lili položit otázku, zda i blíža nedlllto'9~é praž
ilit' asdo~ é tarify, kladené tradičně - analogicky k západni 
.. ropl - do polo~in;y 14. etol., nepocházejí epíAe z let OBIII
daaátlch. -Černou amrtí" se něktefí eutoři ro~ně! pokoulají 
~ylol1t dočesn! obrat měetaké politik)' Karla IV. n pro.plch 
teaaalniche r . 1350. Vzhledem k nevelkému rozeahu epidemie 
~ Oacblch '9 letech 1349- 1350 je vlak i tento ~;kled málo 
pr8'9'dlpodobný • 

likolit poznámek, které vycházejí z analýzy v~oje mor
tality .. Čechách va 2. polovině 14. a počátkem 15. atol. a 
lr:onfrontuJí její výeledk;y a několika konkrltním1 daty. 
pralaká hillltOri., .usí nutně zdetat jen v ~ině b1potéz, 

•• j .'na pokud nebudflllle znát lépe lIIamotI!j demografiCký vfvo~ 
Pral!;t. U. ntlll jdU ILnOho práce čeká. Doeud např. není 
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~reoo~áno miBt8k~ přistěhovalectv1, ač materIál pro jeho 
atudlum již byl dávno vydán Teigem. Novij i :!': zahran1čn:! práce 
~ni! naznačují, jak velké možnosti skýtá pro studium mor
tality městského obyvatelstva rozbor měštsnekýeh k881t6. di· 
41~ch pfevodd. stejné jeko změn ve složení bern!ch ~pl.t
níkd (jež by bylo možno eledovat zejména na brninekp~ mate
rtálu).5/ Zb~á 1 prohloubit studium mortality p~8žatého 
kl'ru 8 vyzkoušet 1 jiné cesty, po nichž by S8 naše poznání 
aoblo ... atuálně pohnout o dalií! krok vpřed. Md;! pHepi-.ek 
Ja chdpán právě jeko podnět 11: rozvoji bádání nad pražským 
d_ogrlflclr:fm "'Poj 8m ve středověku. Možnosti tohoto bádán:! 
dosud zdaleke nejsou vyčerpány. 

1/ B, • .ur , Příspěvek 11: demografické problematice předhu
dbkých eech (1346-1419). AUC - Fhl1. et Hist. (v tis

ku). Zčásti o této problematice pojednávejí i mé etati 
.0roYá epidemie roku 1380 v ~echáoh. HD 10, 1986, B. 37 
a! 71 s Pří_piv ek h1etorického demografa k objasnění 
poěátkŮ lidového kacířství na Táborsku. RT 4 , 1981, 
•• 101-106. Upouětím proto od oitace pramend a litera
tur7. pokud jsou uvedeny ~e zmíněných studiích. 

2/ I.pf. ~ protokolu o rozdělení ěUpállské a jindfiěské 

farnoBti na No~ém Městě praZském z 28. 2. lJ51 ee píh 
dOB1ova, Žl "'Vitií I!áat domll, zahrad, dvorů., ete'gen1ěí 

• ets'geb •.• j e již poata'gena nebo ae doeta'9uje". V. 
Lol'enz . Nové Misto praZské . Preha 1913. a. lOl. 

J/ V letech, kdJ" došlo '9 celozemském měřítku ke Z'9ýien:! 
mortslity, lze v Praze zaznamenat následující kumulova
ná \&rlí kléru uchycená konflrmel!n:!mi kn1ham11 
lJ58, I-III - pfedstaven:! klášterů. a kapitull n. Jiří, 

BV. Jiljí; fary: av. Michal, sv. Štěpálll oltáře a 
kaplu Týn (2) j 
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1360, ll-Ul - olt. I ev. JUchel pod YyAehradem, n •• 1-
kulál (SMP); 

1)62/1363, I-II - kapit.1 ev. JiljÍ; taryl BY. ŠUpin, 
n. VojUch, .1'. Jan,. Podskalí; olt., .... Hypol1t 
pod V:riehradelll, 'rýn, .". MllruU,li (sn); 

1363/1)64, 11-1 - tary I sv. Linhart, BV. VoJticb. Opa
tovice, n. Mikuláš (SU ) . n. Jan ne. ě'rádle; 01101 
DV. H • .,.l, 8V. lUkulá! (Sn) (2) ; 

1)69. nI - fary I Týn, n. Jan Da Zábradlí; 
1370, I-V - faryl 81'. Valentin, .1', !t ip~n , Podolí; 
1370/1371. Ul-III - kl.1 8'1 • .Ambrož ; !eral Opatoylc8; 

1)80, v- 1. X. - taryl sv. Štěpán. ev. Kikulái v Pod-
alr:al!, Olt.1 8'1. Hne!, Týn (4), 11'1. ),1ikuláš (Sn) 

(4 ) , P. )larie pod Vyiiehradem, sv . Jiljí, n. 111-

chal pod Vyšehradem, ev. Linhart, 81'. HaJ tal, 
hosp. u Prainá brány; 

lJ90/1J91. VIII-I - taryl n. gUpán, 81'. Jiljí; olt. 1 
n. H",..l, ..... Linhart , (); 

1395. I-ll - oltáře, S", HaUal , 8V. Mikuláš (S)lP); 
140J, VlIl - hrsl "v. Kiltulái (Sn); 
1404, I-DI - ksp.1 n. Jiljí; fsryl "". Velentln, n. 

Ondřej, .... Benedikt; olt.1 S". Ambro!, .... Mitu

lái (SMP), "" . HlŠtel , a". Linhart, sv. Jiljí, 
1405, Vl-D - kl.1 n. Duch, n. Dbrož; tara l "". Vác-

1"'1 olt.1 .... Linhart (2), Ttn. P. Kub na Lou!~ 
1406, I -II - taryl e". Prokop, sv. Linhart; 

IV, Vl, VII - olt.1 n. Haštel ..... Kiehel, n. 
Mitul" (SlU'); 

1407. I-IV - kap.1 Vlach 8'fatých; olt.1 n . Linhart, 
1fT. Miehal, Týn (2); 

141). X - 1415, II - kap. s kl.: Sl'. Jiljí, av. JiM, 
n. Duch; fBr11 PořHí, 81'. Jan v Podekslí; olt.1 
rtn (4), sv. IUltuláš (SYP) (2), n. Linhart, 1fT. 

Havel (2). 

4/ pfi najistoti VýChozí Ch údej~ ~.lsa ani apro~1mati"ni 

• 



• 
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"lPoěí1:d na dkledě S111010,,,. zprá"1 uúru úmrtnosti ,.. 
... toiii páneké temoati jako určitý raprecentatt"ní 
'uorell: pro Prahu . Sám odhad lidnatollti Pr~ n 2. po

loYlnl 14. atol. kolíaá v literatuře od JO tlaie (P. 
GrllUll ) . pEea 40 tiBie (D. Nendl), 80-85 Ude (V. 'Lo

renz) .1 po 100 tisie eV. V. Tomek) obyvatel. J.~ti ob
t:Unijií j. odhad l1dnatoeU 1'J000ébo Miste. o: nim na
t oltlpáneté rarnoati. Kdybychom počítal1, I. v No"ém 
... tl prdeUm lila lIJ obyutel Prah,}' • "1' . itipánaU 

lamolU 1/4 oby'fatel NO'I'ého Miste pralského. ",hl bl' 
. Dli dJtladi GreU80,.ých dat počet zemřelých .yUí nd po
aet obrutel farnosti, podle Lorenze IlLÍra úmrtnost! 
Jl) ~ . ld1bycb~ odhadli obyvatelstvo NOvého Mieta 
pralekého na 1/2 obyvatel Prah: a ětipánSkOU farnoat ,. 
Jeho r Úlcl na liJ. ",Ile by ná.m ,. pnélll pHpedi aori.
lit. 600 ~ . 1'8 druhém 200 '" (Loreta odahduJI počat 
o~.t.l N~ébo Miltl prl!lkáho ne 27 600 , .~ilk n.~ 

číti ltudent,). Vic .. vlek jdU komplikuj. tílll, ,. Jl_ 

roslehli BV8toštěpán.ký hfbito~ zřejmě byli - jek to 
-'ml 4010leno ~ pozdě jií době - pOChováváni i z.IIlř.1í 

• jiz!ých prdakých femoatí. Sn. V. Lorent:, Nová .II.ě_tQ 
I. 104-110, 129 - 1)2. 

5/ B. Charbonnnu - A. La Rou (e4.) , Le_ gran4ea 1II0rtali
U_ I átude lIIáthodologique des eri888 dálllograph1qula du 

pa •• '. Li~ge 1974; R. Gottfri ed , Epid.llli. d1 ••••• in 

ti~t •• ntb e.ntury Eng1Bnd. L.leeBter 1978 • 
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14..1"4 II. u r 

Dl. Pe., 1D. Prag uad 411 Shrbl1chll:eU: dea Phrrtlerua 

1Jl ho Jabru 1348-1419 

Der ;,utor 4 •• Be11:rag •• uahNucht z .. al Que1l8.1U aua 
8"hll •• U,enó .. bch-8rz&b.bnache uad .. tUoha QueUen, 
a .. ne1hn ti8 dob aut db Ionf1rmaUon8bUcher der Pn
,er :lrsdló •••• Ton 1)58 und aut db librl pl'OClaaUo.a-. 
TOD 1)80 atút •• Dde St.tlstlk. B1. eur 1I1tt. d •• 14. Jabr
hvaderh b •• chr1eben di. Irzihllr1Bche.a Quelle.o. 410 'M' 

DU' wh do. H\Ul88IWD.ot. Die nach d_ Jahn 1)47 ~.r 

'Ir1e4ar .uriioktel:!.readaa. IpldMÚen "de8 8ch •• l"SaIl Tod .. • 
.arr1qerh.ll di. BeTOlk8l'Wl&: erhebl.1ch. Sb bracbhD. di. 

4.-opaphieche.a Kr:l.een de8 a8UeJl T1PU.. liit dali X1J:I.driq:aa 

dar p .. t 1.a Europa und damU: such 1.D. BOhme.o. aUa, di. lurcll:t 
br 1I __ cl:IIlD. TOD. dar etiLo.d18ohen Bedrohuag duroh diaaa S.u
Oba, 41. _.o trúhar ia d1 ••• r W.l •• nichi kanAt •• Ii •• &ll. 
D." Jahre errelchte aObme.n olna Peshpldem.1a, d18 la dar 
a.,el mehrere Jahre andauarh • .lul zwlli b1e drel ".Gemů.· 

Jahn tolgh mli.t 8ill Jahr erbohhr Shrbl1chlce1t. die 
hauphaohlioh durch die Feat oder durch eine lI.aohtolgell.de 
H1II1C.:Nnot Teruraacht wurde. Von dsn in dsn .tI.oo.t1zw.aUoo.a
bÚob.ro. !eetgehaltenen 4 000 Frarrer atsrben &fl der Fest 
lnBgBeamt 1 400. Dle Sterbllchkeit .ar trotz alledem 1D. 
Bo_sn nied.riger ala ln den anderen LiEl.clero.. Die grOGhn 
V.rluat. Teruraachh die Epidemie Ton 1380. ll .. b •• elaen 
dia U'zuleri.ch,n QueUen 10. Oberel.aattmmWl8 Ilit clen 4.nga
baa. uber die Zahl o.eubeaehhr P!arrbaus,r. uber di. ZahleD. 
der au!genollllll,nl.D. tIIlubiirger. die !n&abeo uber di, W1ed.U'~ 
.,tzung der !reige.ordeneo 5tadtamter und BUch die AAgaben 

uber di. lioetellung der Bodenparzelllerung im Raum der 
Prac,r lleuetadt. Die Fut !Ub.rte zu tie!greitenden v,rin-

• 
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Kil,da ~íbová 

ODR.lZ BiJm:RtCH ZDRAVO'rlrtCH PROB:t.*B 
VE VE'l'ULARIU ALBtKA Z UNIOOVA 

Jméno Ubíka z Uničove je ználllé každélllU českému n1llto
rtku etředo.,liku 1 historiku Ukařetví.l/ A přece Ld,yIr:Ol1V se 
8 tíato Jménem setkáme, nedozvíme se o Albikově velmi bohatá 
litertm! činnosti nic jiného ne! pouhé všeobecnosti. De
tailnímu rozboru Jeho dll se dosud nikdo nevenoval . Tepr.e 
po Jejich ~evrubném studiu bude mo!no přistoupit i k novému 
zbodnocení jeho osobnosti 1 jeho vkladu do dějin české medi
ciny. Tato hodnocení se v neií historiografii v p~bihu 41-
olin lem tam letmo objevila, ale zdaleka nebyle vidy výhredni 
pozitivní 8 nikdy nevznikla na základi rozboru Alb:ík0"f8 di-
1a.2/ 

Pfi dctyhodném lIIllohhí rukop1sd, roztroušBn3ch po n
Z'Opekých, nláiHě středoevropských kn1bo'i'nách,3/ kterýlto 
fakt 16m o lobi svěděí o ve11ké Albíkoyě popularitě, je to 
Úkol pro filologa i historika velmi nesnadnď a dlouhodobý. 
A~lek doeelení jasnejěího obrazu úrovně l'kařatví u nA. z 
dob počátrd Karlovy univerzity není bez studia rukopianého 
odkazu Albíke z Uničova možné. 

Pro time tohoto ehromáždění j8~ zvolila z mnohe Albí
lI:o~:fch spi...o. jeho RegiDen unihtis uu Vetuleriue,41 ned"le 
budu. tomto přÍ9phku užívet po.llledního slO"rs názvu. X .ý
biru mi .. dl,. následující d6vodJ'1 Vetuleriu8 je jisti jadním 
• pealedních Albíll:ových sp1a6 . liepasl jej ve Vratial8vi " r. 
1422. po WYém definitivním odchodu z Prahy. Tel!: je .IIIeepen 
~ alkolika rukoplsech detO'fán a není žádnď d6"od t'to dataci 
n.,iflt . naboi čaeové nerá!k:y v textu .11 potvrzují. Jlbík 
píh n<O.j pro81avený spis ve veku aal 65 l et a m6žeme jaj 
iu4í! po .. !ovat " jistém ohledu ze sumu Albíkových Uksř
aJctch ~idomostí s zkuš enoatí . 51 Poněvad! proHl větiinu .,.,
ho 11~ota v Preze, lze ee domnívat , že odráží přede" lím 

• 
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.dr.votni sItuaci obyvatelstva tohot o měste. V t~ připadl 
taté údaje" něm obeažené mejí svou vypovídací hodnotu k té
.. tu tohoto symposia. 

Spis se dočkel jediného vYdání: 6/ byl vytištěn Y8ree~ 
Brandem v r. 1484 v Lipsku. Dochovalo ee k němu prozetím 1J 
snúých rukoplsll , z nichž některé jsou neúplné. 12 jL:h u"é
dÍ ve Bvém d~lBdném 8 přehledném soupisu P. spun~r.7/ po
Bl edni jsem nedávno nelezla v Krakově v rukopisném kodexu 
M . BJ 774. Neni úplný, oballlhuje pouze několik pMl'.ieh kspi
tol . Nebudu zde řeěit rozsáhlou otázku vztahll fil1ečnieh me
al jednotlivými manuskripty, která bude předGětem mé delší 
práce. Pouze zde co nejstručněji uvedu, že celá řada dalších 
rutoplBll uvádí nikoliv samostetné Albíkovy spisy, ale Jed
DOtl! .é tem.tlcty jednotné části z Vetularia. Stála jsem 
dlouho před otázkou, zda vdbec je Vetularius jedním uceleným 
sp1eem. anebo zda je sbírkou rdzných Albíkových. popř. i ji. 
~eh pOjednání. Dílo totiž pdsobí při prvním čtení značně 
rostř!itini a neuceleně. Detsilní rozbor však dává na tuto 
otázku jednoznačnou odpově!: Vetularius je ucelené a jednot· 
n' dÍlo, v něm! je možno na základě odkazd vysladovat p~ný 
pIto. návaznost kapitol i jasnou kontinuitu textu. ftada ru
kopisd. uvádějícíoh zdánlivě Albíkova samostatná dílka, nám 
vl •• tnl dochovává jednotlivé kapitoly z Vetularie. Byla to 
jistě již zmíněná roztříštěnost 8 neucelenost taxtu, ktará 
donutila Bohuslava Balbína k pOhrdavému odaouzení knihy i 
Albíka samotného. BI Avšak text, který viděl nepochybně i 
Balbín - a zaohovávají jej pražeké rukopisy SK esR , rkp. 
I G 31 a KNM, rkp. II E 29 - prokczatelně není "čistým" Al
bítovým dílem. Obsshuje totiž četné vsuv~ - nikoliv ddklad
nijií přepracování, ale právě pouze vsuvky, bohaté zvláště 
v receptových částech, psané často německy do aouvislého la
tinského projevu, takže VýSledkem je při prvním čtení jakási 
neucalená změ!. Teprve studium a porovnáni všech rukopisd 
s textem i~ábule dovolí očistit s odkrýt p~vodní jádro 
medicinského traktátu, který byl ve své pravé podobě kratší, 
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.tfí.llv ij~í. ale zároveň 1. mnohem koncíznějií e uceleněji!. 
Po co nejstručnějším představení hlavního pramene ~lo 

tfeba zvolit základní otázky, vztahující se k dnešnímu téma
tu. Z mnoha možností jsem vybrala otázku Albíkových pr~.n6. 
které SB letmo dotknu, 8 dále Albíkem nejčastěji uv áděné 
choroby , jimi! v jeho době trpělo obyvatelstvo zdejai . .:b mie~ 
O venkovském obyvatelstvu S8 totiž Albík téměř n~~mlňuje. 
~lo by možno sledovat řadu delších otázek, sle česové vymě
ř.ní pro tento příspěvek to nedovoluje. 

Otázku Albíkových premenó je možno zodpovědět převážně 
z jlbíkovB díle, ačkoliv jsem si vědoma, že čerpal zajisté 1. 

• děl, j ejichž jména ee u něho vůbec neobjevují. Albjk rád 
jmenuje pr oslavené autority, jek je v jeho době zcele běžná, 
aby dodel ~éžnosti a potřebného lesku s~ým t~rzením. Při 
8ra.náni S8 8tejně nszvaným spisem Albikova steršího kolegy 
B.~l. ze Strahove 9/ ee ve Vetulariu setkáváme e podstetně 
.,ětl:rm: poětem jmenovených vel1ěin. lO/ 

Xe~lnechává žádné z jmen uznávených ve středov ěké medi
oině. Z antiky jmenuje Aristotele, Hippokreta a Galéne, z 
poZdějšíCh dob je jmeno~ án Rhazes, Avicenne, Averroea, Anti-
40'arium (re ceptář aalernské !ivotoaprávy, aepsaný kolem po
l~i~ 12 •• '01. Ni colaem Praepoaitem), !rneldua de Villa 
»al, Conclllator. Zde jsou vyjmenovaní pod s.,ým jménem anebo 
pod nás'lem .pis~ 'éměř ., šichni, kdo položili zák ledy atředo
.,Ikému lékařatví, 8 Albík se o tato věhlaaná jména ve ~ich 
'eoriích opírá. V tom se ovšem chová nejinek než ktertkoli., 
snú,t lékař v jeho době a v tom teké není zakotven .Albíkd., 
I1vo'ní úspěch v povolání lékaře. Četné zmínky ~ textu, U'l0-
•• ná .,ýrezl "per experiencism", "u, ego sum expertus", "ut 
40c.t experiencie" potvrzují, že z~é jména jeou citováne 
pro Jakousi ozdobu a že hlavním zdrojem jeho prakt ického vi
dlní bll. bohetá osobní zkušenost . 

T uěenďch nepříliš hlubokých výkladech není silnou 
oeobno.tí: pouze opakuje, co řekli jiní, sle~nější. V teoril 
•• jeví být Galánovým žákem 8 přidržuje ae jeho humor'lní 
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nauk7. Najblt!!! z veličin je mu ÁrDOlduB de VlIla Del, ·pe
rltl •• imua medlcorum~ . ll/ Nejspíše znel jeho komentář k ea
lern.kému Pl08 medicina. Verše 8alernské proslavené !lvoto
eprávl. pOdávající zkratkovitou tormou návod na zdravý zpd
aob 11vota a nAkt_ré recepty pro nejběžnější chorob~ Albík 
.e ev6m V.tul,r1u rád cituje 12/ 8 ztotožňuje ea a n~ do 
té m!ry, i. někdy b~á nezýván Albicua S81ernlta~~. 1J/ 

Jeho oeobni pfínoa je však nutno apatřovat Jindel ve 
.chopnoatl maximálně vrul !t viach doe8Vedn\ch zkušenost! 1 
axperlmentd cizích 1 vlastních. Sém poznem.név~. I. některá 

léky připravuje jinak ne! jiní lékaři. I4! Nestev! ae proti 
nim, ale zároveň se přidržuje svého zpdeobu. 15/ Nepodrobuje 
. a olsímu minění ani módním vllv~. ale zeBtává 8vdj vlast
ni, skulenoati podlole~ ná~or.161 Nové vlivy poauzuje, vá
lí, ale bezhlevi je nepfebírá. ~l kritický= duche~, který 
hodnotí přediYená takte, ale nepfeji~á je jednoetrenni. 
Ztulenost je mu nede vie. ZkU~enoBt je také hlavním pramenem 
atudo~aného apisu. 

PřeJdime k dallí otázce , týkající ae nikterýcb nemocí. 
1ako Jednosnaěni nejrosiífenijlí chorobu jmenuje Albít 
·prokletou parelýzu" {meledicte paralieia).171 Podle jeho 
poplau jde o ~zné formw revmatie~u, ertróz, artritíd a dDa
~tcb záchvetO. Albík eám ulívá nejběžněji názvu pareliei_, 
nlkd3 reuma, jindy arthetica peaaio aive paae io articulorum, 
dále rozliiuje cbiragru, podegru a apolečnému ochrnutí rukou 
a nobou fíká y noyoviku u náa vymizelým pojmenováním gut
ta. lSI 

Dne_ ae užívá označení perelyale výhradni pro ochrnutí 
na podkladě rozruiení nikteré čáeti mozku, atředovicí l ékafi 
vlak - jak zcele jaeně vyplýv á z popiau choroby - ulív_li 
toboto pojmu pro rdzné druhy rev~etiamu . 

U~idomme ai, !e Albík ! il v době obecně panUjícíhO 
strachu z morových epidemií, le eám ze žil několik jejicb vln 
a oaobni ae - ~odl. vlastních alov - při l éčbě moru jako lé
kař angažoval. 91 O tét o otázce zde referují jiní, proto ji 



". 
'U n'- pHspě'9 Ku zcela opomijím. Zminlty o paralýze 1'Iů ~y

. oe. pf.~1IuJí zm!nky o moru. Pracujeme- li Jednoduchým meto-
41ckta postupem, tj. vypíšeme- li si vle~ zmiňované choro
bl • k nim j ejich četnost výskytu v textu, nemdžeme alce 
401ltet, !fe by .ubik fsdll po jednávané chor oby přesně p\Jdle 
počtu jej ich výskytu - mohou zda přece hrát roli 1 ~.llí 
rektory, např. Albíkdv osobní zájem, Jeho zkuěer.~8t. oblsst, 
v nfl se nejlépe vyznal aj . - nicméně četncst Je vždy .. ý
snaaajm vodítkem 8 mdžeme předpokládat, že o nejbl lnl j':!cb 
chorobách S8 zmiňuje nejčastěji. V tom přípedě ty n.j~zněj
lí for.y revmatismu byly ve 14. atol . nejčastějlí chorobou 
zdejlíbo obyvatelstva. Podtrhu j i zdej!ího, t j. Pr.by 8 více
méně ilriího okolí. nebai sám Albík lie rozepisuje o krajov ém 
oas.sní této choroby 8 uvádí, že ob"atelstvo Rskouaka , An
glie a svláAtě Itálie jí zdaleka tolik netrpí jako zdejěí 
ob7Yetelstvo a lid' žijící v okolí Rýna . 20/ 

Ve Vet ulariu nalezneme velmi propracovsnou prevenci 
proti této chorobě . Albík uznává individuální dispozice je-
41nc~. ~ •.• medicinee . .. diversificantur principeliter in 
pareliei secuncwm complex1on~ hominia M;211 "Et si quia ext 
plUlI lncl1natus ad paralls1m quam ad el1am. egrltud inem • . 0:22/ 

Ze nenahraditelná preventivní opatření povsžuje správnou ži
voto8právu. 2J/ Dieti přisuzuje velevýznamné misto: do jídel
ní!ku rev.atikd i tich, kteří nechtějí onemocnět dnou, zařa

.uja pouze lehce etravitelné pokrmy vždy v uměřeném množ
atví, meeo ~beží a jehněčí, vají čka ns měkko, denně med a 
ofechová j ádra, zakazuje zvěřinu, viechny příliŠ kyselé po
~. nezralé ovoce , nesmíšené , neředě né víno . 24/ V naproaté 
.hodi .8 současnou preventivní medicinou doporučuje pfimJfe
nď poh1b (motu. continuus t~perstu8) . Z jiného míate mdleme 
v1Uet, h -míru pohybu je nutno podfizoV8t možnostem jedince, 
~Bebot Jskýkoliv pohyb je dobrý s vždy prospívá při l'čbě 
perelýzy, st už jde o běh, chdzi Jízdu ne koni anebo pro
oházky "o hol1 selll talll po domě .,,25 1 Je oetře z8l!llřen proti l:Ie
činnoet i,26/ proti odpolednímu epánku. 271 prot i dlouhému vy-
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•• dáváni. 28/ Práce a pohyb j sou ustavičně zdórazňovaným hea
lem. Omezí-li 88 č lov ěk na vys edávání 8 polehávání, nakonec 
ochrne. Neopak poatupným zvyAovánim dávek pohybu B práce 40-
.pěje opit k dobré~ zdravotnímu st avu. 29/ Preventivně rov
nll nedoporučuj e koupele 8 dlo~ pobytem "in venna", neboi 
vSbuzují v ná chyl ném člov ěku revmatiscus . Zato 88 vř~l. přt
mlouv' S8 "balneum eudorosum vaporoaum". pam! 8 potní lázeň 
• přídaVkem rosný ch bylin, které Jsou podle Albike pro klou
b.1 mnobem z4rsvějií. JO/ Dalším preventivním opatřením mobou 
být Albito", pilulky. JI/ Také nepříznivému pačes! je nutno 
., v1bibat . 327 Vlastní léčba pacienta spočívá v denním omý
vtni poeti!ených miat teP1íi vínem anebo ředěným octem 8 
pHda"k8m odvero z bylin,) I v msaiU. J4! v natírám otek ... -
lich kloub~ epecitlními oleji 6 m6stmJ,35/ v obkladech z 
tepl é ~lnlné látky a ~ zábalech z kožeš in, z nichž doporuču ... 
j. pf.d.,lím 111čí , ~lčí 6 peí kdle. J6/ Uvádí recepty I aqua 
oontra paralietm,J7/ unguentum contra parel ietm,J81 pillule 
oontra paralietm. J9/ Tyto pilulk1 ee lilí od výle uvedených 
Albíkovich pr8~entivních pilulek !armekologickfm elo žením • 

•• tomto ~eti 88 chci zminlt o eociálním pr08tředí, 
~ Dial .s rs~ .. tisMUS vyskytovel podle Albiko~a e~ědect~i. 
foto sociální prostřsdí př.~apivě zabírt vlec~ Bociální 
~r.t~y ~~bec ~ rámci mietekého obyvatelstva. Albíkovým pa
ei.nt .. , jShož - tižca postižaného dnsvým1 ztchvaty - podle 
~l •• tního 8V'dect~í Ú8piini vyléčil . 40/ byl eám Václav IV. a 
n.poch1bnl i dalš í osobnoeti z králo~a okolí al po ty nej
Cbu4lí z nejchudiích v pra ž. kých špitálech. tyto Mpeuparee 
dagent.s in hoapitalibua" - mdleme- li MU v šřit - oaobni 
n.~lti~o~al 6 léČil. 4l / U Albika se akutečni setkáv áme s ne
~rchním a lidskfm pohledem ne nemocné. U t.k vyaoko poata
~.D'ho a v životi Ú8piiného mu le , pohybUjícího se ~ proatře
tí un1~erzity • arcibiakupského i královského d~ora . tato 
skutečnost až překvapuje. Vs Vetulariu vždy uvádí u každého 
l'ku alož.ní Mpro pauperibuB~142/ které je odlišné od dral
lícb rBceptd pro jiné ~retvy ob7V8telst~a, přičemž rozdíly 



, .. 
ani tak nespočívají v léčebné moci jako v přidáváni dr8!!!C~ 
vltšinou vonných s Beneí . Nahlédněme, jak nspf. léčil chudé 
paoienty ve špitálech , trpící revmatiemem: ~Já jeem vždy ra-
411 ml.~ 1 starým ve apltálech, aby požádali špitální 
ohtřo-.ahle, aby '12:311 bliněné tdky, j1lllH bývají po':ryty 
d081; • aby jich dal l šest až osm do nádoby na prudrí oheň , 
• až budou dobře rozpálené 8 jakoby rozžhavené. ~i j e roz
tlučou. rozdrobí De malé kousky 8 st je, stále borké, vhodí 
do jednoho kotlíku, přilejou k tomu lněný olej 0 . 0 • tento 
olej, rozetřený 8 hliněnými taškami, jaem doro~čl1 propssí 
rov.t pře. řídké plátno, přidat rozpuštěné 8 pročietěné sád
lo z jez.vee 8 sádlo z mladého pss 0.0 A touto msatí st ze 
horka natírejí údy, poetižemé dnou 0. 0 8 st je obvážou 1ně
~ bedrem, nikoliv plátěným, kvdli teplu: nebot zachvácená 
končeti~ potřebují teplo •. • "4J/ Šlo tedy o to, vyrobit ja
kési horké bahno, kt eré by co nejdéle podrželo tepl o , a jím 
léčit postižená klouby. 

Co do četnost i pojednává Albík na druhém ~stě O nakaž
livých chorobách, z nichž největší pozornost věnuje moru. Na 
p~ním místě po moru uvádí rychlou horečku, pak souchotiny, 
padoucnici, kterou rovněž považuje zs nakažlivou, dále pak 
karbunkl, oční blenorrheu , lepru a šílenství. 44 / Interpreta
ce těchto ~edených chorob je velmi obtížná, často zcela ne
molná, protože ve Vetulariu - na rozdíl od uváděné paralýZY 
- ~bí jejich popis a většinou i jejich léčbe . Spíše se u 
Albíte se tkáme a Obecnějšími názory na infekci jako tak~ou. 

Albík ji chápe jako přímou nákazu, přenášející se z člověke 
na člověka vzduchem , dechem, dotykem a vodou ve veřejných 
lizních. 45/ Zdá se, že poznetek o škodlivosti veřejných láz
ní jakožt o o ideálním prostředí pro přenos nejrozmanitěj ší Ch 
infekcí je Albítov ým přínoeem. Tak je alespoň možno inter
pretovat zajímavý úryvek z Vetulerie na f. 24 , který uvádím 
v pozn8mqe. 46/ Ddležité je, že v Praze bylo podle Albítova 
svědectví větěí množství veřej ný ch lázní než ve měatech ji
nýCh zemi a že byly v nadměrné oblibě ;47/ mnohem oblíbeněj i! 
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~I ~ Itáli i , • níž Albik rád por ovnává domácí pom~ry.48/ 
~lbík proti ~efeJným lázním oetře vystupuje, a to n1koll~ 
snad z nějaká mor.li.tni pozice, ale výlučně z hledieka ~
sienlck'ho B z blediska kritiky možného zdroje 1 šíření in
rekcí. Je ovhm vóbec z_éfen p'roti "balneUlll aque\UII". de 
pfipouití je "in uno vanne,, ;497 je to jistě zajímavý nygie
~cký postřeh. Vodu je nutno po koupeli vylít 8 ~dpoužívat 
jl u ž ne nic jiného. 
~ re" •• tlamu. moru, uvedených infekčních chorob 8 

ledvinových kamánkd Albik o jinÝch chorobách n~~ovoří. Po
sledni jmenovanou nemoc zda musím z časových dóvodó zcela 
"Jn.chat. Na závěr chci pouze uvést , že Albík ve shodě 8 na
i1ai dosavadními znaloetml o praxi středověkého lékaře na
proeto opoDÍjí cokoliv z chirurgie kromě pověstnéhO pouštění 
lilou. V celém spise jmenuje pouze dvs chirurgické nástroje 
• 4~. k n1a pfíelu5ej ící chirurgické Úkony. Za prvé je to 
t1aboto~s5 nožít. který se poulivol při otevír áni žil při 
~enesekci. ol Druhým s posledním chirurgickým nástrOjem je 
ceutarium. lahadlo, které milo ve atředov ěké chirlrgll roz
manité ~1uliti, hlavně v ěak sloužilo k vypslování ran s vře
dd. 5l1 Víc se Albík o chirurgických nástrojíCh či zákrocích 
nesm1ĎuJe. Nepopisuje dokonce sni jistě zcele balné zlomeni
~. úrazy e poranění . Po~rzuje tak obecně známý poznatek, 
Ee se univerzitni vzdělaní lékaři chirurgií nezabývali. 



Posn6mky 

1/ S1g1smundue !lblcue de Worevie (de Uniczow, Albieb) -
Zikmund !lbík z Uničova. 

2/ Nepř. Ze etarých letoplaó českých. Praha 1980, e. 3J; 
B. Balbinua, Epitome historlca rerum BohemIceru~ ai •• 
Historia Bolaalevienala. Pragae 1677, a. 42C-42l1 Z. 
71a1e, Předhuaitaké Čechy. Praha 1978 , a . 356. 

3/ P. Spunar. Repertorlum auetorum bohemorum provectum 
idaarum poat Uni.eraItatem pragensam co r.d it e~ i11u
. tran.. I, Wroc1a~ 1985, a. 103-115. 

4/ Tractatulus de rsgimine hominia compoaitue par magi
strum st dominum A1blcum, archleplacopum Pregenaem. 
LeIpzIg. K. Brand 1484; SK ČSR, rkp . 44 G 49 (edllg.), 
t . 24. Podle tohoto vydáni je citován Albíkd. text v 
to.to článku. Nadále je uvédím zkrstkou Vet. 

5/ !lbík se narodil kolem r. 1360. 
6/ Vlc pozn. 4. 
7/ Vlc pocn. J. 
S/ Viz pocn. 2. 
9/ H •• e1 uvádí ve svém spise pouze Galána, Avicennu a 
~_ .. 

10/ Jediná vydáni tohoto dílka je v7dáni P. Múllere . Vitaa 
~lvendae retio ln gretIam Caroli IV . a mag. Gello medi
co at mathematico conscripta. Pragae ·lS19. 

11/ Vat., f. 12v. 
12/ P. Spunar, K odborné literatuře doby Karla IV •• Če

chách. In: Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. 
~ dějinách národd ČSSR. Materi ály ze sekce dějin filo
sofie a přírodních věd. Praha 1981, a. 16J-172. 

1J/ Tímto.jménem je Albík nazýván např. v Katalogu r,kopl
aow Dr. W1adya1ewa WIalockeho. Krakow 1877- 1881. 

14/ Vet., t. JO: ~Sed ego A1bicus post decoctionem feci st 
divie1 suecum st rosas, rutem et ea1vlem ••. ~; Vst., f. 
16: ~ ••. trang1ueistia 2 aut J pllluleB noatraa un&m 
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16, 

post .llam lmponendo ad mel clarum deBpumatum. Et fiant 
t.to modo 0 ' 0 Sed consillum noetrum 8et, ut spponetla 
allpte museat. aut galIa museate in tenta quantltate 
pr~t dB prlorlbua rebuB prluedlctle ••. " 

151 Vet., f. )31 n •• • • t hebetla pro usu veetro 881 SRcer
dotale. It velet ad mult. luxte modum prlu88crl~tum. 
~1qu.1 sddunt eull1nwn .t laurlbeccs8 in q\lsU. st quanto 
prl~Bcrlpt8. qule all1 eic ibent, all1 elc, quod Bclam 
Ieudo. II 

16/ Vet., t. J5v: "Al1qul comedunt panem po~lcum 0.0 Oste
r! reclplunt OB elephent18 et pulverlssnt 111ud cum aa-
1_ adm1xtum. Rellqul vletorea st cort18sn1 caplunt zln
alb.r, p1per, gelgenum simul contueum, epponendo 8al 
oommuna 0.0 Sed non eet mellus nia! esl 8Bcerdotale de 
quo Bupr8." 

171 Vet., t. Ji Vet •• t . ev. 
lBI Vet., t. 3Jv. 
191 Vet., t. 22. 
201 Vet., t. )4: "Sed non multum bibere simplex vinum de

b •• tis, quia generet reums et guttes ••• sed modice 
sumptum et 11mpbetum convenit et prodest neture nam et 
in Austrie, Anglie etc. In Reno eunt mult i perelitici, 
qu1e et nan elium potum quam vinum bibunt. Sad Italici 
nan ms! rero raperiuntur hsberi psre l i sitD ••• " 

21/ V.t, t . 1-
22/ Vet, t. ). 
2)/ Vet., t. 6v: "Qui eutem non vult 1miteri perelie1m at 

reuDa. tuget ocium. somnum meridisnum, longam eeeeio
nea, potetionem, nimiam repletionem ventrie, habeet eb
.tinentiem et moderetionem in omnibus et ait in motu 
eontinuo tempereto vel lsbore." 

24/ Vet., t. lv; Vet., f. 2v. 
25/ Vat., t. )2. 

26/ Vet., t. lv: "Et in die eemper sitie in motu et lsbore, 
ettugendo oelum propter dlgeetlonem." Vet., f. Zv: "Ubl 
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.nim nan .at l.bor neque motu., lbi non adaese pot.at 
~.ra •• nita •••. " 
Vet., t. 2v: "SomnuB merldlanlle 
Vet., t. lVI "Jbetlneatle 0.0 8 

~ener.t reumat •••• " 
tarde et multa cens •• 

10nga 8's810ne • . ,"; Vet., f. 2v: "Eei~ obllvlonl non 
ait •• bla trsditum quod longa s80810 nocet." 

29/ Vet., f. )2: "Item motus et mover1 preB'rv.~ eclam 8 
parelia1 et caletecit et exlccst humidum peocene per 
.udoraa et expertu. sum, quod multi fuer~t curetl 8 
parel!e! per motum seplu1mum et lebore~ . " li lii quellter
eunque fit motua, bonus .et eemper ••• " 

JO/ Vet., f. )21 " ••. ~.d ln eorum vita balneum aqueum non 
lntraverunt. Sed ellquendo belne~ in une wsnne cum 
speci.bu. lau herble sau • .minibus /ec. lntreveruntj • • • 
st .8 modlcum leverunt 0.0 Sed s'pius balneum vsporoaum 
Budorosum cum scar!l. Bau ferramentie 19ne1e ~ Bu1a 
.pec1ebuB lac. 1ntreveruntl ••• et corpue cont~1cando 
.t extergendo BC pungendo •.. et laqueum egr1tud1n1e 
.,e.erunt et per longa aorum v1t a tempora v1%arunt 1n 
•• 1ubarr1ma ean1tete . "; Vat., f. 7vI "Qu1 a Dat1v1tete 
inc11nentur ad parel1etm, talsa 1ngred1 balneum DOD de
bent aqueum quere v1damua par e:tper1anc1am quod te
l ea aacunda d1a aut terc1e post belneum 1ncurrunt egri
tudinem, 1d ut parali.1m."; Vet . , f . 7v: " ••• BrKo ob
a.t paralitic1a bslneum aquaum, Bsd eudorosUD prode8t , 
quod .1iae dicitur vaporoeum •.• "; Vat., f. 26'1: "Balnaa 
veporoea m1nuunt parel1eiJn •.• " 

JIl Vet., f. Jl Vet . , t . 26; Vet, t. J5v . 
)21 Vet., t. 1-

JJI 
341 
351 
J61 
J71 
J81 

Vet. , 
V ... 

Vet. , 
Vet., 
Vet., 
Vet •• 

<. 
<. 
<. 
<. 
<. 
<. 

Jv; Vet •• t. JOv. 
6v j Vet. , <. JOv. 
6; Vet •• <. JOv. 

''''. 
26'1. 
27'1. 



39/ Vet., f. 26. 
401 Vet., f. 5v. 

171 

41/ Vet., f. 61 "Ego autem peuperee luvenee et antlquoB ln 
hOBpltallbuB degentee lnformevi •. • " ďryvek j e citován 
~ testu v českém překladu. 

42/ Je o~iem nutno poznamenat, že nejde o Výjimku. ~e etře
dcrtěkých lékařských spisech jsou často uvád~ll)" recepty 

"pro peuperlbus". 
43/ Vet., t. 6. 
44/ Vet., t. 21: " ••• morbi contegiosl sb uno homine ad 

81lum trenseuntea, lntlclenteB st mortem lnducentse na
ture bumane 0.0 Igltur non loquim1n1 cum aie nee bel
neamlni. qule 8010 enhelltu lnflciunt hominem." 

45/ Vet., f. 241 "Belnae co~18 non leudamus nee f1ant 
Diei rero, qule non leglmue ln phl1oeph1s, quod homdnee 
debeent .8 eBeare st maxime homines eeni. Nam legl anta 
t .. pora ln unlversltete pregcnel fere XXI ennoe st non 
~ld1muB Bcrlpte de balns1e communlbuB n1a1 art1t1e1al1-
bu. in cert1a egr1tud1n1bua . Propter quod d1e1muB, quod 
sep1ua balnear1 ee1am et la1e1a noeet o •• Nota: al1qu1 
f.e1unt tantum balneum in waDna sedendo in aqua 00. ad 
aod1cum tempua se lavsndo s 80rd1bus st poat ex1tum 
tergunt eorpus panno 11n80 mundo st gr08S0 .•. Et hee 
b.lnea sunt minus noe1v8. Item balneum art1f1e1ale su
doro.um vaporosum •.• velet." 

46/ Viz předchozí poznámku. 
47/ Vet., f. 24v: "Ideo Ytal1e1, Lumbard1, Angl1e1 et s1e 

de e111e DOO nie1 raro 1ntrant balnea eommun1s, 11eet 
pr1vsts st art1f1e1ata pro se habent et exereent ••• " 

48/ V.t., f. Sv: " •.• Ytal1e1a , ' 0 pred~nan1ur subt1lea 
buaorea, qu1s subt1le habent reg1man O" ee1am non 
balnaantur tempor1bue v1te in baln.1a eommun1buB 
.qu.1 •••• "; Veto, f. 34: "Sed Ytal1e1 non o1a1 raro 
reper1untur habere parsl1a1m ••• eo quod •.• moder.ta 
v1vunt 000 nee v1s1te.nt be.lnea eommun1eo o." 



49/ Vis pozn. JO. 
501 Vet., t. 20. 
51/ Vet., t. JJ. 
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tilda 11boTá 

lu e1.A1cen C •• und.b.U:l1ch-.o, froblemen .ta Vetularl_ TOD 
A1b1k TOD UD1ěOT 

Di • .lutorln a.aal1.1.rt. claa Werit cl •• b",cl.utenclen .lrs-
t .. der ToDna .. U:hchen uncl huea1Uache.a ZlU: .llbít Ton 

1lA160T "a.&1Jte.a aa.o.1tatb .. u Vetu.larlue" TOD 1422. 111 
die._ l.rIt .p1eC.U .1eb di. allc_dn. C .. w:tdb.1U1eb. 

S1tuat1OA cl.r Pras.r BUrg.r uncl cli. ritilk.it cl.r !rstpra
.z_ in Prag. wo Ubili: 1..a .dll. L.b.1l baufig tiUg .ar, 
w14.r. A1bill:: .endh .1eb IIlit .. lD..r !rb.U: &O. di. Biirg.r. 
Ia Tor4.rc~d 41 •••••• rit ••• teben !ueaqen uber .. 1.11. ta

tUCNiob., mU1ch. und phanaauuU.eb. Pru:1 .. rl'ahl"\lD.8en, 
U. aat;u.l1ob durch Xell.D.tnh .. der anU.cben \lAd 1lU: hlal
tullob_ Peftolll1ebll:eU:en 8r1&ad •• rdeD.. Ubik gibt al. 
U. ta Prac .... it •• ten T.rbreit.te Xrankh.1t - 1m P •• t
JŮ..dl1lDcleri - d.1l Bh.taaU_u. &0. . Ir ňt. 1hD a1t Kilt. 

TU Diat_ \lA4 d_ Turaea su kurhren. S.lD.. Raheblig. 

c1~ er lID. Patienh", au. dea alle.a Sozial.eb14bten - TO. 
Iěa1a 1'&II.el lY. bi •• u de.a :r.u ... e.a der Stadt.pUiler .. i
t.r. !lbík w1d1l.t. den 1l1t.ktioD.krankb.1t.a lroDe !ur..rk-
• .-II::e1t, auch .d.r P .. t. Ir besog a14b ~.4ocb D1cbt aut 4e
ftA 1'h81'ap1e, eber aut hJ'lhn1ech. IIdllahllen eur Verbeu
CUAC Ue.er S.uch. (dabei krlti.1erte .r be.oDdeft di. ot
tent110bea Praser Bad.r). D1. Chirurgi. i.t lD. · •• ta.r 
Sob.r1tt t .. t car neht .llthaUen. 
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I vana 1 1 r lov á - Pavla L u t o V 8 k á -
!lena S k 1 pal o v , 

PltsPlv:u. I: PROBtaUTlCE ~ MORU V PO%Dd 
S'!boovhtCH CEOOCH (li! z.lxLAD1 SPIS8 .uJlru 
Z un150ul 

o etut_ču! léčbA jednot livých nemocí V ~ středověku je 
anAao jan velice málo. Pozornost vlnovaná výskytu velkého 
počtu 1Dtekčn!oh onemocněn! svým rozsahem ept ~eolckébo či 
pan4.a1ckébo charakteru Je jednou ~ mála možností , jak BI na 
zikl.dl dochovaných prBMlftd dovědět nlce bližěího o Jejich 
léčen! • tím 1 o drovni medic1nských znalostí tebdejěích 14-
kafd •• oraY' 'pld.m11 v čl.kých zemích ml1y. zvláětě pak VI 
~. etol . , vIlké • nebl ahé ddaledky. I když .1 lákaři snaži
li ..trn1t utrpení n.moc~ch a omezit rozsah epld.m1í. byla 
pf.,to až do obj evení p~odO. nákazy, kterým je bacil Pas
teurell, platia, • do zavedení antibiotik faktická účinnost 
léčby značně omezena. 

Př.dnfD českým lékařem pf.lO~ 14. 8 15. stol. byl K . 
.Albílr: z Utdčou, pruú domácí autor r eagující na vel kou mo
~ou epidemii z r. 1380. Z jebo trektátd, dochovanýcb v ru
kopi.ecb čeekých knihov en, jsme čerpely poznatky o pre"enci 
moro,,4ho onemocnění, příznacích, ~běhu nemoci, o vlastním 
l'čení • opatřeních k zamezení šířeni nákazy. II 

Rukopianá aituace 
Při etudiu j.me vycházely pouze z morových traktátO K • 

.Albita bez př1hl6dnutí k j eho Vetulariu, který zahrnuje 16-
aení i jinýCh nemoci. 21 Z ěesti rukopisd bylo identifikováno 
celkem pit rozličných spiad připiaovaných K . .Albikovi. V 40-
.... dních soupisech byly tyto texty zaměňovány nebo epojo"á-
1lJ'. Z6lchdní, pomirně stručný text , dochovaný v rukopise. 
počátku 15. etol.,,1 je z~ rovnč! ze tří rukopied zahra
ničních. které jsou ulo!e~ v lm1hovnách v Lipeku, " králO"f -
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até 1m!ho"ně ,. lodan1 ... Glasgowi. Spla byl ,.,.44.n X:. Sud
hott •• ,.a.tni nimeekébo pfekladu ,. nalich kn1ho~nicb nado
oho,.anJbo. 4! Z niba vyehÁzí širší Albíto,.. "srze tlba! trak
tátu, docbo .... nébo ,.. d,.ou nez'vlelýcb rukopisecb skone. 15. 
atol.151 ,. jednotlivostech tu nelze vyloučit ani doplňn,.tn! 
bxt"- lII!adi.úů př:!dnky. K Uto verzi je pHpojan (" rukopl
•• aUt"ní lcn1ho,,~ es&, rkp. XVII D 10) d.Uí at!'t1čn;f hn 
(ds pfíloha 1). atrl1sO'rUI;Ý ,. pnJÚ o$obl e1ngulúu • uhr

~ící oeobní ztuleDOsti Albito",,. • ~,.iti,. nemocn;fcb. 6/ Ty
to tfi Albite",. teny. p •• né latinsky, ,.znlkly zfajm' •• je
ho p~ob.ní ,. ~.cbAeh. t.~ ••• 1 poalednÍmi lety 14. etol •• 
r. 1419, k~ odelel na Kora"u. U č •• kébo zestručněného sprs
oo,.tn! !lbíkova spisu (doobo ... anébo v rukoplau Knihovny Ná
ro4lúbo IlUSe., rkp. II H )8). nabylo .olno bUle určit míato 
,.aD1kI;a. Wejll.ledlílll tezhm. j. ni •• eká 'Urze ,11 ",,.pracan.1IA 
!l~!k .. a jeho ostatních dll na ládoBt -některýcb pint-;SI 
",an1kla pra",dlpodobnl .1 za Albikov. pob,.tu '" Olomouci, 
pfíp •• ~i.i pfímo • jabo odchod .. ke d",oru cís.řa Zix.un
ta. Z d.liíbo zpracován! j .. e v,.louěil,. rozsiblý traktát '" 
rukopisu z počátku 15 •• tol.,91 který obsahuje Álbito'! uni

.... nUDÍ lakca o UčeDÍ chorob 1 jiného charakteru. 10 

ObaeDá Gbarakteriatlka l4ěabn4bo poetupu 
Z ob .. bu tralrdtt 1 .. etanovU celkový pOlltUp Uěby .0-

N; sprnidla .. '9 kald4a díla objevuje atruětJ$ popia nej
pfíbodnijlich podmďnak pro lířeDÍ nákaz,., klada ae zda ddr •• 
Da pr .. anoi, ~odrobnl ja popiaovtna 14ěba 1 příznat,. tohoto 
onnocDlní. lll 

M. !lbík ea při "4 udiclnat4 prllZi přilil nařídil _
trologlclcým.1 ",ýpoHy, .... ných apl .. ch ee v)"lIIIIÍval praktlll::.tlm 
Dlkterýob larlatind a ranbojlěd s IIpíša aa opíral o nej'9t
SDačnijlí ~torit,. etarověku a ran4ho stfedověku - o 8ippo
krats, !riatotala, Gal'na, Á'9icannu a !rnoldB • Villano",,.. 
ZddrezĎo",al, le k Ú8piln4mu l'ěeni je nutIlA nejen ",lastni 
skuJenollt, ale i slcuienoet jiných s rozUIDová weha. Jeho 14-
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ě.n! nebylo zaměřeno Jen na určitou skupinu lldí , ale všímal 
sl všech eociálních ~ratevj podle toho pak voll1 při doporu
ěawtni léčby bu! dostupné léčebn' přípravky domácí či pří
pravky dovážené z ciziny, jejichž léčebnj účinek ~yl všek 
zcela rawnocenný. 

Prevence choroby 
Za nejnebezpečněji! období pro šířeni jakékoli infekce 

j e považován podzim. Příč inu nebezpečnosti této ročni doby 
vidí M. Albit v častých mlhách 8 vlhkém ovzdu~: , proeyceném 
jedovatými parami. Jako delší negetivní vl iv je uváděno to
peni a nedostatečné větráni v mietnoetech. 

M. Albik zd~azňuje zvláště d~ležltoBt prevence morové
ho onemocnění. Pro případ nebezpečí nákazy stenovl pravidla, 
která Je nutno dodržovat. Především pletí zásede omezení 
styku B lidmi 8 dlouhého vysedáv ání ve společnosti , nebot 
p~ dech (MpáryM) jednoho člověka wňže přenést nákazu na 
vš echnJ přítowné . V dnešní době hovoříme o wožnoati šíření 
tzv. kspénkové infekce. Dále upozorňUje U. Albík na nebezpe 
čí přenoeu infekce ne lňžku, t edy prádlem, sl1nawi B oatat 
nía1 exkrety. Za nezbytné pokládá dodržován! zásad aprávné 
životosprávy, zvláště zachování střídmosti v jídle a pití. 
Varuje před požíváním tučného a pečenéhO weBa, vodní drObe
že, ryb, příliš velkého množatví polévek, hub, čerstvého 
o.ooe, wléka, sýrň a čerstvého másla . Naopak doporučuje j í d. 
1. lehká, dobře stravitelná, z wasa např. jehněčí. kuřecí 
mas o. Varuje před malou pohyblivostí a příliš dlOuhým poled
ním spánkem, tělesnými požitky a lézní. Správná koupel nemá 
být &ni příliŠ vlažná, ani příliš horká , nebo~ o. labuje tělo 
• otvírá póry, č~ž usnadňujs vnikání nákazy •• ísto koupele 
doporučuj e· • • Jlbík pouze pOlévání nebo ~ání vodou. z. 
nezbytnou pokládá střídmost v jídle a pití a dodržován! 
dietních zásad, uplatňovaných při některýCh infekčních one
.ocněních i dnes. Ml éko a mléčné výrobky jsou živnou pódou 
pro množení bakterií. Pdvodce moru, Pesteurella pastis, vy-
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drlí ~ mléce při pokojové teplotě 3 měsíce. Všechna tučná 
jídla, zvláště pečená. příliš zatěžují organismus . S t ejně 

nebazpečqý je n'etří~ zpósob živote, spojený 8 tělesným 1 
duševním vyčerpáním organismu. Dobrý psychický st av ~lověk8 
je podle M. Albike stejně dóležltou součáetí prevence ~ako 
dodržováni hygienických pravidel. Nemá ~81 o moru .. řílU 
bl oubat. Vhodnější je zaměstnat mysl nějakou U!i~.ČDOU čin· 
no.ti, vyžadující soustředění 8 odvádějící od přílišných 
obav z nákazy. 

Doporučuje pobyt v pří jemně vytopené ev ~ t ~lcl. Do obně 
.8 mají ne uhlíky přikládat bílá myrha, j810vec,12/ vavříno
vé bobule, routo, šalv ěj , tymián a jiné aromatické byll~. 
ďčlnné je t aké č i cháni vonných látek, které Be mají bal i t do 
bed .. ábnýeh Utlrd, u chudých lidí splní tuto funkci plátěný 
látek, namočeAÝ v octe. Jako preventivní opetření před moro
vou nákezou rad! užít keždé ráno dva nebo tři l oupané vlaš_ 
eké ořechy nebo routu a fíkus se solí . Chudí lidé ma j í sníst 
ka!d~ rAno alespoň kousek opečeného chleba ee eolí nemočené
ho v octě, dále hořec žlutý s trochou soli nebo dvanáct bo
bulí jalovce. Věe .e má jíst B octem a poté se nemá pít. 
Oao~ duchovní mají užívat tyto preventivní prostředky až po 

měi, čeeně ráno však mohou pozřít eyrovátku . Zdravým osobám, 
kter~ pobývsjí v domě s výskytem morové nákezy, se doporuču
je eníst denně dva fíky a jeden čistě oloupaAÝ vlsšský ořech 
B trochou 8$111. 

Přísnaky choroby 
pfi popisu příznakd onemocnění Albík vychází ve svých 

episech Z8 sl av~ch autorit lékaře tví - Hippokrsta, ~rieto
tela, Galéna, Avicenny - a jejich poznetky doplňuje vlestní
mi zkušenoetmi. K příznakdm řsdí především bolesti hlavy, 
strach ze sv ětla , těžký dech, ztrátu chuti k Jídl u , neklid, 
nepříjemné pocení. aleboet v končet1nách a želudeční nevol
noet. Sleduje barvu moč1, pop1suje hlízy na rdzných částech 
těla, věnuje pozornost 1 pop1su příznskd blížící 8e emrti: 
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nemocni nejí, zvrací, nadměrně slin! , ~á průjmy, těžký dech, 
špatně spi, je neklidný , blouz ni , ztrácí vó11 k životu. V 
těchto případecb radí modlit se k Bohu 8 žádat poslednÍ po

med.ni. 

Vlastni léčen! 
S Učbou moru Je nutné začít v prvních třec;l dnech ne

moci, Jinak je neděje ne uzdraven! cinimál~~ . Jako krit ické 
Je ou UNáděny devátý nebo čtrnáctý den. Vlastní léčba morU 
~1chúí z epl1kece drog , u žíven) ch k příprt. ";: • .;;. ... . dryáku . 

ZhotCNovel se z různých rostlin, utře~vch na prach 8 smíše
nich 8 medem. Zoatoupení j ednotlivých dr og bylo voleno podle 
toho, na co měl dryák pOsoblt - proti bolestem, jedu, či Ji
nému onemocn~ní . tJ/ Ne základě l iteratury by l o zJlětěno , že 
88 užíval dryák. jehož hlavní Bložkou byl č e snek - tzv . gel 
ský dr7ák. V hojné mífe byl u~íván 1 dryák 8 rlcino~~ ole
Jem. Proto že účinek dryáku byl značně s ilný 8 po jeho požití 
mohl o dojít k žaludeční ne~ olnosti , bylc doporučo~áno vypla
ebo~at úata octem nebo si podr žet před ústy kdrku chleba na
močenou v octě, popř. se měla žvýkat slupka z kyselého jabl
ko. 

Z drog byl hojně užíván hořec žlutý se solí , podporuj í
cí tvorbu žsludečních š t áv 8 povzbuzující funkci jater a 
žlučníku. Dále byl doporučován pelyněk prsvý , což je aroma
tická látka ke zvy šování chuti k jídlu. l4/ Z delších bylin 
e hořkou příChutí je jmenovéne jeatřablns lékařská, pupava 
bezlody žná 8 dev ětsil léksřvki, mající kromě oststních účin
~ předev ším výrazný účinek protihorečnett. Uvádě~ jeou i 
byli~ jeko je brutnák lékařskj , kmín , sloe. Celkem bylo v 
~lbíkových spisech uvedeno na 20 l éčivých bylin. 

D~ležitou součástí vlastního l~čení by l o ošetřování 
hlí.. Na hlí zy SB přikládela ředkev malá (RaphsnuB minor) BB 
solí s octem do sedmého dne , tj . do doby , kdy dochází k 
ohraničení zánětu. V osmém až des átém dni uzliny měknou, 
provelí se s vzniká píštěl nebo několik píětělí, sBcernují-



• 

179 

cích řídkou 8anqulnolentní tekut inu, obvykle již bez moro
výeh bacilO. Od osmého dne s e přikládala Maat B hojivýw 
účinkem, jejímž ~ákladem bylo máslo , cibule, latrán e sléz. 

Pfi srovnáni se současnými poznetky o drogách je zřej
mé, if:e drogy uŽlve,:' při léčení moru. ovlivňovaly spr.!Í.vr.ou 
činnost dOlež1tých vnitřních orgánO - jater, ledvin. zažíva

cího ústrojí. dýdhecího ústrojí. pov zbuzovaly lá~~ovou výmě
nu, zvyšovaly chut k jídlu, některá pOsobl1y epezmol1tlcky, 
to znamená že ovlivňovaly hladké svalstvo 8 zmirňovaly kře
čov ité bolesti. Drogy užívené místně měly výrpz~ účinek 
protlzánětllvý, protlbolestlvý, zmirňovaly otoky 8 pl1eobl1y 
dBsint.akčně , tytocldně, zejménB ředkev. Všechny usnedňo'ó'sly 
hojení .především hnisBvých ran. 

Součástí léčby bylo i pouštění žilou. Ve spieech jsou 
uváděna- Jn.i,et-e nej častějšího výskytu hlíz. Tato msta jsou 
dávána do I!,ouv,islosti s žilním systémsm. Vzhledem k tomu, !e 
v Uto době" nebyl dokonale znám povrchový s hluboký systém 
cév, je 'i te~nologlcké označsní lil odchylné od názvosloví 
ulívaného v součssnosti. Jisté však je, že ve všech uvede
n!Qh ,připsdech se sekc~ prováděla z žil povrchových. U osob 
starších dvaceti nebo třiclti let ss doporučuje pouštět zi
lou VíCl , u mladších psk méně. Ihned po venesekci jl třlbs 
polít dryák smícbanj s vínem nebo s pivem. Množství dryáku 
ee rovněž řídí věkem nemocného - starším větší, mladším 
meněí množství. Po provedeném zákroku má nemocný ulehnout, 
dobře se ' přikrýt a d~ladně se potit. Po hodině potné kdry 
SI má pacient postupně odkrývat a vytřít tělo do auoha,15/ 
K jídlu jsou povoleny jen lehce stravitelné pokrmY . 

Hlavní opodatatnění léčby venesekcí vycházelo nepocbyb
ně z všeobecně přijímaného názoru, ža nákaza v těle je roz
váděne krví: horečka se zvyšuje, pacientův atev ea nelapěí a 
proto ja nutné zkaženou krev z těla vypustit. Tento názor 
byl překonán až v r. 1616, kdy anglický lékař William Harny 
poprvé vyslovil teorii krevního oběhu a dal tak základ nové 
fyziologi1. l6/ 
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Pouf!~áni váhových jednotek v lékopisech 
V8echny traktáty obsahují recepty pro léčení moru, jeho 

prevenci. pro léčení datlích nejroz6ířenějiích cborob stře
dověku. Jedná 88 o Albíkovy p~vodní receptury, doplněné 
popf. v rukopisech mladlího dochováni D09ýml poznatky •• dá
l, i o receptury jiných 8UtOrt. Každý lékopis ud'.' ~pd8ob 
podávání léku 8 přesné množe tví drog, potřebné k jeho pfi
pr .. l. B. základe studia vlach těchto recept~ 8 datlích pra
•• n~ 17/ •• podařilo stenovit přesnou výši lékárnickýcb vi
hových jednotek běžně ulívaných ve všech střed ověkých lékař
ských .pl.8ch a označa98ných specifIckými znaky. lBI 

Vzhledem k tomu, fe v některých rukopisech 19/ e. ZB 
pevnou váhovou jednotku berou v úvahu zrna p8enlce 8 ječme

n., .loužilo toto 1 jeko základ určení velIkosti jednotli
~tcb ~tbo~ ýcb jednotek. S obledem ne rozdíl ve ,elikosti 
jadnotlivých zrnek obilí bylo vybráno pět vzor~ pienica 
(1 ~zorak • 60 zrnek ) a pit vzorkd ječmene (1 ,zorek. 20 
srnak) rdzné velikosti zrn e jednotlivé vzorky byly zvi!.ny 
na ana11tických vahách. P~irná váhe jednoho ~zorku činIla 
u pl.nice 2,198 g a u jačmana 0,7)4 g. Dále byla vypočtana 1 
prO.irná váha 20 zrn pšenice, která ee rovná 0.7)) g. Z tobe 
j. vidlt, že rozdíl nezi váhou 20 zrn ječmene a váhou ataj
ného počtu zrn pšenice je tak nepetrný, že ee nabízí domněn
ka, le b110 ~podatatě lhostejné. jaká obilná zrna (zda pi.
nica či ječmene) se brala ~ úvahu. Když sa podařilo takto 
určit váhu obilných zrn, b11a s jejich pomocí zjiifována ve
likost ostatnícb váhOVýCh jednotek. 20/ Ukázelo ae, le hodno
ty užívaná ve středověku Jsou poloviční výií (viz příloba 2; 
hodnot uV'dinich lékárnických váhOVýCh jednotek v metrolo
gických příručkácb (viz příloba Jl. 
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Poznámky 

II Morové traktáty dochované v zahraničních rukopisech 
Jame neBIedovaly, a výjimkou 8p18~ uvedených u Sudhor!a 
(vb pozn. 4). 

2/ SK ~R. rkp. V E 24, t. 1- 227j Practlca medlci~811e 
( oompendlum medlcln81e, liber de arte madl~e. vetule
rlus) • 

JI SK ČSR, rkp. XIV H 16, f. 61'1-6)'1; Regtmen tempore pe~ 
tilancia Alblcl medici. 

4/ K. Sudhoff, Peatschrlften Bua den eratan 150 Jahren 
nech der Epidemie de8 Rsch.erzen Todes" 1346. Archiv 
tUr Gesehlchte der Wedlz1n 6 , 191), 7, 1914. B, 1915. 
::l, 1916, 16, 1924. 

5/ SK ČSR, rkp. XVII D 10, f. 11'1 - 14; Albl el tractetus de 
reg1m1ne pestilencie 

6/ Obě verze j sou ve Spunsrově Repertorlu (P. Spunsr, Re 
pertorlum euetorum Bohemorum provectum ida.rum pOlt 
Univeraltstem Prsgensem condltam 111ustrsns . I, Studia 
Copernlc8ne 25, Wroclaw 1985) spojeny ~ jedno dílo, jež 
Doblo být rozlileno pouze konkrétním sledováním rukopi
BU. Mezi oblma texty, z nichž každý je ukončen samo
Btatnjm explicitem nebo uvedením autorova jména, je 
Yložena část, kterou ja.e určily jsko práci jiného au
tora - používá jiných léčebndch poatup~ s vslký dórsz 
klsde i ns sstrologii. Spis styl izovaný v první osobl 
singuláru je podle incipitu u Spunsre zřejml v rukopis
ném dochování i v Mnichovi. 

7/ Knlho ... ns pražské metropolitní kapituly pod sprš:'ou KPR, 
rkp.M lI, f . 57- SB; Reg1men in der Seuc~e . 

a/ "Eyn ende bst daz r eg1men yn der drusere sewche vn iat 
g ... cbt von .eyster ~lbico von Gebecz wegen vn etlichea 
berren yn eyn . " 

9/ Knihovna pražaké metropolitní kapituly pod oprávou KPR, 
rkp. K VII, f. 38-66. 
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10/ V~hledem k rozsáhlosti traktátu 8 samostatnosti jeho 
problematiky BI domníváme, že by bylo žádoucí jeho 
zpr8co~ání z hlediska výuky ne tehdejší pražské medi
cinské fakultě. 

11/ Z poplsll přiznekl:! onemocnění Je zřejmé, že se jedr.alo o 
dý.ějovou (bubonlckou) formu moru. 

12/ Sterá pověst o tomto užitečném keř i říká , Ž~ dávné 
etředoseljaké kme~ zhotovovaly z jeho dreve kolébky 
pro evá novorozeňata, aby "88 fyzicky 1 duševně zdárně 
v~íj818~ Podle nejnovějších výzkumll z j1attll přírodo
vědci, že jalovec vylučuje fytocidy, tj. těkavé látky. 
které chrání člověka před patogenními mikroby . Olej 
tlačený z Jalovce ee osvědčuje při hojení meniích pora
nění, popálenin 8 proleženln , vY SkytUjícíCh S8 zejména 
u osob upoutaných delší dobu na 11lžku. Foužív& oe jej 
též jako aneetet1ke při revmat1ckých boleatech a léčení 
některýCh kostních 1nfekcí (J . Korbelář - Z. Endr1s, 
lIeiie rostl1~ v lékařot.,í. Praho 1981, a. 166). 

13/ Blíže urč1t aložení dryáku oe nepodařilo, bádéní v tom
to aměru bude muoet .,ycházet jeltě ze 11raí pramenné 
zákledny. předev§ím z recept~ daného období . 

14/ Ve opieech je označován jeko aba1nth1umj jedná se tedy 
o artem10ia absinth1um , 11dov ě zvané sba1nt, německy 
Werwuth . 

15/ Zpdsob léČby uváděný v teItech mladšího rukopisného do
chování, tedy z přelomu 15. a 16. atcl., a rovněž., 
traktátech M. Křiš~ane z Prachat1c ukazuje na některé 
.ěcné odliěnoati. V této eouv1alosti je možno uvéet ze
jména zpdeob provádění .,eneaakca, také délka odpočinku 
po u.edeném zákroku ae podatatne lilí. Podobni také do
bo, kdy je najpozději nutno začít ° léčením,oe u.ádí 
pouze., teItech mledšího rukopioného 4bchování . Otázku 
tohoto čáotečného a pravděpodobně dodatečného přapraco
dní, popř. doplnění Albíko.,ých apiall, by bylo třeba 
atudoyat v aouvialooti a morovými opiay pozdljěích eu-



,., 

torú, mezi nimi ne prvním mistě se opisy M. Křlětana z 
Prachatie. Do té doby není 8t8novltel~ autor doplňko '. 
ani naní zatím možné určit jejich zdroj. Opodstatněné 8 
.eriózní léčebné metody 'vyjme venesekce) a doplňování 
text"" mladšími přídavky sv edě:( o užíváni Albíko'lýr.h U
i!:ebných postup,," bluboko do 17. stoL (,. době IIIC':"'o"é 
epidemie r. 1680) a ještě 1 Da počátku ll. átol. (za 
mOru v letech 171)-1714) . 

16/ Ua tuto situaci u nás reaguje jako první Jan Mercue 
Kare! z Kronlendu, český fyzik 8 lékař 17. ~tol.; Da 
rozdíl od SVÝCh současník"" byl odp6rcem nerozumného 
pouitění krve, zddrazňoval. že krev je drahocenná teku
tina, der přírody, kterého 81 musíme vážit 8 ne jim 
plýtvat. 

17/ Knihovna pražské metropolitní kapituly pod sprévou KPR, 
rkp. M Vll; KNM, rkp. X E I, III D 1 , II P 2, IV E 5. 
II D 28, I D 20; SK ČSR, rkp. Xl E 5 , IVlI D 10, 

lBI 
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Vll P l l, I G 2J, VIII P ll, Xl E 5; excerpta Kabinetu 
pro studia řecká, římská a latineká esAV % rkp' Kt», 
rkp. IV E 5, II P 4, XlII C 16, ID 7 , XlII C 17, 
XlI P ll; SK ČSR, rkp. VII C 20, VIII C 8 , VIII H J4, 
I G Jl, Vll G 25, Vl C 28, V D 18, VIII 
Xl p 10 , V B 22, IV E 16, I H 2. 
ara. - grana, 3 - scrupulus, 1 -
JJ' '" - unce, 00 - libra. Zvl itní 
Jímá J - oemia, ozns.čujici poloviční 
váhov' jednotky, u které stojí . 
Např . : JO;).! , rkp. 1: E 1, IV E 5 , Xl D 28, 
rkp.nE5. 

E 9 , IX E 9. 

drachma, 
postavení zau
množ8hi z té 

I D 20; SK ČSr.. 

20/ KNM. rkp. X E 1 - 8crupulus • 20 grana • O,1J4 g ječme-

ne • O, 73J g pěenice; 
rkp. XII D 1 - scrupulua • 24. čá8t unce e 1/24 unce; 

unce . O,7J4 x 24 ~ 17, 616 g; 
rkp. II P 2 - J ecrupul i • 1 dragme ; 1 drachma . 2 ,198& 

4 drachmy_l unce; 1 unce" 2 , 198 :x 4 ", 8 ,192 g; 
8crupulua • 1/ 8 unce . 8 ,792 : 8 • 1,099 g; 
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unce ~ 0 ,73 4 x 8 ~ 5,672 SI 
SK ČSR, rkp. XI E 5 - ecrupulu8 • 20 grana • 0 ,7)4 g 

Ječ~ene • 0 ,73) e puenlc8 j dro~8 s 60 grane t rl
Ucl. 2 , 198 g ; 

KlILí , rkp. IV E 5 - vlginti grene orde1 • 1 scrupult..81 
1 Bcrupulue • 0 , 734 g i J ecrupuly ., 1 dregmq 
1 dregme • 2 , 202 g i e drachem 1 un~e; : unce. 

2,202 x 8 • 17, 616 gi 12 unci. 1 libra ; 1 libra 
17, 616 x 12 • 211, 392 g i 

rkp. I D 20 - uncls uns • 480 grane ordal : 1 unce. 
17 , 661 g l drSgDlS uns • 60 grane orod l 1 drsgme • 
2 , 202 gi dregma media. ) 0 grene ords1: 1/2 dra~ 

- 1 , 101 S i Bcrupulue unUB • 20 grana orda!; 
1 scrupulua • 0 ,734 g i ecrupuluB ssmi e • 10 grena 
ords! ; 1/2 ecrupuluB _ 0 , 367 g . 
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Příloha 1 

SK ~SR. rkp. XVII D 10, f. lJv-14 

/1/ Moduss/ m.ua practicendl lnbl pestilencia fUit, ut quan
do /2/ vleitavl pestilentlcum st vidl ln BO torcie 8~clden
telle, IJ/ lta ut propter nlmluc dolarem cl~Bvl~ Bt non po
tu1t habere /4/ ellquam requletem , feetinov1 eum minuclone 
mode, quo suprs_/5/dlXl. C/ Pout hoc sine emn! UBU alb! et 
patuB ded! el tlrlacam. 
/6/ Et sl entlquuB fult st !ortls, dedi si tlrlacam ut unam 
/7/ p~am nucem cum materie nuca perva st pOBU! ad olllcu
lam, /8/ sffudl vino, in quo bullvlt tormentl11e aut ruta 
aut cum /9/ cervls1a aut cum allquo lstorum. Et vlnum bonum 
h~U8tum /10/ ln!udl ad piccerium et mlacul hane simul st ca
lefec! modi- /ll/cum semper st contlnue movendo st ded! pa
cient! blbere 0811de . /12/ Post hoc mendsvl ut 08 suum lava
ret cum aqua frigida aut 113/ ~ aceto bene at sepius et 
laceret in lecto se bane coope - /14/riendo ad unam vel ad 
duae horea, donec audor aum non lnvaslt . /15/ Post eudorem 
paulat1m exposult unum pedem et manum tergendo /16/ bene a 
8udore. Poat hoc surrexlt et comedlt fermentlculum 117/ ece
tosum et blblt vlnum limphetum, tall ex aqua, ln qua bu-/18/ 
11vit aqua ruta aut salvia aut sbslnthium tlaana. Si homo 
/19/ fUerit fortls et senex vel ennosua , plus accepit, si 
iuven1s /20/ mlnus. 
/21/ Item, sl luvenla habu.rlt apostema ,4/qul tuerlt clrca 
lX /22/ annoa, tum minuebet de venla lam dictla ad quentite
tem, /23/ prout eupre docul. e/ Et post mlnuclonem stat1m 4e
di ei tlrls- /24/csm et bollarmenum, ut unum pisum vel parum 
ultra; et de /25/ tirlace in quantitate uniUB parve nucie; 
at m1scui ~ vino /26/ ad unum hsustum st caleraci . odlcum 
m1BcendO simul et dedi /27/ pacienti teplde blbere sic in 
Iacto i acendo ad unam horam /28/ iterum uaque sudor exlvlt . 
Et post sudorem non etstim come-/29/dst aut bibat, sed ex-
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paetet ad medlem vel qUBs i horam , nec /30/ al1quvllter re
frlgescet. Tunc dedl lnundiflcencie sangulnem j31/ ut bro
dlum de caaeo non put refact o nee nimls ss Iso; sed c6-/32/ 
Beum non express!; BC temen brodium per SB Borbeet eftun
/JJ/dendo modicum Bcetl; nam ecetoBe velent in peBtl1en~le; 
aut /341 coroedet pulloa But cernee erletlnss, capretl~8B, 
vltullneB, /35/ ut prlus dlxi eppsreri etc. fl 
/)6/ Item quendocumque volueritle dere tlrlac&m ad blben
dumg/ /J7/ tuno coquetla cum vino, But eum cervisla dlpta
~. aut tor- /J8/mentlllem , But rutham st bl bet contre vene
na tepide. Si /391 pestl1enticuB post recepclonem tlrlece 
hebuerlt Dausaam, /40/ tune leveblt os BUum tellter, ut BU
pra eet de terminatum . /41/ Isturn modus eervebltls in omnl 
blblclone st comeeclone et / 42/ eumpcione tirisce et bol1er
meno, aut recepcione quseumque /4J/ medlclnerum , sl necssae 
fUerlt tempore egrl tudlnls . /44/ Et s l quls post reeepelonem 
tlrlace vel bollarmenl sudsre /45/ non poaset , recipiat 
flasculem et lmpleet eum eque celideh/ /46/ et involvat pan
no 11neo et ponat ad lectum clrca solls pe-/47/dum vel pee
tuB et melluai et leterem caleffactum lnvolutum /48/ panno 
11neo et ponatum ad Bolie pedum. Et lnfabl1lter sude- /49/blt 
et laeeblt ln eudore ad mediem horam vel paule plus /50/ 
tol1erendo 9udores; post modum se ebaterget a eudore. Et 
/51/ boc eaae verum, sl virtus ln pest llentic fuerlt fo r tls, 
/52/ Et hec sunt dieta eub brevltate veatraque aslubri in
forma-/5J/eione semper salva. Anno domini ~oCCCCOXCVlll o fl
nltls /54/ feri a 111 post featum sanete Dorothee virglnie 
exlmle.Oh/ 
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Poznámky k příloze 1 

a/ Idajuslrulní "Id" ve slov ě "modus" kaligraficky vyzdobené 
červeně, v levé marginálii nad ním vlevo "Alblcuen čer
veně. 

bl V lIIarginálii vpravo "Albicus" červeně. 

cl Odkazujeme v témze rukopisu výše. 
dl "Item si luvenla hebuerit epoetema" červeně. 

sl Odkazujeme v témže rukoplga výše. 
f/ Psáno "apparl1", 
g/ "Item quendocumque voluerltla dere tlrleca/ll ad biben

dum" červeně. 

hl "Et sl quls post recepclonem tirlece vel bollarmenl 
Budare non pOBset, reclplat flsBculem st lmpleat cum 
aqua callds" červeně. 

ch! ~. 52- 5J. 

Čísla v hranaté závorce udávají řádky p~vodního rukopisu. 



Příloha 2 

pramen,y ecrupulua dregma uncia libre 

KNl! , 20 grene 
rkp.XEl ~ p 0,734 g ječmene 

~ p 0,733 g pšenice 

""" , 1/24 unce 24 ecrupulil. 
rkp. XlI D 1 .. 0,734 g ~ 17,616 g 

IOO!, 1/3 drachmy 3 ecrupuly 4 drachmy ~ 

rkp. II P 2 ~ 0,733 - 0,734 g ~ 2,198 g ol. 8,792 g II: 
1/8 unce 1/4 unce 8 8crupul11 
,. 1,099 g .. 2,196 g ol 5,B72 g 

SK ČSR, 20 grene 60 grene tritici 
rkp. Xl E 5 ~ 0.734 g je čmene .. 2,198 g 

.. 0,733 g pšenice 

, 
• 
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pramlJl3 acrupulus dr .... uncis librs 

KNIO. vigint i Srsna ordai 3 ecrupul,. 8 drechl1ll 12 uncí 
rkp. IV E 5 .0,734 g " 2,202 g jo 17 .616 g jo 2U,392 g 

1/3 d.rsohlrlJ' 1/8 WlCS 1/12 libry 
.0,734 g jo 2,202 g • 17,616 g 

Kl". 
rkp. I D 20 , 20 grsna orde1 60 grana ordei 480 grena ordei 

rkp. XI D 28 .0 ,734 g • 2,202 g " 17 , 616 g 

ďdejl u oatatnich použitých rukopiad se shodují a uvedanými v tabulc •• 
~ 
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PHlohe ) 

prameny 

Georg8B, K.E . 

Horman , G. 

o 
~ 

" 

serupulus 

1/24 unce 

" O t ~ ] 4 g 

prusJcý nový 

(I/) drschm,y) 

tl 1 , 218 g 

slezský 
.. 1, 459 g 

vídeňský 

.. 1, 459 g 

dl'88J1l8 

1/8 unce 
.. 2 , 202 g 

prueké. nové. 
(l/e unce) 

.. ), 65 4 g 

lllezeká 

.. 4.376 g 

víd eňská 

tl 4, 344 -
4,3756 g 

unci. 

e drachem 
. 17 , 616 g 

pruská nová 
(1/12 libry) 

slezská 
.. 35 , 004 g 
vídeňská 

.. 35.5004 g 

libra 

římská 

tl )27,45 g 

12 uncí 
.. 211 , )92 g 

pruská nová 
.. 350,754 g 

s lezská 
.. 420 , 045 g 

v ideňeká 
.. 420 , 0 g 
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Pavla L u t o v a Ir. á 

110 Baltrag zur Problematik dar Peettberaple 1m apat
.dtt.lalterllcbaa BoÍDmIO 

Zue~.at •• 8UDI 

Der Be1~ra& lIIochte auJ' Grund dar Studien dar Bleb llii 

dar Pa.t bB.cb&ttlgBnd&tl arztll cban ' ach.erke, dle nach der 
P •• t.pld~l. 1$ J . 1)80 &Dt.tand.n. zur art.nnto18B úber 
Vorbauguoga- uod Hel1verlahraa bel den p •• tarkrankuogen ~ 
mlthlalhrl1cban BOhmBA ba1tragen. Ale Auagaag8pun.lct 41en

t. aine Analys. dar ln den Handaehr1tten dar tacb_ohi.ehan 
31bl1otbelr.an erb.a1hnden traktaten Ton Ubili: 1'0.0. UniČOT. 

Aua •• inar um!angralohen Scbr1ttatellertatlglr.elt Ch.ut. La 

ua •• rec Blbllotbeken mehr ala 60 Scbr1ttan) 1m Bera1ch dar 
•• dlzln .urdan tUr di.sen Baltrag apeziall Dur dle Trakta
h uber db Peat berii.ckBle.b.t1gt. Aua den ucba HLDdsehr1t

taD dar Blbllotbelr.en ln den tach.cblBcben Landarn ,alang •• , 
G ... 1n ... kel~an uad Un~ereeblede der elnzelaea Texte teet. 
zua~ellen. uad letzteadl1eh dral eelbetetandlge la~elnl. che 
Text.eralonea zu ldentltlzleren. AuBerdsm gelang es, eloh 
s1nhaltlleh uad textllch uaterscheldande deutechs uad alt
tachech1eche Verelonen cu arechl1eOen, die ln den Hand-
8chrltten dee 15 . J.hrhunderte erhalten weran. 

Dle Brteeaung der Sehrltten AlbikB gllederte eleh ln
haltlleh naeh Hel1vertahren. Krankheltedlagnoae und Med1ka
mentenverabrelchung. Dle dort erworbenen Erk.nntnlaee •• ~ 
gleleht dleaer B!ltrag mlt den beutlgen .edizinkeantnl •• en 
uber dle Peat. Dle Arbelt kann eo elne Scbluptolgeruns uber 
dle rlehtlge oder lalacha Verabrelchuna der elngenommenen 
Drogen. bzw. uber lhre HeU- und Llnderungenrkung tretlaa.. 
In Zu.aemmenhan.g dam1t at1 e5 dle Arbdt aut Prob18llle. dl e 
mlt der Ident l1l~at lon der ainzelnen Arzne1m1ttel, .elehe 
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aus den verecnledeoeten Ko~pon8nten bergeetellt wurdan, 
zua~enb8ngen. Dlase Komponenten waran den Zeltgenoeaea 
gut bekanat und daher Ruch nlcht 1n den Handecbr1ften be
.chrt.ban. 

• 

• 

• 



19) 

Petr ~ o r n e j 

EPIDEMIE A KJLAMITY V LETECH 1419- 1471 
Oer)!" ČESKÝCH KROlrIKÁl'!.8 

Je obecni!í známo, že zprávy o neúrodách, epldem1.J.ch. ne
lthtích e pohromách věeho druhu náleží ve etřetl. (,Ivěké histo

r iografii Je nejtrekventov enějěím. Ba dá ee řici . že v někte
rých partiícb, hlavni tam, kde není dootetek záznamd vinove
qých ddležltým politickým udál ostem, nebývnJ1 htstorlogra
!lcké spisy charakter Jakési "cerné" kroniky. Tento ráz dě
Je pi eeckých prací byl podmíněn nejen odvěkým zájmem o kata
strofy a neštěstí, které vždy přitahovaly lidskou pozornost 
(v daném ohledu se neae mentalita od centellty dávných před
~d nel16!), nýbrž především poměry, v nichž se středověký 
člověk pohyboval B jež byly nesrovnatelně obtížnější než v 
následujících dějlnr~ch epochách . Nízká úroveň zemědělská 
výroby i nedostatečná hygiene a zdravot ní péče zp~aobovaly, 
že ae nad li~i téměř ustavičně vznášela hrozba eplde~ií a 
hladomoru. Koncentrace pozornost i ns tyto javy stejně jako 
ns výkyvy počasí, jejiehž d~sledkem bývala a železnou pravi
delnoatí staroat co jíst, je anadno pochopite lná . Drsná rea
lita se promítsls také do rovi ny duehovní a výrazně ovl i vni
la pOjíméní světe i chápání historického čaau.Středověeí Ev 
ropané byli přesvědčeni , že Žijí v šestém dějinném období. 
kdy dojde k rozhOdUjícímu střetnutí s Antikriatem. l / Z toho
to zornáho úhlu nehlíželi a hodnotili jednotlivé události a 
vykládali jejieh smyel. Přírodní úkazy, živelní pohromy e 
katastrofy interpratovali nejen jako boží treat ze s páchané 
břiChy, ale i jako ddkaz úpadku atárnoueího pozemského svě
ta, jako předzvěst jeho konee i jako předobraz apokalyptic
kých hrdz. 2/ Ue ve v§ecb textech vystupuje uvedené uvažování 
zřetelně na povrch, všude je všek latentně přítomné (s to 
plstí zvláětě o husitství, kdy s e bible těš i la mimořádné ob
libě). Stejně tek většina narativních pramen~ dává do úzké 



". 
příčinné souvislosti j evy z oblasti astronomie (komety, za
tainí elunee 8 měaíce) 8 následnými epidemiemi, neúrodami, 
~álkami čl smrt! význeč~ch osobností. J / Skony Albrechta 
Habeburekábo (+ 14)9) 41 8 jeho 8yna Ladislava Pohrobka 
(+ 1457) b~8jí v tomto kontextu uv áděny obligátně 5/ ( pro 
zajímavost zbývá dodat, že kometa, je! v r. 1456 údejni 
předznamenala smrt mladičkého českého krále, byl~ kometa 
Hal1810va).6/ N •• tíně~l skutečnostml SB již odbornA lite
ratůr. z8b~818 v dostatečné miře,7/ 8 to je tak' hlavní d6-
vod, proč a8 tento příspěvek bezprostředně nezaměřuje na 
problematiku středov ěké mentality , ~brž usiluje o postižení 
každod.nnostl husitských Čech z poněkud jiného hlediska. 

Jeho cílem je alespoň v hrubýCh rysech načrtnout někte
r4 souvislosti mezi přírodními pohromeai s ekonomlcko- poli
tickou situací v letech 1419- 1471, tedy dotknout ee proble
matiky !i~otní úrovn~ s !i~otního proa tředí ~ onom huaitakém 
pOlatoleti, ~yznačuJícím ee kumulscí větších i menJích ~á
lečných konflikt~. Pramenné východisko při tomto výzkumu 
tvořily te%ty 17 historiografických apieo čeeké provenience, 
z nich! ověem !ádný nepokrývá eledovené období beze zbytku. 
OltBtn~ je dobře známo, !e právě anály, kroniky a historie 
pfedetavují fakticky j ediné zdroje , z nich! lze čerpat po
zn.tky o otázkách, které nás v tét o etati zajímají.BI Diplo
matický meteriál obvykle neposkytuje (a výjimkou některýCh 
liBtd) k vymezené problematice pOdstatněj ií informace. S dí
ly Btředověkých dijepieCo je všek třeba, 8 na tento fakt od
borná literatura také již několikrát upozornila, preco~et 

kriticky a obezřetni. 91 Tehdejší eutoři obyčejn~ po~a!oveli 
Z8 .tEed dění misto sv ého pobytu~ což VYVOlává nebezpečí. le 
lokilní jev mo!e moderní historik interpretovet jeko zileli
toet iiršího doeBhu a dopadu. IO! Uvedené úskalí vlek v 
nel .. případi nehrozí, nebot analyzovené práce nevznikly na 
jednom misti. V dOeledku toho lze aleepoň čáetečni postih
nout 8ituaci v rdzných oblaatech eech 8 přibližni .t8no~it, 
které pohromw m~ly celozemský a které ~íceméně lokální dopa& 

• 



I tak ověem z~8tá~8jí • řada případd citelné mezery, n.boí 
9 děl bylo prokazatelně sepsáno v Praze, 4 ve výcbodníCh ~.
chách (v Hradei Králové či jeho blízkosti), 1 na Karlitejn
sku, 1 na Plzeňsku, 1 v Jižních Čsehá.cb a u 1 nen:! IDO!D.~ 
bezpečně zjistit meto uniku. III Z prsmenll byly nUO"Ú3 
viec~ zprávy o epidemiích, živelních pohromách, vč~tně .,
mltřsssní, prudkýCh výkyvech počasí, neúrodách. ~18du 8 dra
hati. Vý sledný obraz neni nezajímavý . 

Na počátku vlastního revolučního období zřejmě nezasáh
l. české území žádná větě! pohroma, epidemie čl jiná kata
strote . Naopak S8 zdá, že léta 1419 a 1420 patřila k poměrně 
dro4ným. Dostatečné zásoby obilí, potravin 1 velké rezervy 
drah&bo kovu přitom nepochybně vytvářely jednu ze ZáV8~ch 
příČin, proč B8 husitské Čechy mohly ubránit v letech 1420 
.1 1422 inter.enčním vojs~ a proč po určitý čao ~1držel1 i 
permanentní domácí válku. 12/ Kronikáři v těchto lstech za
znamenali pouze epidemii moru, jíž mj. padli za obět přední 
huaitití politikové šlechtického p~vodu Oldřich Vavák z 
aradce a Petr Zmrzlík ze Svojšína. lJ/ Zájem husitských dije
pi.cd upoutal i ddeledek velkého MnOžství drobné mince, ra
žané ze stříbrných. zlatých předmětd , zsbavenďch římské 

církvi, em1grsntdm a protivnik~ kalicha. 14/ Čssem však b1la 
drobná mince ražena z mědi a obeahovala pouhou přiměa drahé
bo kOVU~ což ~ některých případech vedlo k ožebračován! oby
vatel. 1 / Nicméně mnohé indicie nsznačují, že ~ pr.nícb le
tech avé esiatence revoluce ještě neotáls před prOblémem, 
čím uživí své bojovniky .161 Ohleduplné chováni buaitokýcb 
poutníkd k zemědělsky V1užívsným plochám ns podzim 1419 17/ 
i ceD1 potravin v Praze na jsře s v létě 1420, jež bIly u 
některých druhd nižií než v předrevolučním období , lel skýta
Jí aleapoň několik ddkazd. Rovněž zachované účty hradu 
Karlit'lna svědčí pro r. 1424 o láci obilovin, zejména žita 
a ovaa. 91 Takřka nepřetržitě probíhající válečné akce, ač 
rozsahem ne.rovnatelné B konflikty moderní doby, všek přece 
Jen citelně zBsahovsly celé oblsati 8 vydržování otálýcb 
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~Dj.nakýeh odd!ld sl vyžadovalo viti! náklady, než mobla 
akonomika feudálních e.ch unéat. 201 Bagatalizaca ddeledk6 
p4raanantnich vojenských střetnutí proto není v6bee ne aí.t~ 
Jil tcy. zdická úmlUV1.21/ přijatá blavními č.atia1 polltlc
kfa1 ••• kupeními (včetně Žižkova východočeského ~aau. ktert 
byl do nich vmanévrován).22! ob •• bují článek z8kaz~1ioí vf
voz obilí. drahlch kov6 z e •• kábo králoVBtV! . 2JI v •• ~ná
ní • če.tou ekonomikou předrevolučních ě •• d. založenou na 
Bzportu atfibra (Jr: nhlu! mil 0,,18111 dávat Bouh18e pana,. ... 

nik).Z.' tanto krok je.ni signalizuje, jakou zátěž předsta
vovalo pro z •• l pit let války , je ž vedla i k omezen! tllbl 
kutnohorských d016,25/ taktickému zastavení ražby pražského 
groš •• k výraznému pokleau zahraničního obchodu (uvidomme 
81 jan. kolik ni.eckých obchodnikd , napojených na zahraniční 
kupecká centra, muael. ~ letech 1419-1420 opuetit Prahu).26/ 

To ~5e nemohlo zdetet bez vli~u na život ~5t51ny o~a
telatva. V etá~ajíeích po.arech nalezly r.dikální huaitak' 
etrany výehodieko z boepodáfekého labyrintu ve zřízeni pol
ních voj_k, která _ice objektivni hájila zájmy mlat edruže
aýcb v tiborskfm, resp. východoěeakém svezu, av š ak prakticky 
.i .... obatarávsla živobytí. Připočteme-li k nim profeaio
Dilní bojovníky ve lIlulnácb Prah:!,27/ ěltnf vojenalr:á dru!1~ 
jednotlivých Allebticd,2B/ i bojov ou aílu kstolického land
~du plseň.kého,29/ je pochopitelné, že taková množ_tví vo
jákd n~obl1 posdnš _tfedovšk' eec~ ulivit. Rejay za hran!
ce krAlov.tví, jlkkoli ideologicky motivované, byly od polo
vi~ dvaeátých let ekonomickou nutností a sároveň obranou 
eiv ilního obyvatel_tVl před nejčastšjším tíživým dopadem 
válJcy, tj. hledem. Jejich politický význam je etejna nepopi
r.tllDt jako jljich kořistnický ráz. Splnilé jízdy umo1n11y 
ale.poň na určitý čal stabilizaci hoepodářak'bo 8tavu v ea
chách tím, h ujistily záaobován! polních vogak • do Ulili 
dodivaly potřebná množatv! hovězího dobytka,) / jehož níské 
.tavy paUily k typiCkým ryaWn feudální ekonomiky, zboU; 
jehož příaun byl podvázán obehodní blokádou (kupř. rakouská 
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• uher-ké víno) )1/ • kvalitní minci. 32fTeto opatřeni .vým 
ep6aobem Yy8vltlují. proč Čecby dlouho nepřepadl blad, proč 
B. jelt! v letech 1425- 1426 podařilO udržet nízké ceny obi
lovin 8 proč země s11ně31 nepocítila následky moru v r. 
1425. 33 / Nebylo Ji.tě náhodné, la k velkým rejBám doch~z.lo 
pfi hrozící neúrodě nebo po ní. Tak kupř. po op8dnut~ vel
tich ar.zd, které v r. 1427 hrozily ."01.' b08pr.~třek' po
tíla ,J41 vpadlo tábor8ké vojsko do Rakous )5/ a o nlkolik 
".íc~ POZdi]! pocítilo aílu polních vojek SlezBko. J61 Hladu 
• draboti , J1 umocněnim intervencí křižákA do západních 
e.cb, .e aice nepodafilo zabránit, a to mohl být, pochopi
telnl apolu • vojen.ko- politickými zřeteli, d6Yod velkého 
talaní s pOjenýcb hU8itských al1 do obl.sti západníhO Sloven
aka • SleZ8ke v r. 1428,)8/ Jeho hlsvní~ výsledkem byl zisk 
obrovaké kořiati.)9/ 

S tímto zp~obem řeiení ekonomických problém~, je! v 
anohAm připomínelo zvyklosti raného středoviku, nebylo molné 
vyatečit d,lií dobu. aylo jen otázkou času, kdy se systém, 
v~olaný k livotu mimořádnými pomiry v Čechách s závislý na 
aouhře přízn1výeh okolností, zečne hroutit. Jeho nestabilitu 
naznačovala ul na přelomu dvacátýCh 8 třicátýCh let stoupe
jící křiv ke ceny žita, jei ve srovnání a r. 142) vyrostla o 
víc. ne! 100 ~ a vll plhala aa sai k 7 gr. za 1 str,Ch.40/ 
Rozhodni neilo o projev inflace. Podobné výkyvy bývely ob
vyklé i před revolucí 41/ e v r. 1430 nevíc mohlo Jít o d~
aledek mrsz~, které zle zasáhly obiloviny v árodném Pola
bí. 42/ Problé.dm vlsk konec nebyl. V následujících nlkolika 
letech mlly Čechy zslít sérii ran, je! by srazily na kolena 
i ... 1, jimiž právi ne~tsla válke . 

Potíže se přihláSily v červnu 14)1 zápl aVBD! v sirotčí 
Kouřimi,4)/ ale nejtillí zkoulky na ob"atelstvo a pollt1kJ 
teprve čekaly . V říjnu tého~ r oku 08 dostavily dlouhé pod
s1anÍ deltl, které uetely sž zečétkem listopadu. 44/ Hned na 
av. Kartina visk nspadlo velké množství oněhu. Ten jil ne~ 
rosté!. Z~ udeřily silné mrazy e trvs1y 1) tidn~. Jejich 
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intenzitu jaltě znáaobl1y severní ledové vitry. Dlouho oěe
kávanA oblev., které pfi!ls kol~ 10. února 1432, přine.la 
jen delii snlhoyou nadílku. Prudké jarní táni 8 zápl.v~ 
označili kronikáři ze čtyřicetiletou vodu. Polím v PovIt .. ! 
• v Polabí 88 ne dlouhý čss dostalo poeledni 'lihy, neboi od 
23. dubne al do 19. července VI střednich eechácb ne~rl81o. 
24. červne propukla velká horke. Lidé umfrall na drd.aní • 
mozková aelhán! • zdálo se, že vedra nikdy neskončí. V Bobo
tu 19. červencI 88 nad Prahou po dlounyeh týdnech objevila 
mračna. lýžený dáli trval 4 dny • J noci. Kd1 Ž ustel , bylo 
již pozdi. xamenný moat , Praze protrhl vodní příval na piti 
aietecb a na Starém Mlatě pražském aa 11dé p18vl11 na lodič
kách. Zaplavena byla 1 celá niže položená část Malé Stra
~.45/ Na Špitá laké pole a pláně u Libně vyvrhla rozvodněná 
feka ~rosky do~ó . ~lýnó, atřechy a nejróznějěí mobiliář. 46/ 
Bíské obilí, slibující v prsžském okolí alespon skromnou 
drodu, se ocitlo pod vodou. V Polabí tomu nebylo jinak. Kís
to přiSlibu lni vyvstával před lidmi přízrak hladomoru. 

Básledující rok ae situace opakovale. Silné mrazy zača
ly hned počátkem r. 14)) a nezvykle vysoká sněhová pokrjvka 
znemolnovala konání trhd, což b,rl o zvláště tílivé pro obyva
tale měat. Unožatví chudákd, poatrádají cích střechu nad hla
vou, prostě zmrzlo. 47/ Pobyt polních vojsk v Čechách 8e za 
tohoto stavu jevil neúnosným, nebol poměry jeětě zhoršoval. 
Jelikož podobné kalami ty postihly 1 Míěeňeko a přilehlé ně
mecké oblaati Svaté říše římské, vydalo se sirotčí vojsko 
v žoldu polského krále do Prus a táborské polní oddÍly, ve
dená Bedřichem ze S~rážnice a Janem Pardueem, vpadly přea 
poleká území na Spil a střední Slovensko. 48/ Tato Úleva v 
kritickém období přede žněmi vlak Čechám nepřineala podstat
nějií pomoc. Červnové a červencov é deitě zpdsobily záplavy a 
náaledovaly o~t škody na obili, ovoci, lukách a zahradácb. 
Tantokrát byly vedle střední ch zaaa ženy zvláště západní Če
chy.49/ Kořiat z válečných ts~ení nápravu zjednat neateči
la. 50/ Taká náSledUjící zima byla dlouhá. Ještě 25. a 26. 

• 
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dubna 14)4 nspadlo ve středních Čechách na )0 Clil sněhu. 51/ 
Katastrofální neúroda vyhnala ceny zemědělských plodin 

40 závratných výšek. Stryeh žita stál v Praze )4 gr. (v r. 
1(2) kolem) gr.) " jeho cena sa dále zvyšovala. 52/ Drahot a 
t~81B od láta 1432 a! do jera 1434.53/ V nejkritičtějším 
období 81 na drodn6m Královéhradecku prodával etrych zit a za 
50-57 gr. 54/ v podhorském Turnovi ze 60 gr. " ně~d8 dokonce 
za 64 gr.~5/ Tyto údaje potvrzuje nezávisle ne sobě několik 
kronlkářd z ~zných koutd Čech . Rovněž hrách, da l ší obvyklá 
součást etrBj1 středověkého člověka , 88 ZMěnil v hledanou 
pochoutku. 56 Obyvatelé měst mělI minimální příležitost lo~ 
vit na políCh" v lesích zvěř B v tuhýCh zimách, kdy vodní 
t oky. plochy zamrzaly, ztrácel nB smyslu 1 rybolov, další 
z možných zdroJd p~!aunu potravy . Na hladu a lidakém zoutal
atv ! ,ydělávali apekulanti, kteří pozadovali ze obil! i 
ch14b (tato jinak haléřov á položka ae v Praze prodávala za 
1 9r • .y7/atarou měnu , tj. atřibrné groh , .1.jich~ mnoletd 
, obihu sa sni žovalo . 5él Chudákdm nezb~alo nic jiného na! 
jíst dubové list!, žaludy , eventuálně i trávu e kóru ze 
stromd. 591 Taková strava mohla a i ce zdatným lidem pomoci 
pře lít, pro alablí orgeniamua vlak znamenala nebezpečí vys í 
lení, podvýživy a onemocnění. GOI 

Koncem zář! 1433 propukly v Praze i na j inýCh miatach 
Čech epidemie, ktaré kronikáři označili obvyklým eubatanti
vem mor. Gl! Je více než pravděpodobné, le nello o mor va 
akutečn4m alovo smyslu, ale o nemoci , jaž byly ddsledk~ ne
hodnotné stravy, oolabaní organi .. u 1 špatných hygienických 
pomird (skv rnitý tyfus , úplavice, chOl era ). Nevyhovující 
složení pot ravy, hlad s primitivní hygiene byly živnou pddou 
především pro tyfus , jak dokládají 1 zkušenoati z koncen
tračních tábord za druhé av ětové války . G2! Správnost hypoté
zy, ža právě toto onemocněn! postihl o na podzim 1433 Prahu 
• jaltě část Čech, ae Zdají potvrzova t jak ,ýz~ součas
ných polských odborn!kd. G ! tak hlBa přímého avědka tehdej-
6ího dění , Jiljího Charli era, Jednoho z čl end poaelstva ba-
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ailajskébo koncilu, je! v té době dlelo y Praze. Charller .e 
e.ém deníku o jednání 8 eeehy ~ádí. že pražiti lékaři dá.a
li Y,.18nc~ koncilu recepty 1 léky proti moru, nesaiĎuJ ••• 
• iak o žádných mimořádných opatřeních. 641 Ostatně k l l . lis
topadu •• y hlavním českém měati •• ie1 sněm. který by ~ ••• 1 
80t.8 konal. kdyby hrozila epidemi e skutečného moru. ~obře 
situo.aní il.cht1ci, mAttané a čalní polit iko.é . ~ n~.ll 
• drahotou potravin dllat starostI •• ty~ e chudinou. ji! 
nitaza nejvíce post i hovala , se mobIl snadno vybnout. Kroni
kil1 •• sousedního dsemi slezského a polského pak o epide
miích v •• vém prostoru nahovoří, takže .8 zřejmě vskutku 
jednalo o lokální záležitost , vyv ol anou neúrodou ns t8rlt~ 
r1u e •• kého království BY blízkých německých krajíCh. 651 

Z Charllerových záznam~ vypl ývá, že nákeza buJela jeitě na 
počátku proeince. 66/ 

Denfk posle basilejskébo koncilu je pozorubodni i • j i
ného d6~odu. Zaohytil totiž stížnosti účaatnfkd Bvstomartin
.k'ho .němu na značné VýdaJe, které je stál pobyt v Praze, a 
tak potvrdil zprá~y čaakých kroniktřd a anelistd o vysokých 
oenách potravin. 67/ Jeatl i že ceny žita etoupaly ve 2. polo
vinl ~ecátých let mírně, le č nepfetržitě, přinasl r. 1432 
prudký rdst cen viech potravin. Jeitě V liatopadu 14)1 in
rormo~al neznAmi chebBký kurýr baailejaký koneil o eituaci 
v Praze, v ní! pobyl e dní. ~onatatoval, že v eeeké metropo
li jsou nezbytné zásoby potrevin (včetně ehlebe) , ele i ví
na, Boli a látek, nebot někteří obchodníoi nerespektují ob
Chodní blokádu a bez ohl edu na nebazp,čí , které jim hroz! a 
do něhož občas upednou, dodávaj! hUBit6m potřabné zbol! . 
Zvláltě drahé je vlek v Praz e kořaní. GeI Paratrázovaná zprá
v, býv á něk~ interpretována jako doklad, že čeeký obohod 
neb,l válkami e vybláienfm blokády př!lil poBtižen. 691 Tak 
jedno.nečn! vi.k text interpretovat nelze. Jak patrno, ris
kovali cizí obchodníci, že v ~echách o své zbol! přijdou. 
Pekliže takové riziko podatupov el i, nechali si Z8 BV' elužby 
od hueit6 dobře zaplatit. 

• 
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Pro badatele zpochybňující áč!nnoet blokády 8 n8~íc za
pomínaJící, kolik německých obchodníkA z hualtekýeh mlet (na 
p~nim mistě samozřejmě z Prahy) v letech 1419-1421 ode610, 
zdánlivě hovoří některé ekute!nostl, Jež dosavadní vldecká 
produkce neprávem opomíjela. V účtech hradu KerllteJna z let 
142)-1434 ea objevuji finanční položky vydaná ze cl$~tr8jné 
koření (pepř , hřebíček, skořici), ale 1 ze pochutiny , jakjm1 

Jaou rozinky a fíky.70/ Z údajů vyvstává, ž. sa toto zboží 
prodávalo v letech 1428- 14)0 teké v Praze, kde je v období 
příměří členové karlitejneké posádky nskuPOV t- lt .711 Tyto po
znatky bude zřejmě možné v nejbližší době doložit rovni I 
rozbory archeologických nálezů. výskyt jmenovaných druhů 
zboží vypovídá ovšem velmi málo o Jeho dostupnosti. 

Na základě en.lýzy karlAtejnakých ú~td lze v záaedi ří
ci, h celly dech undených zahrani~nich produktd v prlbihu 
revoluce atoupaly. Ne=ěnná cene zdatá"ela fakticky jen u 
pepře (v l etech 1424-14)0 č inila cena 1 libry, tj. 0,51)75 
kg, 9- 12 gr.,72/ e~ za vlády Karla IV. a Václave IV. bývela 
" nikterjch oblaatech "ýrazně n1žší~1J/ U oatatního zahra
ničního koření aa ceQY s prodlužující blokádou a pokra~ují
cí=i "álka=i zvyěovaly (u skořice a hřebíčku cca o 40-50 %). 
Neanadnou dostupnost cizokrajného kořeni mdžeme doložit ně
kolika fakty. V r. 142) prováděle kerlštejn8ká poaádke vý
minnď obchod takovým zpdeobem, že za zleto, zíakané z cír
kevních pfed=ětd uložených na hradě, dostávale od obchodníkd 
pepřI 74, Koření epolu a kvalitními látkami a dalií= zbožím 
aloužilo v r. 1428 dokonce k uhrazení platd a žoldu.15/ O 
8krovných zásobách koření v Praze existuje jdU zpráva II. 
Payla Žídka z r. 1410, kdy atále ještě oficiáln! trval zákaz 
obchodu a huaitakými eechy.76/ 

Z j ižních plodin, které produkovaly oblaeti Pyrenej
akého, Apeninskáho a Balkánského polooetrove, byly v eechách 
neJdostupnějě! fíky. Jeětě v r. 1429 ee 1 libra těchto slad
kých pochoutek prOdávala v hlavnim českém městi za 1 gr. 8 
2 hal., což OdpovídalO ceně 1- 2 kuřet. 77/ Neproti t omu ro-
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zlnlq byly vdcnějii' (na XerllhJně o nich al,.ldlllB ,. letech 

1423- 1424) 7a/ • mandl e 81 mohl popřát Jen málokdo . Norlm· 
bareký kupec Konrád l mhor! , který v letech 1(2)-1425 (e 
enad 1 dříve) zprostředkovával obchod mezi zahraničím. 
larllteJnem. ládal Z8 1 libru 2 gr. ,791 v r. 1429 .a , Prs
ze prodávaly za 4 sr,SOI Není ovlsm Jasné, do Jaké lIl~ry byl 
. t oprocent ní rdet d6s1edkelll pOkračuJících válek ~ do Jaká 
m!r, odrážel přirážku, kt er ou s l zahraniční katoličtí ob
chodnici mohli účtovat za nel egální dovoz zboží do bUBit
.kjch oblastí eBcb. Není také vyloučeno, fe ,. Praze bylo za
hraniční zbolí drahé Již před revoluci, Jek S8 zdá ,.yplÝ'et 
z prací Zikmunda Wint r a, ovlem o potravinách domácíbo pOvodu 
tot o tvrzení neplatí,Sl1 At t~u bylo tok či onak, mobl dát 
4 gr. za 0,5 kg mandlí jen bohatý člověk . Vždyt za celý den 
pr'c. na ~inici dostával dělník 1 gr., .zda pěl!ho poala za 
ahjoý čaa Hnila 1,5 gr.82/ a halifikovaného řemeslníka 
2- ) gr.8)1 8-12 gr. pak představovalo sumu potřebnou II: prd-
1I1~ životním náklsdllm na 1 týden. 841 Pro ilust reci poměrd 
.nad tyto relace dostačuj!. O olivo'lém oleji, jenž .e obje
~uje ~ karlltejnakých účtech jedenkrát (a to , dodávce ob
chodníka Konráda), sa zmiňujeme Jen pro úplnost.SSI 

Píky a mandle byly pochutiny , které prosté pražské oby
vatele před hladem nezschránily . Jejich výskyt v rev oluční 
Praze tedy není ddkszem proeperity a blahobytu.S6! Protože 
počasí r . 14)3 zpdsobi l o těžké škody na ovocnýCh stromech 
(~ edle jinak laciných jablsk , hrulek s A~.stek S8 tehdy ~ 
!!ecbách blini rodily meruňky a broskve) , byla situace o to 
hodí. 87 I 

Právě v období smutnďch žni 1433 oblehls polní vojske 
spolu s pražany a dallími spojenci Plzeň ve snaze přimět 
nejpe~nějš! baštu českého katoliciscu II: respektov!ní busit
akých poiadnkd.881 nc jiného husitským politikdm nezbÝ1'a-
10 , Jeatliže chtlli při jednání s koncilem prosadit čtyři 
artikuly Jako zá'lazný program pro declU1y obyvatele !!eského 
il:rálonh! a Moravského markrabah!.89! Záaobové.n:í početného 

, 
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~oJ.ka před Plzní (uvědomme 81 jen, kolik tažných koní pot· 
febovali husité ke svým válečným 8 pícním vozdm • kolik tato 
zvířata zkonzumovala 88na B OV88 ) bylo samo o Bobl 8,ízlln8, 
natož pak v časech neúrOdy , 901 RekvizicI, zasahující vzdála
nA obla. t i, budily n8apokojenoat B nevo11 obyvate lstva, bez
tak Ji! sužovaného nepříznivými poměry.91! Zd, je tf~b. ble
dat vyavitlení , proč v rozhodujících měsících pf~a Lipany 
i1roká veřejnost radikální husit ská seskupení nepodpofila, 
proč Ba Hové Kěsto 6. května 14)4 takticky nebránilo vpádu 
vojak utrakvlatlcko-ketollcké koalice 8 proč l i dé uvítali 
uklidnění altu8ce po zdrcující porážel POlních 'OJ8k.92/ 

!ně v látě 1434 zažehnaly Dejhorěí starosti. V. 2. po-
10v1ně třicátých 8 na počátku čtyřicátých l et 15. atol. na
bylo podnebí v Čechách tekfka kontinent ální charakter (dla.
hot~ajicí z~ 8 ~al~ příd61em aněhu etřídala horká l~
t. ),937 leč obdobná hoapodářeká kataatro!a jako v letech 
1431-1434 nenaatala . Ani ztráty na dobytku, reap. Jeho nuce
ni pori!1Q' ~ aucblch letech 1442-1443 nezn8lllenaly pobr~ 
.u,94/ nebot ceny obilí .e vrátily do r elaci z dvacát ých 
lat.95/ Horlí aituace byla v Rakouaích, kde dlouhé mrazi~á 
silQ' ~ zárodku ničily w-odu dna n. jehož produkci 88 tato 
obl.at ji! tehdy apeci81izo~.18.96/ Tři ve lká morové epide
Di. (1439, 1445 , 1451) , z nich! atředoe~ ropBký rozměr mila 
p~ní z ntch . 977 pfed8te~oyaly alce ~á~ záaah do !i~Ot8 
čeaké pore~oluční BPolečnoet i, 98/ a~ě.k přeato j e možné ří
ci, lB ee Č81 <Uouhébo interregne etel základem pro boepo
d".kou proeperitu ~ letech padeeátých. V období 1454-1458 , 
tedy po celých p6t let, nezaznamenali kronik"1 jedi nou p0-

hromu, kalami tu č i epidemii. Tento přízni~ý ~~oj ae odrazil 
i ~ H~otní úrovni. Ceny obilí! potravin a nápojd ae poh:bo
~.11 Lhruba v relaCi r. 1420~ ~97 Práv ě k této době .e 
utahuje známá příalod, !e za kr Ue Holce byte v eechách se 
groil o~ce. 

V podminkách pozdního atředověku nebylo vš ek mo žná ten
to příznt~ý trend udržet. Hned na poč átku vlády Jiříbo s Po-
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dlbr ad došlo k prudkému pokleau hodnoty mince, vzestupu kur

au uherského zlatého 1001 • v ddsledku toho k drahoti 8 hla
du,IOI/ Nepříznivější poměry nez v eechách panovaly ovšem 
v Rakoue!cb. Neutěšená situace donutila če ského krále k 
energickým záBeh~ v mlncuvní politice, jejímž vÝB18dk~m by
ly reto~ , vrcholící ražbou pražského gro~e. kte~ ~ll mit 
stejnou jekoat jeko kdysi te vlády Václave IV. 102, Poeílen! , 
.wtln4rodnich obchodních kontektd 88 však Jlrímu přes veške
rou snahu nezdařilo. IOll 

Zhruba od polovin,)' hdl8átých let vAek !ll'!"taly opět 
probléay. V letech 1463-1464 za zila země epidemii moru,I04/ 
ale st ejně velká, De- li větší rány přinesly obyvetelstvu 
'látky Jiřího PodibredeJuího S8 nechUckou opozicí 8 poeláze 
boj proti intervenčním VOj8kdm krále Watyále Korvína. Podob
ni jako za husiteké re~oluce nepfedst8~0~ ely nejtrýznivljlí 
zatí iení přeChody ~ojsk (zpustoleni lidských sídlili s kra
jiny nebylo arovnatelná a nlěivoatí válek 20. stol. a apá
lené či pObořené dřevěné chalupy Ilo rychle postavit znovu) , 
!librž jejich financovW a vyžhové.ni , zejména v neúrodn$ch 
letech. Pro celá období let 1467- 1470 konstetují kroniky 
drahotu chleba i žita, hled (o němž ae zmiňuj e i lillt Jiří
kových r ádcd Matyáši Korvíno~i z 22. července 1470) 105/ • 
epidemie . 106/ Zdálo by se, !e tyto útrapy eulcrulJ' pfedniía 
obyvatelstvo velkých městských aglomerscí typu Prahy . Avlak 
útrapy selekého lidu umocňovala vlit6 praxe holdd, tskle II i 
kronikU POlltižoval: ".ol tak co chudina po lIInohé. léta byli aú 
nechoveli, to těmi holdy vydati !IIUseli, a takl velmi zchudi
li zemi , le 1 oráči chleba mieti nemohli. Což aú psk mě li 
femeslnlekuom prodávati, aami nic nemajíce?~ 101/ 

Z dndnfho hlediska byl tedy život prostéhO Člověka " 

letech 1419- 1471 více než obtífný . Pouze u 25 z cel kového 
počtu 53 lit. chybí v aledovaných historiograf i ckých díllch 
zprávy o neárodách , kalamitách , živelních pohro~ch I epide
miích. Součaané měřítko je ovšem irelevantní. Srovnávejme 
srovnatelné. Z předhueltekého období existuje podobný mete-
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rlál pro léta 1315- 1370, kter~ jsou dostatečně podrobně za
~cene v soudobých kronikářských spisech. lOB! Jestlil. j amB 
'Y námi eledovenéll1 úseku shledali pouze 47 )t let dobrých či 
uepokoj1výeh, byl jejich výskyt on 14. atol. zřejmě čapUji!ií 

• představuje cca 70 %. Nicméně tato zjištěni znam8n8~ ! . I. 
člověk 'Y pozdně středověkých Čechách Hl ve strachl.: z bu

doucnosti (zmírňovaném ovie!l1 virou v poamrtný lfivoU . nebo~ 
., prWru keldý třetí rok IIIOnl očekávat hhd, přírodní kll1.
!I11t~ čl epidemie. Válečné konflikty pak, jak patrno, toto 
nebezpečí jdU zvyěovaly. Pro pochopeni česk"; 8 ItvlOU pek 
pražaké každodennosti lS. atol. soad není tento poznatek 
bez ceny • 

Poznámky 

1/ Viz kupř . A. J . Gurev!č, Kategorie středověké kultury. 
Praha 1978, 8. 95 -106 , A. Molnár , Eschatologická naděje 
čeeká reformace. ln: Od reformace k zitfku, Praha 1956, 
a. 24 - 25 . 

2/ J. Tyszklewlcz , Ludzle 1 przyroda w Poleca árednlowlecl
nej. Warezewa 198J, e. D8 . 

JI )I , H. Malewlcz, Zjaw18ks przyrodnic:u • relacjach dzle
jopiaerzy polakiego áredniowlecza . Wr octaw - Werazewe -
Krakó. - Gdeňsk 1980, 8. 36, 43-44 a ne Jiných míatech. 

4/ TamtH, a. lOl. 
51 J . loIecek, J i H z Poděbrad . Prahe 1967, 8. 118. 
61 M. H. Male.iez , Zja.ieka, 8 . 39. Jmáno komety. kterou 

pozoroval Ladiel aY Pohrobek krátce před smrti. nen! 
známo. T8lDtH. 8. 40. 

71 Viz ~ýJe uvadené práce M. H. Wele.lezové a J . TyBzkle
.ieze . v nich! uvedena i dalií bohetá literatura k 
problematice. 

8/ !ol. H. Malewl cz , Zj 'Wi8\c', a. 8; J. Tyezk1e.lez , Ludz1a 
1 przyroda, e. 144- 146. 
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9/ Přehl ed dosavadních metod při využívání nsrstlvních 
pramenil uvádí M. H. Melellicz, Zjawleks, 8. 10-16. 

lol H. Schmidt, Die deutechen Stadteehronlken sIs Spiegel 
des burgerllehen Selbetverstendnisess 1m Spetmlttelal
tar. Gottingen 1958, e. 101-108. P. Čornej: Geogretlc

ko-politický horizont kronlká~ doby husitské. HT 6-7. 
198J-1984, B. 114- 115; t ýž, Pojmenováni Prchy v nere
tlvních pramenech doby husitské. DF 4, 1984 , e. 176 a! 
185; týž , Rozhled , názory e postoje husitské inteligen
ce v zrcadle dějepisectví 15. století. P:-::ho 1986, B. 
75-76. 

ll/ Pražské provenlenca jsou Husiteks. kronika Vavřince z 
Březové (PRB V, 8. )27- 541), Chronlcon Pale.tlnum (Ge 
BchlchtsBchre l ber der husltlschen BSlIegung in Bohmen. 
I , ad. K. Hčfler, Wlen 1856 , a. 47-50); Chronicon Ano
~i (LmB III , a. 43- 62) ; zápieky z let 1419-1422 v 
kompilaci tzv. Beneie minority (KRB IV , s. 67-72), zá
kladní text SLČ , označovaný Chronicon Treboniepee (Ge
schichtsechreiber I, s . 50- 63) ; text D SLČ (SK ČSR, rk~ 
nx B 26 , f. 248- 265); text E SLČ (tamtéž, rkp. 
nx C 21, f. 49-117); pr ažské zápisky z let 1436- 1448 
(inl Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, 
ed. F. Šimek, Praha 1937, e. 69- 111) a částečně též 
kronika tzv. Stsrého kolegiáte pražekého (Ge.chichte
schreiber I, s. 78- 101). Část posledně uvedeného prame
ne ověem tUi z východočeekých letopied, ji!llž nejblíže 
stoji text b SLČ (SK ČSR, rkp. nx C 21, f. 117v- 138). 
Na tyto zápiaky nevázal v letech 1440- 1461 neznámý krá
lov éhradecký kronikář. Jeho nejúplnij ší znění uchoval 
text B SLČ (KW, rkp. II P 8 , f . 199v-207). Některé 
údaje královéhradeckých letopisO jsou zachovány i v 
textu Sa SLČ (tamtéž , rkp. V B 43, f. 36-117) . Cenné 
jsou též zápisky v breviáři snad sirotčího kněze Anto
che z Přelouče . jež vydal P. M. Bartoš (ČA!!! 12, 1934 , 
a . 99- 110). V blízkosti Karlštejna či onad přímo na 
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hr.d~ lamám psal 8~é dílo Bartošek z Drahonic (PRB V, 
B. 589-624). Zřejmě z Plzeňska pocházejí zpráv" naz'9 S
ná K. Kotlerem Appendlx (GeechlcbtB8chrelber 1, B. 101 
až 102). Jihočeského p~v odu jeou krátké záznamy z :et 
1432-1468 (Ceechichtucbrelber I, 8. 101-102) . K Jiho

českému prostředí má vztah 1 řada zpráv v text~ H SL~ 
(SK esR, rkp. L IV D I, f. 196v- 289v). 

12/ Blí!e P. ~ornej . Rozhled, názory 8 po~toje . 8. 10g- 114; 
týž, Bi ha De Vítkově a zhrouceni ZlkDtundo,", křížO'\'á 

výpra'ly v létě 1420 . RT 9. 1986, v tisku . 

lJ/ PRB V, 8. 461, 510. 
14/ JRB v, •• 375 , 474. K tomu K. Csstelln, Česká drobná 

mince doby pfedhualteké 8 husitské (1)00-1471) • Praha 
1953, 8. 16)-165; E. Nohejlová- Prátová, Num18~tlcké 
památky doby husitské. ~ 20; 1951 . 8. 201 P. Čornej, 
Rozhled, názory a poatoje, a. t12- 11J ; týž, Bitwa na 
Vítll:o"ě • zhrouceni ZikDnmdo"y kříŽ01'é "ýpra"", V tlaku. 

15/ SLČ:Il 'IrstiBls'lského rukopisu, s . 37. Tento rukopis za
choval v této pssáži nejlépe pd'lodni znění krá101'éhrs
deckého pramene. O těchto problémech E. Nobejlová- Prá
tová, lumiemstické pemátky, s. 24 ; K. Ce8telin, Čeeká 
drobná mince, 8. 170, Přebled dějin Čelkoala.eneka. 1/1, 
Praha 19S0, 8. 47S. 

16/ Viz P. Čornej, Bit"a ne Vítko"ě. O podltetně borlí ai
tuaci v počátcíCh budování Tábor a P. ~mahel. Dodatek k 
hiatorii Tábora v roce 14201 obHva re'lolučni obce. HT 
2, 1979, e. 91-95. 

17/ "Na tom Babrání Ns kfižkácb penole jeden jménem Zá"iia 
jezdě na koni nepomíná!e lid, Iby jednomu chudému člo
"ěku uplatili oeenie , které! jeIIIU tu podlé tll 11lehlé 
b,rli potlečili . I elbra drahně peněz a da tamu aedláku, 
čle! olanie bylo . Bab té cnvíle nechtěli z cesty ,.,."i
DOvst , když ae ne hory abieral i , aby lidem nauikodi-
li • •• " Text E SLČ, f. 65v. 

lS/ PRB V, I . 379. text E SLČ, f. 72. 
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19/ dčty hradu Karlštejna z let 142)-1434. Ed. J. Pelikán, 
Praha 1948, B. 5)-56. 

20/ P. Čornej, TBJemst~i českých kronlk. Praha 1987, v tia
Iru. 

21/ Dochovaný česKy pssný koncept ~dlckých úmluv vyd.l P. 
Palacký v AČ J. B. 248-251; německé zněni K. ~legl v 
ZeHechrltt tUr Geschlchte Mohrene und Sch'.. .. e1ene 22. 
1918, s. 51-56. Zásední etudii k této zajímevé otázce 
představuje etat J. Mecke, dmluvy zdické. Sborník praci 
k poctě 75. narozenin akademika Václave Vojtíška. Aue-
PhlloBopblca st hlstorlce 2, 1958, 8. 195-212. Tam 1 
stanovisko k v~oddm starší literatury. Určité korek
tury Veckova výkladu přinesl P. M. Bartoš, Huelteká re
voluce. I, Praha 1965 , B. 198-199. 

22/ Pakt, že Žižke 8 úmluvami 1'8 Zdicích souhlssil, proká
zal VB výše uvedené stati J. Kecek. Av~ak slspému hejt
menovi nic jiného než souhlsait nezbývalo. K intenzív
nímu jedntní mezi katolickou ~lechtou, prelany a ~ábo
rem 40šlo jil v letních mšaících a za 4sné situece mu
ailo vyznít proti Žižkovu východočeskému bratrstvu, 
jež Praze a jejím apojencllm z.udilo 7. 6. 1424 tHkou 
ránu v bitvě u Malešova. Následný Žižk~v postup, při 
něal obaadil Kutnou Horu , ~eBký Brod, Nymburk a Kouřim, 
8Všdčil o rostoucí aile jeho avszu, který ostetllÍ IItra
ny nesledovaly s nadšením. Obava z možné Žižkovy pfeve-. 
lI3 vedla v červenci s srpnu k úvahám o příměří mezi 
Prahou, katolickou šlechtou a snsd 1 jihočeským Tábore~ 
kde přední kněží nebyli velkému husitakému voj ev~dci 
příznivě nakloněni. Žižka ve anaze prosadit av~j pro
gram oblehl Prahu , sle nakonec s ní uzavřel mír. Tento 
krok mu otvírsl možnoat k ovládnuti většiny země a pro
bojovtní svého chápáni čtyř artikul~ prsžských. Jestli
le katolická šlechta hodlals zs daných poměrd alespoň 
udrlet avé pozice, musila a8 pokusit uzavřít dohodu, 
která by zabránila dalšímu rdstu moci husitll. Nabídku 



ke smiru ~ižka ignoro~at nemohl, nechtěl-li vypadat je
ko ruAitel pokoje. Proto také ke zdickým úmluv~ při~ 
stoupil, třeba plně neodpoví daly jeho progre~. Zdické 
dohody cit alně zaeáhly protivniky kelicha, staly se 
předpokladem vzestupu východočeského a táborak'ho ava
zu , leč zajistily ststus quo v postavení kato11~ké 
šlechty. Tím vytvořily i výcLodisko pro urč!~ou etabi
lizaci vnltročeských pomě~ v 2 . polovině d~ecátých let 
15. stol. 

2)/ Zákaz ~ývozu "getreide, golt, s ilber und ander dingk" 
provázelo zd~aznění nutnosti boje proti drahotě a pro
ti nedostatku potra~in. Poaílení bezpečnosti na silni
cích mělo přiapět k zlepšeni úrovně mezinárodního ob
chodního atyku. Tato opatření dokládají, že si přední 
čeští politikové uvědomova l i, jak dosavadní války zemi 
vyč erpaly, jak blokáda podvázal a mezinárodní obchod a 
jak se v těchto podmÍnkách obávali případné neúrody. 

24/ Přehled dějin Čeakoslovensks. 1/1, a. 353- 354; J. Spě
váček, K některým problémdm hospodářského a aociálního 
vývoje ~ čeokých zemích v předhuaitském období. PHB 3, 
1961, o. 49; týl, Václav IV. K předpokladdm husitské 
revoluce. Praha 1966, s. 558-559. 

25/ B. Nohejlová- Prátové , Numiematické památky, e. 20; J. 
Háakov á , Příspěvek k otázce produkce a oběhu atříbra 
~ době J iřího z Poděbrad. ČSČH 21, 1973, s. 241-242. 

26/ B. Mendl, Z hospodářských děj in středověké Prahy. 
SPDHMP V/2, 1932, s. 162- 164. 

27/ ~oldnéřské oddíly hájily zájmy Prahy už v r. 1420. Viz 
P. Klučina, Organizace s dialokace vojak husitské Pra
by. SP 14, 1964, s . 92 - 93. při uhrazováni výdajů si 
městské orgány vypomáhaly napodobováním =anského systé
mu . Šlechtici doatávali od městSkých rsd do držení po
zemkový majetek, zBbsve~ církvi e nepřáteldm kaliCha, 
8 ze to museli v době v álečné kampaně poetavit do pole 
určitý počet bOjovníků. Kontingent, který přiie l do 
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h18~ního čssk'bo mčete 08 Zikmundem Korybutovlčem v r. 
1422, vypláceli Pražané přímo. !old činil 24 gr. týdně 
ne 1 jezdce, což byl o o 6 gr. méně, než platil Zikmund 
Luc emburský v r. 1420 svým bojovní~ . Viz výnoe veliké 
obce prdské z JO. 5 . 1422 (AČ I, 8. 214). 

28/ Podrobně k tomu P. Čornej , Bitva ne Vítkově . V ~18ku. 
Konkrétní stavy jednotlivých šlechtických ~~!ln v dobl 
předhusltské e husitské uvádí P. Hoffmar~. K počátkům 
Tábore . ČSČH 15 . 1967. 8. 10J- 120; týž , K prehlstorl1 
moravských ~ábord. SKM 86, 1967. B. 202- 216 ; týž, Vilém 
z PernAtejne. Pokus o portrét moravského pána husitské 
doby. ~ 67, 1968. B. 163- 166 ; týž, Janáčovo tovaryš
stvo. čwu 90, 1971 , 8 . 8) -93 ; tý ž , Bojová družiny před 
husitskou revolucí ne Jižní Moravě. Jižní Morava 22, 
1986, 8. 99- 116. 

29/ I jejich poltu P. Čornej, Lipany ve svědectví pramenů. 
RT B, 19B5 , a. 179- 180. K oddÍl~ vydržovaným městem 
Chebem P. Kubů , Cheb v době huaitak~ . In: Soudce smlu
vený v Chebu, Praha - Cheb 196J, s. 1IJ- 114. Tam 1 o 
obrovských ~ýdsjích , které tyto kontingenty stály. Vel
ké finan!ní výdaje na udržováni vojenských oddílů a 
obranu Pra~ oprávněně předpokládá J. Jená!ek , Městská 
finance e invest ice : Prsha 1420-1547 . ČSČH 25, 1977 , 
s . 408-426. 

JO/ K stavům hov ězího dobytka na prahu husitské revoluce 
P. Graua , Dějin,y venkovsktSbo 'lidu v Čechách v době 
předhuai také. II, Prahs 1957, a . )62-J99 , J. Kike, Né
s tin výv oje zemědělské výroby v čs akých zemích v epole 
feudalismu. Praha 1960 , s. 161-163; M. Bersnová , Země 

dělská výroba v 11.-14. století na území Čeakosloven
ska. Praba 1975 , a . )4 -45 . Jak hovězí dobytek , získaný 
při apanilých jízdáCh na hlavní obchodní traae va Slez
sku, přeChodně anižoval v některýCh obla s tech Čech cenu 
dobytka, ukazuje zpráva královéhradeckého letopiace z 
r. 1427, dochovaná naj l épe v textu R SLČ : "A tak když 

• 
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sirotci a táboř! táhli zese do Čech 8 velikým lúpda. od 

zlata, střlebra 1 od rúche 1 od rozličných klenotuov, 
od knih 1 od jiných rozličnýCh věcí drahých, a tak mno
ho hnali 8 esbú krav 8 voluov, že kupovali 16 krev ze 
dvě kopl gr • ••• ~ S tČ z vratislavského rukopisu, •• 52. 

311 Tato kv alitní vine nebyla v utrakvistickýCh ob! satech 
Čech lehce dostupná ani později . Pokud .8 ~ost.l. do 
katolických mlat v čsekám pohraničí , c~byla j i ! obvtkle 
expedován8 dále. Kupř . čeekobudějov!čtí měitené dodávky 
rakouekých vín zkonzumovali téměř beze =b~·tku SBIlI!. X 
t~u Z. Š imeček , Monopolní obchod s vínem v ČeSkých Bu
dljoVicích 1424 - 14J4. SH ll , 1963. e. 7-65; týž, Obchod 
Jižních Čech e Rakousy v 2. pOlOv ině 15. 8 ne počátku 
16. století. čsOH 19 , 1971, B. 685. Od r . 1425 smiřovs· 
ly husitské rejay čaato do vinařakých oblastí Rakous, 
samozřejmě v období po vinobraní. V liatopadu 1425 
vpadla husitská vojska na Znojemsko s dobyla města Retz 
(vi z Chronicon Trebonlenae, a . 55) , počátkem r. 1421 
dollo k vpádu do okolí Zwettlu (Chronlcon Trebonienae, 
s. 56) . Známé tažení apojených husi tských sil zasáhlo 
v zimě 1428 vinařskou obleat BílýCh a Malých Karpat 
(Sterý kolegiát v Geechlchteschreiber I, 8 . 90) s na 
podzim 1431 ae vydalo polní vojsko sirot čí ne Hit~ko 
(Chronlcon Trebonienee, s. 61). V říjnu téhož roku zor
genizova l nezdařenou výpravu Mikuláš Sokol z Lamberka, 
o němž kronikáři ne zeetřeně píší , že se chystel v Ra
kousícb "na víno" (te%t B SLe, t. 196). Sokol tak po
kračoval ve avé předrevoluční pra%i, kdy ee účaatnil 
loupeživých vpádd čeako-morevských Ilechtických družin 
do rakouských pohraničnícb oblastí. K tomu P. Hot~nn, 
Bojov é dru žiny před husitskou revolucí na jižní Moravě, 
s. 107. Vdbe c je pozoruhodné, jek i v čase ch husitské 
revoluce zdst áv8 , tak jako dříve, terčem ůtokd oblast 
kolem Retzu. V lis topadu 1431 vpadl k Litacheu Frokop 
Holý s tábory. Ješt~ v letech 1436-1437 posádka Jana 
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Roháče z Dubá ne Sioně získala n~ oluov mnoho", kteří 

byli hnáni z Uher na prazský d~dr cís aře Zikmunda a "k 
tomu mnoho euduov vína dobrého". Cituji podle Stč s ru
kopisu křlžovnlckého . Ed. P. Simek - U. K.ňák, Praha 
1959 , •• 141. 

)2/ K velkým sumám zíSkaným husitskými vojsky pfi ~~.vnéa 
taženi v zimě 1429- 1430 kupř. H. Sehenk , Nu~~b.rg und 

Preg. Eln Beltras zur Geachlchte dar Handelebezlehungen 
1m 14. und 15. Jehrhundert . W18abeden 1969. B. 76. Zá
vratné položky , které postižení nemohli zaplatit hned • 
• obdivem vypočítává 1 katolický kronikář Bertoěek z 
Drahonic. Viz PRS V, B. 601- 602. 

Jll Text B SLČ, r. 195 . Během této epidemie, jež zBsáhla 
zřejmě převážně východní Čechy, zemřel podle pozdníCh 
zpráv též čeněk z Vartenberka. Blí!e 1 . Baková, Čeněk 
z Vart.nberka (1400-1425). Příspěvek k úloze panat.a • 
husltak4 revoluel. SH 28, 1geO, e. 11 . Od čerYenee do 
října 1425 je ~or doložen 1 na území alez8ké~ 8 pol
ekém. Vlz Y. H. Malewlez, Zjawlske, B. 146- 141. Zajíma
. é Je, ža "peltls vallda ln toto regno PoloDiae at ln 
ellll regn1a" zmiňují Botae Ca atm1rienela, aep.ané • 
15. Itol., také pro říjen až listopad 1424 , což by 
představovalo pozoruhodný doplnlk k diskusi o příČinách 
!lžkova akonu, ač nejde- li v kronlkářově případl o Chy_ 
bu v datu. 

341 Chronicon Trebonlenae, a. 56 . 
351 Tamtéž. Rovniž kronlka tzv. Sterého kolegiáta, a. 89 . 

K tomu V. V. Tomek, Dějepie měeta Prahy. IV, Prahe 
1819, • • 364, P. ». Bartol, Husitská revoluce. II, Pra
ha 1966, a . 26. 

J61 Text b SLe, t . 129; kronika tzv. Starého koleg1áta, 8 • . ,. 
311 Chronlcon Trebontenee, a. 56 . 
Jel z čeakých narat1vních pramend nejpodrobněj i tzv. Starý 

koleglát, a. 8g. 
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39/ Tamt4!, a. 91 ; Bartošek z Drahonic, PRB V, a. 598 . V 
obou zpráv ách pol ožen ddraz na zisk dobytka. 

40/ dčty hradu Xarlětejna, a . 135. 
41/ B. Mandl, Hospodářská a sociální poměry v mletech pral

akých v letech 1378 s! 1434. ~eH 22, 1916, • • 425. C.~ 
l it a dosáhl1 výl e 6,5-7 . 5 grr v letech lJB8-1)8~ . 1)98 
Bl 1)99. Dále též P. Graua , Dějiny v.nkov8k~ho lidu II , 
a. 412-414. 

42/ "Léta .occccOxIx° y ty dni o ev . Dula zbil mráz o.anla 
.1 akuoro všecko zbělalo." Text B SLČ, t. 196. 

43/ Chronlcon Trabon1ensa, 8. 60 . Též Zápisky v br~ltřl 
kněze Antoch. z Přelouěa, B. 108. 

44/ Rekon8trukce provedena na základě Chronlcon Trabonlanse 
(a. 6). Bertolke z Drahonic (PRS V, 8. 607- 608) . Chro
n1eon Palatlnum (a, 48) , Starého kolegiáta ( e. 92). 
tzv. BeDeěe minori ty (a . 7J ), Chronlcon Anonym1 (a. 60) 
• textu b SLO (f . lJ l v). 

451 Chron1con Treboniense, a . 6). 
461 , .. tá ž. 
471 Chronicon Anonymi, B. 60. 
461 K airotčímu težení J. Goll, OeChy a Pruay ve atředověku. 

Praha 1897, B. 2)1-235 1 J. Macek, HUBitá na Baltu a ve 
Velkopolsku. Praha 1952, a. 59-73. O táborak' výprav i 
naposledy B. Vareik, Husitská rev olučná hnutie a Slo
vanako. Bratialava 1965 , o. 105- 1181 Y. Konočný. Prí
epevky k chronológii a topografii huoitokej výpravy ne 
Spi! roku 143). RT 5, 1982 , o. 177-208; 1. Molnár, Na 
rozhraní věkó. Cesty reformace. Praha 1985, o. 34- 36. 

491 O tom zvláiti zprávy Borto!ko z Drahonic (FRB V, •• 609 
al 612) • tzv. lppendi% (o. 102). 

501 Sirotci dopadli poněkud hOře než táboři, protože neob
drželi předpokládanou finanční částku za utrpěná Ikody, 
nýbr ž pouze žold. Viz J. Goll, Oeehy a Pruey, o. 235. 

511 Bertolek z Drabonic, PRB V, a . 612. 
52/ Test D SLO, f. 259v • 
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53/ Chrontcon !nocyml , B. 61; tzv. Beneš minorita, B. 73. 
54/ faxl b SLe, t. 131v. 
55/ X aituaci na Turnovsku t.~t Sa' r. 75 . O 64 gr. z. 

1 stryeh žita viz zprávu v Chronlcon Anonymi, 8 . 61. 
Teko,.é vysoké cen,y nehyly ve středověku ničím zcela "Ý
j1m.~ným. Také při neúrodě r. 1)61 88 1 strych ~lt. 
pr odával Z8 )0 gr. Viz kroniku Beneše Kreblr.a z Weltml
le, PRB I V, 8. 527. Ze dřívějšíCh neúrod 88 platilo za 
1 etrych žita rovněž 60-70 gr. 

56/ Podle Chronlcon Anonym! atál 1 atrych hra chu a! 60 gr. 

O 40 gr . hovoří text D SLČ, r. 259,.. 
57/ Kronika tzv . Starého kolegiáta, 8. 92. V Jižních Če

chách požadovali zemědělští vfrobci ze 1 strych plenlce 
")0 groee1e BIble" . Viz zápisky z prostředí blízkého 
Ro!mberrdm , které otiakl Hotler v GeaCk1ehta8ehrelber 
II, B. 77. 

5S/ Do let 1419-14)6 datují num18matlk~é nejména 99 nálezó 
aaubord mincí, které byly do r . 1955 ~idovány n. území 
Čech (bez Mors~y) a jež obsahují stříbrné prafeké gro

le. Do let 1346- 1378, tedy úseku podstatně del lího, da
tuJí jen J8 nilezových souborO obdobného alofení. (Pod
le publikace 5élezy mincí v Čechéch, na Moravl a ~e 
Slezsku. II. Ed. B. NObe j lové-Prátové, Preha 1956, 8. 
U8-177 . ) Podle .,jše ,"edené studie J. Háakové dosaho
.,.1 .,ýnoa kutnohorekých dol~ po finančních injekcích na 
počátku vlády Jiřího z Poděbrad jen 1 500 kg atfíbra 
ročně , z č ehož plyna, že na konci huai také revoluce byl 
~ýnoa pravdlpodobně ještě nižší. 

59/ " ••• et tum in quibu8dam 100i8 folIa quercine et gla~ 
de& com.debent . ~ Starý kolegiát, a. 92. 

60/ J. Tyezk1ew1cz, Ludz1e 1 przyrode, &. 155. 
61/ Bartošek z Drahonic dává mor charakterist1cky do sou

.,islostl 8 kometou : "Eodem anno et tempore ante eat 
post feetum sanoti Venceelai appsruit per multos d1ea 
Bero et nocte comete cum gaude 8upra potenee versus 
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occldent~M, ut Duperstur, Duprs metas Prancie st Angll& 
Et .od1eo post Bodem enno srst pestl1encls magna Prage 
st in Boemla." FRB V, 8. 611 . 

62/ J. Ty8zkie~lcz. Ludzle 1 przyroda, 8. 155. 
63/ Tsmt' ž , 8. 155 ; ~. H. Ms lewlcz, Zjawleka, B. 59. 
64/ J Igid!! Csrlarii Liber de Legetlonlbue. ln: Mo~ument8 

concl11orum generellum s8cull deciml qulnt! . I, Vindo
bonse 1857, ad. P. Palacký - E. Birk, 8 . 448. Zprá~s 88 
týká konce říjne 14)). 

65/ III. H. lIelewlez, ZJaw1eke, 8. 147. 
66/ K 2. 12. 1433: Ol, •• hac pteie vlgente • . ,tl bgld11Cerle

ri1 Liber de Legetlon1buB , 8. 456. 
67/ Te.mUL 
68/ "Item quod certum Bet, Bahamoe modo in Bullo Iaea exe~ 

cltuz babere; victuelle tamsn habent ln vino, pane, 
ve8tltu, 681e et hujuemodi in Dotabl1! cople, quee ala 
per felaOI ChrlstlsDoa edducuntur, qui se periculo per
dendi omnle commltunt, prout eaepe ln id incldunt, 11-
cet aliquotleno ovadent. Speclea arometicae solum in 
Bohemla aunt carlosimae . " Johannia de Ragusio Tractatua 
de reductiona Bohemorua. Monumente conciliorum I , s. 
14l. 

69/ J . Kejf, Česká otá~ka ne basilejakém koncil u. HT 8 , 
1985 , e. 124-125. 

70/ Sn. podle rejstříku, dčtech hradu Karlltejna. 
71/ T8lIlU!. 
72/ TamU!, a. 52 , 85, 86, 87, 100, 102 , 127~13l, 134, 154, 

157, 158 . 
73/ Be palUltví No~é Hrady etála , r . 1390 1 libra pepře 

2 gr. Viz P. Gr eua, Diji~ ~enkovakého lidu II , •• 422. 
74/ dčtI hradu Kerlšte jna, a. 52. 
75/ Tamté!, a. 85-89. Znamená to, že , tOmto období obdr!el 

kerl l t ejnaký purkrabí záeilku zboží z cizi~, po nim! 
byle v Čechich poptávka (koření, kvalitní látky). Do
dávka pocházela nejspíše z Norimberke. Členové poaádky 
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mohli zboží použit bu~ pro vlastní potřebu nebo je 4ále 
rozprodávat. Obchodní styky, které udržovala posádka 
Karlltejne (1 prostřednietvím katolické Plzně) 88 za
hraničím, zvláště 8 Nor1moerkem (kupec Konrád, který 
na Karlštejn v letech 1423-1424 dodável zboží, je to
tožný B Norlmberěanem Konrádem IIDhoffem - za up~zorněni 
děkuji M. Polívkovi), byly, zdá ea, pravidelněji! v 1. 
pola.lni dvacátých let než ne jejich sklonku, kdy 8e 
j .. í ntreza.ějěí. Tato situace byla dáne 1 tím , že 10-
rimberčané, kteří po rozpadu obchodních vazeb eeskébo 
království (přesněj i řečeno oblastí kontrolovaných hu
elt7) mili eminentní zájem ovládnout čeeký trh. včetně 
Prahy, mUBeli ~é styky B ~k8cířln tajit. Po celou do
bu husitské revoluce byll právem pOdezíráni z poru6o
váni blokády. Výsledkem pak bylo zajetí kUpce Hanee Im
ho!ta (nebyl v přiaám přibuzanekám poměru a Konrádem 
lmho!!em), Jehož rodina měla obchodní zájmy v Praze už 
před revolucí. O něm H. Schenk, NUrnberg und Prag, a. 
75-79. Schenkovy záviry doplní v nejbližší době K. Po
lívka, který podnikl v Horlmberku rozaáhlý výzkum pra
men~. Aada věcí S8 na husity ovládsná teritoria do.tala 
z rakouských oblsstí, čile obchodUj í cích s katolickými 
oblastmi moravským! a rožmberskou doménou . K rozboru 
stykd v tomto pros toru Z. Šimeček, Obchod jižních Čech 
s Rakousy, s . 66)-710. Z obav zahrani čních obchodníkd 
dodávst zboží do čeakého vnitrozemí těžila řada pohra
ničních čeakých měet, která y této době založila svou 
budoucí pro. paritu. O tom J. Janáček, Der bohm1scha 
Au.senhendel in der HBlfte des 15. Jahrhunderts. Histo
rtce IV, 1962, s. 39-58. Zde i zajímavé postřehy k po
stavení Prahy, rozšiřující podněty Z. Wintra (Ději~ 
'-meael a obchodu v Čechách v XIV. a v IV. století. Pr~ 
ba 1906, s. 892-962). Nicméně obchodováni nedosáhlo 
předrevoluční úrovně. Viz i H. Schenk, NUrnberg und 
Prag, a. BO. Ostatně i známý spia, který nepsal Antonio 
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Marin! z Granoblu Da žádost ěeekGho panovníka, aby 8B 
mohlo "dov ésti kupectv le k prvniemu s tavu , j ako v Kr6-
lovetví če8kém 8 jeho panstvích nikdy bylo", sv ldčí o 
neuspokojiv ém stavu v této oblasti . Viz Rada králi Ji

římu o zlepleni kupectví v Čechách. lnI Výbor z lttera
tury české, II. Ed. K. J . Er ben. Praha 1868, 8. 160. 

76/ U. Pavl e Židke Spr ávov na. Ed . Z. V. Tobolka , Praha 
1908 , 8. 20 . I kdy! Židek přeháněl , poměry dobré n.byl~ 
z. husitské revoluce bylo prévě kož'aní v Praze předmě
tem obchodních spekulací. Ze upozorněni ~&kuJl M. PO-' 
lívkov1. 

17/ ~č ty hradu Kerlět ejna, 8. 130 . 
781 Tamtéž, 8. 21. 37 , 52 . 
79/ Tamtéž, 8. 37 . 
80/ Tamtéž, 8. 130. 
81/ Libra pepře stále podle Wintra v 2 . pOlovině 14. st ol. 

v Praze 9 gr., tedy nepatrně méně ne! Z8 revoluce , 1 
libre letránu pak od 90 do 120 gr . Viz Z. Winter , Diji 
~ řemesel, s . 382. Celý prOb l ém je ovšem velmi složitý 
(regionální rozdíly ve váhách a mirách , nárazovoet do
vozu, ~alits zboží) a zsslouží sl samostatnébo zpraco
váni. Naposledy k cenovému vývoji v l etech před revolu
cí J . Spfvéč ek, Václav IV., s. 547-549. Vyloučeno neni. 
la k relativně nízkému svýiení cen přispěly v husitské 
Praze i rigidní výpady kazotel~ proti kupeckému zisku. 

82/ Podle údej~ v ďčtech hradu Karlltejna, e. 58 , 127, a ne 
Jiných mishch: 

83/ Tamtéž, s. 61 . Rovněž B. Mendl , Hospodářské 8 sociální 
poměry, s . 442; P. Orsus , Chudins mě stská v době před
husitské. Prsha 1949 , s . 70-85 ; J. SpěváčeK, Václav IV~ 
8. 548-549. 

84/ P. Graus, Chudins městská , s. 82-83 . 
85/ ďčty hradu Karlltejna , 8. 21 . Stejně ojed ině lý je té! 

nákup 2 melounó pro purkrabího Zdeslevs Tluksu v r. 
142). 1 meloun stél 6 hel . Tamtéž, 8. 42-43. 
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e6/ Na drahotu uvedeného zho ží upozornili všichni badatel'. 
zabývající 88 vývojem mezd a cen (Z. Winter, B. Mendl, 
P. Greue. J. Spěváček 8 dalěí). 

87/ ďěty bradu Kerlětejna. 8. 40- 42, 45-48. Jejich caml ne-
lze stanovit , protola chybí údaje o hmotnosti. 

68/ P. eornej, Lipany ve svědectví pramen~. 8. 157. 
8g/ Tamtél, B. 156-156 . 
gO/ Podle lntendenčn!ch přadpiad z doby před druhou sv lto

vou válkou sa počítalo 88 6 kg BenD Da 1 koně. Podle J. 
Macke , jemul děkuj i Z8 sdělení, spotřehov pl manA! kdň 
v 15. atol. J čtvrtce 09 • • týdně , tj. J , ) 1 OV88 denně. 

91/ Hlesy kronlkář~ zachytil P. eorne j, Lipany ve svědectví 
pramenil, 8. 156. 

92/ P. Čornej. tamtéž, B. 167-168 . 
9J! Letní Bucha 8 tvrdé zimy dokládají ve čtyřicátých 8 Da 

počátku padesátých l et aledované ~onirJ pro léta 1435 
d 1440 , 1441, 1442- 1443, 1448 a 1453. 

94/ Taxt B SLe, f. 159v; Bartoiek z Drahonic , PRD V, s. 62~ 
X nízkým stav~ dobytka v této době i F. Šmahal, Zákla
dy města: Tábor 1432-1452. HT 5 , 1982, B. 74, pozn. 257. 

95/ 1 etr,ych žita stál v r. 1442 2 gr. a 1 strych pl.nic. 
3 gr. 7 bal . Text B SLe , f . 199v. 

96/ Kruté zimy v Rakouaích eViduJe Continuatio ClauBtro
neoburgenais k 1ét~ 1434 , 1442, 1443, 1445, 1446, 1450 
• 1453. Jsk patrno, kryjí Be tyto údaje (a ž ne léta 
1446 a 1450) Be zprávami čeekých kronik. Výčet zmařené 
úrody vína pak dokládá , jak těžce museli dolnorakouití 
pěatitelé vinné révy BnáAet husitské rajay. (Kronika 
vyd!ne v MaH II, Hannoverae 1851, B. 735-742.) Obdobné 
klimatické poměry panovaly v tomto období i ve Slezsku. 
(Viz M. H. Male~icz, Zjawiaka, 8. 124- 126.) Témlř celá 
atřední Evropa zaregistrov ala 5. 6. 1443 i zemětřeseni. 

Z českých pramenů oe o nim zmiňuje t zv. Benel minorita, 
z něhož je zřejmé, že na Moravě došlo k větěím otře.~ 
ne! v eechách. (Viz MHD IV, a. 75.) Silné škody netro-

• 
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pilo zemltřesení ~ Rskoueích a v Uhrách (Contlnustl0 
Clau8troneoburgeoala, B. 7(0). ale pozornosti neuniklo 
ani va Slezsku 8 v Polsku. Zprávy ze slezských 8 pol~ 
stých kronik přetiskla U. H. Mslewlcz , Zjawleka, 8 . 94. 

97/ Tamtáž, 8. 147. 
96/ K uvadaným epidemiím text b SLe , r . l J6v; text ~ stč, 

t. 202; SL~ z rukopisu křlžovnlckého , 8. 157 8 178. 
99/ Text H SLČ , f . 271. 
1001 Nářky n8 situaci v r. 1459 v textu B SLČ, f . 206 . Dopl

ňuje je text X StČ . KNW , rkp. IV E 20 , f . 178. K ta.u 
R. Urbánek , Věk poděbradský. ČD 111/4, Praba 1962, •• 
199- 208 . K. kursu české mince k uherskému zla t ému t éž 
•• Míka , Náetin vývoje cen zemědělského zboží v Č e chách 
v lstech 1424 - 1547 . as~ 7, 1959, 8. 548-549 . 

1011 Text K SLČ. f. 178; text B SLČ, f. 20Gv . 
102/ Refo~ snahy byly ukončeny r . 1469. s~. zprá~u S~ z 

rukopiau kfižovnického, a. 280. Viz též zápis krále Ji
řího o nepra1'llm mince ~ eechách .... e 4 , e . 4)1-440. 11: 

t omu E. Nohejlo~á-Prátov á, Minco~nict~í Jiřího z Podě
br ad. ČNM 129, 1960, 8. )4-56; P. Beneš, Příspě~ek k 
poznání rinsnčni s i tuace Jiřího Poděbradského ~ období 
čeako-uherské ~álky. eseH 12, 1964. a . 568- 513; J . Háe
ko~á. Příspě~ek k otázce , z~láětě 8. 241- 245. 

lOJI Přehled dějin eeekoe1ovenaka . 1/1, a. 419. 
104/ SLe z rukopieu křižovnického , a . 211. 
105/ Tamté! , e. 218 ; SLe z ~ratialavakého rukopisu , a . 146. 

Listy Jiříkov ých rádc~ Matyáši Korvíno~ i otiskl P. Pa
l acký ~ J e 1 , s. 485-481. 

106/ SLe z vretislav8kého rukopiau , s. 146. 
1071 TemtU. 
lOB/ Přehled u P. Greuse , Dějin: ~enkov8kého lidu I I , 8. 

486- 488. 
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Příloha I 

Ceny obilí v letech 1)98-1411 (v pražakých groších za 
1 etrych) 

Rok Ilíato Žito Pšenice Ječmen 

1398 Ilevnice 
1424 Karlltejn 
1425 Karllitejn 
1429 Karlštejn 
14)0 KarUtejn 
14)1 Karllit8jn 

)gr7h? 
)sr7h? 
) gr ? 

4sr7h 5gr 
6gr7hSgr 
6gr Sgr 

14)2 Hradec Král. 24 gr ? 
14)) Praha, Hradec 

Král., Turnov )4-60 gr )0 gr 
14)4 Praha, vých. 

eechy 
1442 Hradec Král. 
1454 Loun,y 
1455 Louny 
1462 Loun,y 
1469 Loun,y 

1470 Loun,y 
1471 Loun,y 

40-64 gr 
2gr 

)gr 

, gr 2 h 

8 gr ) h 

16,.,. 
? 

? 

? 
, gr 7 h 

S gr 6 h 
6,.,. 
9 gr 4 h 
? 
? 

? 

) sr 7 h 
)gr 

4,.,. 
5 gr 
4gr 
6gr 

? 

)0 gr 

? 

? 

2 gr .3 h 

4 gr S h 
? 

? 
? 
? 

o ... 

2,.,. 
) sr 4 h 
2 gr 
2gr 

? 
.3 gr 7 h 
? 

5 gr 

? 

? 

2 sr .3 h 

2 gr 4 h 
? 

8gr 

9,.,. 
4 gr ) h 

Seetaveno podle; P. Graus, Dějiny venkovského lidu v Čechách 
v době pfedhusitské. II, Praha 1957; ďčty hradu Karlštejne z 
l.t 142)-14)4. Ed. J. Pelikán, Praha i948; B. Mendl, Hospo
d!feké s sociální poměry v městech prsžských v letech 1)76 
až 14'4. eČH 22, 1916, s. 425; a podle kronik, které jsou 
uvedeny v poznámce II této stati. 
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pfíloba II 

Cu,,. nápoJ'Ó. 'Y letech 1)90-1489 (v pražských groších ca 
1 litr) 

R.k _i.to Pho Malvaz Ví no Víno Vi .. 

domácí domácí uhereké l te18ké 

1)90 Praha , 2 gr 7 h , 2 gr 19r 7 h 
1419 Praha ah , , , , 
1420 Praha 2 h 1 gr 7 b 4 h ah 1 sr 10 h 

1428, Praha, 
1429 Karl- ) h ) gr 7 b 2 gr , 

hejn 

1441 Praha 10 h , , , , 
1454 Praba 2 b 2 gr 2 b a b , 
1489 Proha , , 1 gr 2 b ? , 

S •• t ••• DO podle kronik u •• dených y POZ~C8 II této stati 8 
podlel dčty hradu Karl š t ejna z let 142)-1434 . Ed. J. P,ll
tin, Pr8ha 19481 Z. Winter, Dějiny řemesel 8 obchodu v e.
chách y IIV. 8 V XV. atoletí. Praha 1906. 
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PHloba III 

c.~ kořen! ~ období předrevolučnim 8 za husitské revoluce 
ev pra!akých groších za 1 libru) 

Rok Misto Pepř Hřebíček .§atrán 

DOO Jl. Hrady 2 gr ? ? 

1414 Praha ? ? 112 sr 
1424 Karliitejn 12 gr 22 gr .J gr 
1428 Praba 10 gr J2 gr 7. gr 
1430 Praha 10 gr 7 112 gr 

S •• taveno podlel P. Gr_uB, Dějiny venkovského lidu v e.chách 
v dobl přadhusltské. II, Praha 1957; ~čty hradu Karlštejna z 
let 142)-1434. Ed. J. Pelikán, Praha 1948; Z. Winter, Dějiny 
t ..... l • obchodu v eechách v XIV. 8 V IV. století. Praha 
1906. 
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F8~r Č O r n • j 

Ipldem1en und andere Kataetrophen in der Z.1t 1419-1471. 
, ••• hen m1t den Augen der bOhmlecben Chronleten 

Zus8IIUIIltllf as B ung 

10 der mlttelalterllchen Geechlchteecbrelbung sebo ran 
Ber1cht. uber K16emten, Spldemien, Ungluckefalla und U.tur
katestrophe.n zu den h.ul1gat.a Nechrlchten. Au! ~rund di.Ber 
umetend. hing uber den X.aBehen 1mmer das DamokleBBchwert 
Yon Krankbeiten und HungersDot, wa11 di. hygieniechen Bedln
guAgBD und die Ernt •• rtr8g8 a.hr Bcbl.cht warea. Dleae Be
bauptung gllt auch fÚr die Zelt der Hus81tenbe.egung. Dla 
S;udia bemUb.t eleh au! Grund der alebzehn zeltgenOse1eche.n 
h1ator1ographlachen ScnrlfteD und erOsItenen Gruadangaben 
uber di. Preleentwicklung zu bawart.o. wie s.hr Ipldsm1eD 
und Xat .. trophen das LQben in der Zelt Tor der Hus81tenbewe
guns ln BObmen, die polltiachen Erelgnlsae lnbegritten. be
.1A!'1u&ten. 

ln der iatangeperiode der Huseltenbewegung (1419-1421) 
eot.tanden noch kelne ernetereo Wlrtechattsprobleme. In dle
ser Zelt .ar die Ernte ottenelchtllch uberdurcbechnlttl1ch 
gut. D1e relchan durch dle Kontlekatloo des Eigantums der 
Klrch. und der Kelchtelnde bescblagnahmten Lebanam1tte1- und 
BdelmetalleTorrate erbohten dl. Revolutlon •• uphorie. D .. gut 
Torbereltete W1nterland hal! zu. ZurUckwerten der lnterven
tlonaatreltzUge 10 den Jahren 1420- 1422. In der Kitte d.r 
swanslger Jahre Terechlechteten slch die manehen Uaetaad., 
obwohl di. e ratan Anze1cban sobon 1m J. 1424 ze1gten. Du 
.ar die dlrekte Polge der langandauernden Krlsge. der iDt
stehung der standigen Feldhaere, Mangel sn der IlUase Ton gu
tar Qualltat, der 1oternatlonalen Blokade dee Kandele 10 den 
huseltieohen Reg10nen (obwohl dle Kau!leute Ton RUrnberg such 
.ihrend der Revolutlon 1bre Bezlehung zu den buesltlsoban Re-



ponea und &u Prag nichi a,*,-ohan.), du 10kahn .IIi"mi~ 
(1427, 14)0) und achli.611cb auch 1a der 101ge d.r P.si-
.. uche, dia OaibObme.o 1111 J. 1425 beirat. Dia groOa..ll. t1.oa,o
.le11a..11. Au.gaben, 41e tUr Erhaliung der kaiboli.cban u.od 

hu .. iU.chen .IIilHarltr&tte nOUg •• raa, Ir.o.o.nte..o durch di. 
'e1dsUge de. hus.iii.chan Heere. ln &.Qdera L&..oder D~chi 
dnc.brw.chi .el"den. Sir&D.g.r l'inhr in den Jab.ren 14)1-14)4 
und ttaufi,. W.Uerw.ch.&.D.ku.o.gen ln der Emhadi k_en 1.0 

die •• ZdhbaebnHi &ur lr:aiuiropbal...o IUeemh, di. hetU
,e Geireida- und Gruod1eben.a1ii.1preiaerhOh~g und auch 
di. f1phU8epld..te, 41, elDe Beglelierecheinun, der Unier
emehruo, iei, zur Po1,e haiie. HauPi.ach11cb .urdan Gro!
liadia beirotteD, b •• oDdere Praa. Di.e. umeiaade .r1e10bia
iea dia s.eetzu..og Prac durch die uiraqui.i-lr..ibo11acbe 10.-
1ii10D (6. 5. 1434), di. 1.01ailoD d.e reldh.eraa und de __ 
SaD Ki.derla,e zu Lipany (JO. 5. 1434). Die Verbalini •• e 
ei.billelertan elch l&.D.gaam .&breod der T1erzlger und an
tance tUnta1,er J.bre, a18 d1e Gatre1de- und Leben.a1it.1-
pra1.e wiader den Stand der zW&.Qz1ger Jabre erre1chten. 

Die bo~ech-UD8.rlechen Krl.,e unier der Reg1.rung 
de. Ko.o1,. Jifí Ton Podibrady Tarachlecbieien die Lag. w1a
der. Deren Begla1tumaiande .urdan .1eder Peet.euche, Hun
,eraaoi und .111~arnie. Be zelgi s1eb, d-e 1111 Spaim1tte1al
hr Ipldemia.n und .111hmten such sut dem Gebiai Bohmena 
dureh8cbD1iU1oh a11e dra1 Jahre drohten. In Xnepse1ha 
erhOhi •• iob .ooch diee •• Ri.lko. 
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Klobal S ~ a t o Š 

PRAžsKl Lt'K.ďsKÁ PAKULTA A ZDRAVOTNICTVí 
V PRAŽSdCH dsncrl 14. -16 . STOLETí 

Táma o vztahu lékařeké fakulty pražské unl~erz~'1 k 
&4r.~otním pomirdm v pražských městech 14. - 16. e'ol. pojed
niv4 o dvou scela rozdílných obdobích. Prvá. od založení 
univerzity do pol~lny 15. atol., 88 vyznačuje plnou činnos
tí lékařské ~akult1 v Praze, ve druhém raktlck: zánik lékař
ského studia nahraZUjí přednáiky a lékařskou tematikou v 
rámci artistické fakulty. II Je známo, že pražskou lékařskou 
fakultu tvořil v předhusltekém období pouze Jeden až dva 
řádní profesoři. Po celé první století byla lékařská fakulta 
nejmenií a rozhodně nejméně nsvitěvovenou f akultou v Praze. 
Protože n •• ~letuje fakultní metrika, jsme odkázáni ne infor
mace ostatních univerzitních pramend, z nichž e8 podařilo 
zJistit Jen o něco více Jak Jednu stovku učitel~ a etudent~ 
.edici~ pro 1éts 1)47-1419 . Do poloviny 15. atol . ae počet 
pralských medik~ rozrostl jsn o několik Jednotlivc~.21 

Protoze sa nezachovala ani p~vodní lékařaká statuta, 
J .. e pro vztsh fskulty k městskému zdravotnictví odkázáni ns 
výzkum sekundárních pramen~. z nichž ee pokusíme vyčíst, je
ké uplatnění především našli grsduovsní lékaři v Praze a jak 
eventuálně ovlivn1li zdrevotnické poměry ve městě. Odpovi~ 
DB obě otázky by mohl dát Již charakter výuky s literární 
činnost prežakých madi~Protože Však poměry ne pražské fa
kulU se zJevni ne11š11y od oststních evropských unlurdt 
- zákledem výuky byly kanonizované tezty lékařakých autorit, 
pozdlji v pražských komentářích, nebo díle doaácícb profeso
rd, v nich! bylo p~vodního empirického výzkumu velmi aálo, 
je Zjevné, !e eni teto cesta nepovede ke konkrétnějším in
formacím o léksřeké prszi příslušníkň prszské lékařské fa
kulty • 

Obrátíme-li pozornoat přímo k praktické činnosti prež-
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ekýeh medlkd v předhuelteké Praze, zjistíme, že jedinou 'fj
reznou skupinou, o niž prokazatelně víme, že provozovala lé
kařskou praxi, byli lékaři královského dvore. V této funkci 
j ... zaChytili celkem 16 ~lend pražské univerz1t1. He Karl~ 
"ě dvoře to byli nejen panovnikovi lékaři jako a1atr Wai
ter,J/ Baltha.sr da UsrcelllnlB,4/ Havel ze Strahova ~I nebo 
mistr Prldrlch. 6/ ale také lékaři česk~ch králov~~ (Rembotu. 
Bberhardl.7/ Jen z Jindřichove Hradce /) 8 osobní lékeři 
pražských srclblarupd Jeko např. Bartoloměj z Hostýně. SI O 
p~ních z nich lze bezpečně prokázat, že jej ich lékařské 
pdsobení va dvorských službách jim vyneslo profesorské místo 
~ lékařaké fakultě. Ostatní pak, což pletí téměř pro celou 
karlovskou dobu, spojovali úřad dvorního lékaře s univerzit
zú profeaurou. 

Tep~e od sedmdesátých let 14. stol., asi se vznikem 
lékař.ké koleje v Praze, se na fakult~ objevují lékaři, kte
ří povaŽUjí univerzitu za cíl své kariéry. Pl"tzúm oz nich b1l 
Yiboldua Stutte, který na zdaj~í fakultě přsdnášel v letech 
1371_1)75. 10/ Univerzitní kstedrs však pro pražské profesor,y 
mediciny, et už lékeřakou praxi provozovali nebo ne, nebyla 
jedin§m zdrojem obživy, protože všicbni byli držiteli cír
kevních obročí. 

V. Václavově době jen část mistrd lékařské fakulty zís
kává úřad dvorských léks~. Nacházíme mezi nimi např. poz
dějšího lražakého arcibiskupa Albíka z Uničova, 11/ MikuláJa 
Parléřa, 2/ syna stavitele Patra Parléře, nebo pražakibo ka
novníke Jana Šindela. l )/ Protože někteří z nich byli vlaat
níky domd ve měetě nebo zde měli studentské bursy, lze před
pokládat. že soukroJllá lékařeká praxe patřila k jejich mimo
univerzitní činnosti . 

Rozhodně t o móžlme říci o třech pražských medicích z 
počátku 15. etol., o nichž se zechovala zpráva, která bez
pečně prokazuje výkon lékařského povoláni v dnešním s~8lu 
i • dokledy o léčebných praktikách e předpiaech na lék1. l4/ 
Ze upozornění rovněž stOjí, že dva pražští abaolventi madi-



ciny jeou dol oleni jako lékaři pražské metropolitní kapltu
lJ. 157 5a ~ilehni pražští mediko~é. o Jejichž lékařeké prs.1 
~íme. dosáhli doktorského nebo bakalářského gradu. V někte
rých případech , jako např. u Zikmunda z Wel1burku , který byl 
protonotářem Sterého Měeta pražského, nevedlo létařaké .tu
d1~ k profesnímu uplatnění v medicině. lG/ TakOVýCh ~tud.n
td, pdeobícíCh na více fakultách, najdeme v Praz~ více. 
většinou mdžeme konstatovat , že cílem jejich kariéry byla 
apíla proteBura teolog1e nebo pr áv , či míato v církevní 
správě. Domnívám Be , že právě tyto případy mluví o Boolélni 
preetiži lékařského stavu v pŤedhualteké Praze snad neJvý
mluvně Ji. 

Husitské obdob! bylo v dějinách pražské univerzity do
bou pronikavých změn. Lékařská fakulta se díky mistrdm Janu 
Š1nde10~i 17/ nebo KřiAtanovi z Prachstic 18/·udržela při 
ll~oti o něco déle než atudiu= teologie nebo práv. Její čin
no.t ~l.k skončila nejpozdiji po polovině 15. stol., kdJ se 
i kolejní ddm doatal do aoukromich rukou. Bo~ými član3 aboru 
už byli absolvent i zahraničních univerzit - padovský doktor 
Václ.~ z Prachatic 19/ nebo boloňští 8bsol~enti madiciny Jan 
Irčín 20/ a Pa~el z Praby.21/ Od této doby se a doktory lé
kař.tv í nebo a lékařakou tematikou na ~ražaké univ erzitě m~
žeme eetkat jen na artistické fakultě. 2/ Abych i pr o 16. a 
počátek 17. stol. doatál zvolenému tématu, zamiřil jsem se 
ne l ékařské p~obení graduovaných lékař~ z řad profeaord ar
tistické fakulty, ns l ékařskou tematiku ~ univerzitní ~ýuce 
• přede~ěím na společenaké uplatnění těch karolinakých ab
.ol~ent~ s student~, kteří S8 v ěnovali lékařeké probl~tice 

v bakaliřakých a mistrovských tezích. 
P6sobení graduovaných lékařd jako profesord pra!eké ar

tiatické fakulty je známo al od polovin3 16 . atol. Jejich 
řadu zahsjuje Jan Orniua (Kunštát) z Paumberka, který získal 
doktorský titul ns univerzitA v Boloni. 2)/ Odtud ae r. 1546 
~rátil na pralskou akademii, kterou však o aeet l et pozdiji 
opustil, aby so mohl vinovat lékořekému povolání. Svou ka-
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r14ru vlak zakoněil jako prokurátor zemského Boudu • Pr.za. 
Pro M. Jakuba Cod1c1111 z TuleChov •• 24/ který ziakal hodnost 
lIi.tra trlobodnýeh udní v Praze, chyb! doklady o uhren1ě
DÍch lékařských studiích, .vaet během prot •• orekého p6.oban! 
ne praleté akademii (1550-1559) ea Btal známým díky Bvé lé
t.t.ké činnosti . Po odchodu z univerzity přijal mí_to radní
ho pí.ale • pozdlji mí.tokancléře R~ého Mlata pre~.kébo. 
Zato o oaudaeh dallíbo z prot •• ord Tadeáše Hájka • Hájku 
j ... informováni velmi podrObni. 25/ Bájek, stajni jako vit
lina J,ho kolegd, dokoněil filozofická etudie v Praza, dok
torát m.dlcl~ však zíakal sl o deset let později. pravdipo
dobně ne lékařeké fakultě v Boloni. Poté s. vzdal pral.ké 
prof •• U%7 a vstoupil do dvorských služeb jako osobní lékat 
císaře X.za11iáne II. Od r. 159J pak zastával úřsd protome
dlka ee.k'ho králov.tví, k němu! bo k9aliflko.alo předchozí 
l'tal.t' studiu.. Podobnou !ivotn! drsbou prolal jeho 
vr.tevn1k Jiří Polenta ze Sudetu, který zíekel mietrov.ký 
titul na prdeké akdemii epolu s Hájkell a B ním tak' hned 
v ~ledUJíc1m roce z.~.l profe.orsk' p~oben! v Karolinu, 
pf.ruiené etudie~ DB lékeřeké fekultě psdovBké univerzlty~61 
Jeltl před odchodem do It'lie praktikovel u Jiřího Hand.cbe 
na Staré~ Kěatě prelekém, kem se vrátil Jeko lékař po defi
nitivním odcbodu z univerzity. M. Tomál HUSinecký, další z 
Hájkovýcb vratevn1kd. získal doktorekou hodnost nM univerzi
t i v ftí.i jeltě před příchode~ na prazskou katedru. 271 I on 
"OU dma m.ster opustU e po sňatku se uaadU ne Starém l.:Iie
ti. Jeho lékařská pr eze vi.k z6Btala a univerzitou nedále 
epojena. 

Jadnim z nejvýznamnějších lékařd ne karolinské ekademii 
byl vltembereký mIstr filozofie a doktor madiciny Adam Huber 
z Rie.enpechu, který přiiel na prazekou univerzitu r. 
1567. 281 Huber Be poku. il o obnovení lékeřských přednáěak 
z anatomie B podnitil několik tezí s lékařskou temetikou. 
Lékařakou prazl začal jeltě před ukončením studie mediciny 
na kunkurenční jezuitské akademii u av. Klimente a k prak-
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ilck'mu léksřat.i 88 ~rétl1 1 po odchodu do Litoměřic, kde 
pdeobil jako městský fyzik. V lékařeké čInnosti pokračo •• l 
tek' po ná~r.tu do Prahy. S jeho Jménem Je spojen rovně! po
ku8 o reformu prežské univerzi ty z počátku 17. atol., k47 
Buber znovu přl eMz! do Karolina, ZlJ'ni JH Jako prot.sr,r ob
no'uuá Uk.řeké fakult y . ll. Václav Zelotin z Jtráené !ioI7 je 

Jedin!m z karolinských lék8~. který z~8t.l 1 po zahr.n1~P 
nich studiích věrný Bvé msteřaké unlverzlti . 29/ ZeloilD, 
který na artistické fakultě předuálel také o medIcIně, 'ryko
ni,..l Ukefekou prnl pH profeaufe. Snad ne j typ lčUjJ! blla 
kariéra K. !dama Z.luženského ze Zalu!aD, která začela zía
kinúl bakallllureátu ,. Prsu 8 1II1etrO"Vské hodnosti 'u Vltem
barku,JO/ Studia zakončil doktorátem mediciny na univerziti 
v Uet.atedtu, odkud přiěel jako profeeor do Prahy. Po sňatku 
unl.arsitu opustil a ~ěno._l se lékařské praxi • pral_kých 
slatach. Zalulanaký zaeaho.al e~ou činnoatí do zdravotnic
ttch po.lrd • Praze, kde mu byl e.lřen dohled nad lékárnami. 
Pro ni v1praco.al lékárniCký řád, v něml uplatnil .. é ros
eábl' botanické znaloeti. Několikc spiey se také pOkouial o 
sDOYuobno.ení lékafakého etudia v Praze, které mělo podle 
jaho pf.data~ ~ycbo~ á~at kvalifiko~ané odborníky pro potfeb1 
č .. kj'ch .w. 

S refor.ou pralaké akademie jsou spojena jména dallích 
čtyf pralekých profesord, ktefí bua dosáhli lékařského dok
tor'tu nabo o medicini pfednéJeli. Byl to zemekj lěkat Xa
ty" Borboniua, X. Jan Berger a tl. Prokop PaeoniUll a n.konec 
i Jan Je.eniua, s nichl vlak jediný Paeoniue lékařeké pfed
bilky v Pra.e .kutačni vykoné~el. Z naleho hlediska Je poso
ruhodn4 i zddvodnlní obnovy praleké lékařeké fakulty. které 
bylo ~telovně motivo.áno potfebou ~zdilanýcb l'kařd pro 
kraJ.k' a mě.t.ké ryzikáty v zemi. JII 

Xám-li •• pokueit o ehrnutí lékařaké činnoati de~íti 
doktord m.dici~. pQ8obic1Ch ne pralaké filosofické (ar1ia
tiaké) fakultě v pfedbilohorekém období, ja ne první pohled 
patrné, la el ne jedinou výjimku opuatili univarzitu. aby .a 
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.ohli ~lno~at zřejmě preetižnljifmu 1~k8ř.kámu po~olán!. pro 
ni! siekali kvalifikeci na zahraničních univerzitách. la 
ro.díl od předchozího období 8& yiak pouze radeá! Hájek stal 
~orn!m lékafem, oatatní nešli upletnlni v měatekém prostře
dÍ. pfadeylím v Pra.e. 

V prdbibu 16 .• DB počátku 17. atol. m~lom. V1B~.dov.t 
.'J .. o lék.fatou problematiku také "bakalUak;1eh • 
a1atra.akjch tezích filosofické tekulty.J2/ Pre!lti abaol
venti .a v nich zabývali např. potřebností mediciny, úlohou 
lékaře "8 společnosti. jebo odmiňován!m. ale t8k~ praktický
m! lékařBkými otázkami. Z. nejpozoruhodnější vlak povaluji 
tu skutečnost, le z třiceti atudentd, kteří obhajovali te.e 
e lékařskou tematikou, p0U28 Jediný Adam Zelulanaký .a poz
diJi lllldlclně .,ino".l jako 8'" profesi. Pro aro'ul.ání jdU 

....... i. z lirlího ~ýzkumu pro období od polOYi~ 15. 
_tol. do poě'tku 17. stol. ~yplynulo zjiitění, že lékařské 
~oldDi si zvolilo pouze I.at pražskýCh Btudent~.)J/ T.nto 
fakt n .. u.í nutně znamenet, že potfeba s prestiž lékafekého 
et .. u nebyla pfeapř!lil vysok', proto!e je nutno ~z!t ~ ú.e
bu ~ladnost a někdy i faktickou nedostupnOBt zahren1ěního 
etu41a. Ukazuji vllk jednoznačni na soci'lní orientaci 
ut~istick'ho un1~erzitniho student StVl , jaž prefero~alo 
uplatnlní ~e Iprá~ních funkcích ěeakých měst. 

Sroy~ pfedhu.itského a předbilohorského obdob! do
jd .. e k ponikud paradOxnímu zjiltiní, lB pHatuiníci doúcí 
un1~.rzity .1 uplatnili v praŽSkém (městském) zdra~otn1ctví 

ap!11 až v dobi, kdy lékařaká fakulta ~ Prazl nla%iato~ala . 

Yij1aku pfedetevuje panovnický d~dr, na nimi musIli pralltí 
profeaofi pfanechet miata d~orakých l'kefd ab_olvent~ .a
hran1ěníeh univerzit, větlinou cizinc~. Bs druhé strani by
cho. n.mlli pflhlédnout fakt, ž. zánik prBžak' lékafské ta
kulty. nez'jem o lék.řské atudium mezi pražským! absolv.nty 
.~ŽI hodně napovědět o akuteěné apoleě.naké potřebě unl~ar
zito' ~zdllaných lékeřd v zemi. 

• 
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PosllÚlky 

II Základni údaje o obou obdobích univerzitního života 1 •• 
naUst ,. práci P. Kavky a kol.. Stručné dějiny Unlnr

aity Karlovy. Praha 1964 . 8. 7- 122; přebled pram.r~ a 
literatury u K. Me l anová - M. Svatoš. , Blbllogr~tl. k 
dějinám pražské unherz1ty do roku 1622 . Pr,..!,. 1979 • •• 

61-62 , 18-81. 
2/ Dějinám lékařeké rakulty je věnován příspěvek K. Berán

ka, O počátcích pražská lékařské fakulty 1348-1622. 
AUC-HUCP 9/2. 1968, 8. 44-87, přlná§ející v příloze se 
znem pražských medlkd 14. - 15. atol. Jejich počet rozší
fil P. ~m8h.l. Mletři a studenti pražské lékařeké fa
kulty do roku 1419. AUC-HUCP 20/2, 1980, 8. 35-68. K 
di.poz ici je 1 první e"esek životopisnéhO slovníku 
pražské univerzity J. Tříšky , RepertorlUM blograpbl~ 
Uni"ereltatie Pregenala praahusaltlcae lJ48- 1409. Praha 
1981, který se věsk pro lákařskou fakultu opírá přede
Yěí~ o studie, citoYaná v této poznámce. 

J/ X. Beránek, O počátcích, a. 85. 
4/ Tamtá l, 8. 72. 
5/ Tamtál, s. 5J a P. Smahel. Mistři a etudenti, s. 53, ě . 

26. Nejnoyěji M. AíhoY á, Regi~en sanitatie mietra Heyle 
•• Strahove a Reglmen senitatia mistra Albíks • Uničo
va. l!ůl 124, 1985, e. 726-728. 

6/ K. Beránek, O počátcích, s. 55 a P. Šmahel, Mistři a 
studenti, s. 5J, Č . 24. 

7/ K. Beránek, O počátcích, s. 84. 
S/ P. Šmahel, Mistři a studenti, a . 57, Č . 50 . 
9/ K. Beránek , O počátcích, 8. 72 s P. Šmahel, Mistři a 

atudenti, 8. 51, Č. 12 . 
10/ X. Beránek, O počátcích, a. 86 a P. Šmahel, Mistři s 

studenti, 8. 65, Č, 101. 
11/ K. Beránek, O počátcíCh, s. 70-71 a P. Šmahel, Mistři a 

studenti, 8. 49, Č . J. O Albíkove nejrozěířenějěím dil. 
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1'1$ studii al. ~iho'V é . clt. v pozn. 5 . 

12/ X. Beránek , O počátcícb, B. 82 • P. ~m8hel. Mia tři • 
studenti, •• 61, ě . 77 . 

13/ (. Beránek, O počáteích, •• 78 • P. Šmahel, Kistři • 
etudenti, •• 55- 56, ě. 4J. 

14! ~ .. tO. B. 5J. ě. 2), I. 58, Č . 59 8 8. 64, ě. ::14. O 
Jejich .. ~t.hu k pražské lákařaké fakultě .. ňak nelze 
aji.tlt nic konkrétního. 

151 Mapf. MikYl" Parléř (pozn. 12) Ja doložen Jako aprá1'eB 
hraděanekého Ipltálu r. 139). U jiných, kteří b,li ka
D01'níky pral.k' kapituly Jako např. H.1'.1 ze Str.b~8 
(pozn. 5) nabo Jan Šindel (pozn. lJ), lze 1'ykoná .. iní 
lákařeké praxe prokázat z jejich literární tvorby. 

16/ r. Šmahel, M1etřl 8 studenti, •• 62, Č. 89. 
17/ liz pozn. lJ. 
18/ (. Beránek, O počátcíCh, •• 17-78 • P. Šmahel, Mlatřl • 

etudenti, e. 52- 53. Č. 20. K u •• dené literatuře přibyla 
~ poeledních letech edi ce Z. Tiché , Lékařeké knílky 
Miatre Křiitana z Prachatic z mnohých ~ybrané. Praha 
1975, k níl je připOjena i krátká livotopiená Itudie. 

19/ X. Beránek, O počátclch, a. 65-86 a F. ~mehal, Mietři a 
studenti, s. 64, Č. 99. 

20/ X. Beránek, O počátcích, a. 79. 
21/ Ta-tél, 8. 62-83. 
22/ Vedla apil6 Z. Wintra (Dljl ~ylokých lkol pralakýeh 

1409-1622. Praha 1697; O livotl na ~yaokých lkolách 
pral8kých knihy dvoje. Praha 1699; Kulturni obru čes
kýCh ~8t. II. Praha 1692) byly osudy pralakých l'kařd 
zach1ce~ v nikolika dílechl G. Gellner, Jan eerný • 
jiní lékaři čeití do konce dob)' jagellO"flké. VXČSJrl 1'11.

bilt., 3, 1934 (1935), a. 1-176; J. Vinař, Obrezy z ~
DUloati čeakého lékař_tví. Preha 1959; M. Vojtová a 
kol., Dljiny če.kollovluekého lékařatví. I. Do roku 
1740. Praha 1970, a Rukovlt humanistického báanictví y 
eechách a na Moravě, 1- 5, Praha 1966-1982. O ylivu bu-
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man1..u na univerzitní výuku medlcl~ nejnoviji aborník 
HWDal1i_U8 und ),i.disin. Hrogg. 'Von R. Schmi tz - G. Keil, 

'.lob.1m 1964 (Jeta bumen1ora). 
23/ I. Beránek, O počátcích, a. 64. 
24/ HRB 1, •• )87-)88. 
25/ RBB 2, •• 247 - 248. UaJnoviji soupis jeho díla v ~atalo

gu Z. Horského - E. Urbánkové, Tadeáš Hájak ~ Hájku 
(1525-1600) a Jeho doba. Praha 1975, a adiee jeho pře
kladu •• ttlo11bo Harbtfa (T. Hájek z Hájku - P. O. 
Ketthlo11, Herbář, jinak bylinář. velmi u~l tečný. Praha 
1982) • 

26/ RUB 4. 8. 221- 222. 
27/ RB! 2, a. 374-375. 
28/ I . BarAnek, O počátcích, 8. 64-65 8 RN! 2, a. 364- )68. 
2~/ BBB 5 , •. 571-572. 
JOl I . Beránek, O počátcích, • • 65 a RBB 5, a. 556- 559. 
31/ PokuB o reformu lékařeké fakulty naposledy vylíčil K. 

Beránek, O počátcíCh, a. 67-66. 
J2/ K t.sím viz tamtéž, B. 65-66 a nepublikovaná diplomová 

práce A. Skýbové, Universitní these v 16. století. pp 

UK Prahe 1957 , s. 69 -75 . 
))/ P. ~.ab.l. Regionální p~od, profesionální uplatnění a 

Bocii1n! mobilita graduovaných student~ pra!aké unlver
.it~ v letech 14))-1622. Zpr'vy AUR 4, B. )-28 • 
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Michal S y • ~ o i 

Di . Pr-ser m.al.1~1.cb. lakultat una d .. Ge.uadb.l t ••••• n 
ln den Pra,ar Stidela vom 14. bl_ 16. Jabrbundert 

Di ••• r Verauch um den ~briO der Bezi.hung der fr-sar 
•• di.lolechao lakultat zu den sanltiteumet&nd&n ln Pral 
grUndae .leh au! dem Varsl.leb zwelar verscbladenar Zelt
ablGb41tt e. Der eret. Zeltabachaltt von der GrUn4UAg der 
Unl •• raltat bl. zur Mltte de. 15. Jabmunderte lat g.pr~ 
durob d •• Wlrken aller "kult.ten .180 such der madi.lol
echan . lm z.alt8n Abachnltt existi.rte die madi.laleche 
:fakuJ.tat niobe mehr. Vortr&g8 uber Medbl11 wur4eJl nUD aD 

der _rt1.tiaehen Pakultat sebalt,n. 
Ober dle arztllche Tatlgkelt der Abeol.,nten der Pra

ger •• dizlnieehen 'akultat ln der Z.it vor der Husaltanbe
.'gung ,1nd Dur .enlga Berichte erbalt,n. Aue 1ha,n gehe 
barTor. daO dl. aut dem konigliehen Hote w1rkenden Arzte 
ale die einzige msrkante Gruppe zur Arztprax1e gelangt .a
rtn. Xa bandelte aich um 18 Yitglieder der Univereitšt. 
ÁUOerbalb des Holea linden wir Dur vereinzelt die Fragar 
Irste in kirchlichen und bUrgerllcheo Kreiaen. 

JUr die Zeit vor der Scblacht aut d.am. 'hiBan Berge 
let die Untereuchung aut die Tatigkelt der gradu1rten Irzte 
aus den ReiheD der Proteaaoren der srtietlecben Pakultat 
und aut d.ie arztlich. Thematik 1m Unlveraltataunt.rr1cht ge
rlchtet. Di. Uotarauehuag widmet Bleh auaerdem der gas.ll
schaltliehan Batatigung Jener Abeolventao , die sicb .!t dar 
arztlichan Problematik 10 ihrsn Bakkalauraus- und Meiatar
tbeaao baach&ttigteo. 

Dle Tatigkelt der ln die.er Zeit aut dar artiatlachan 
Pakult_t w1rkeodan ProlesBoreo (9 Proles.oreo) .ar n1cht 
atand1g mlt ibrer Álma mat ar varbundan. Die Prota •• oran var-
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li.Cen 1m Laur. der Zeit die Unlveraltat (von 8inar 81nzl
gen Ausnabm •• bse.eben) um ihren Arztberur. tUr den al. ia 

Aualend di. Qualltlcatlon arworben hatt.n, praktlaců aua
uben zu konoeD. Sla .urdan ln den bObmlachen Stadten. vor 
al1em in Preg, praktlech tatig. Von den JO Unlvereltat •• b

Bolventen. dle Tb •• en mit der arztllchen Tb~atlk T.~,.ldiS
ten, ergr1ft nur elnzlger den Arztbarut _1 ••• 10. frot ••• lon. 
Aua dem Vergl.1eb erglbt Bleb paradoxerwelaB, d~ eieh 1m 
at.dtl.eben OB.uodheltewesen zur ZB1~ ale di. mad1z1n1echa 
'.kult.t nlcht llIehr ensUarte, m&hr Abeolvenhn _rztllch 
t_tlg .aren, ala in der Zeit, wo dle medlz1nleche 'akult.t 
nocb sab. Der Hot bild.ta aloe Auenahma. Sier mu6ten di. 

Pr-ser Prot.Baoren dl. Hotarztet,llen den Abeolventen der 
au.land1echen UnlvereltatBD. uberlaSBBJl, me1ete.o.. den Prem
den • .lIldere1'8e1t. moehten nr aut die Tahacb. hlnwe1ee.o., 
d.e die nicbt re.li.ier.nd.n V.reucb. ~ di. Wi.d.rgrUn
dUDg d.r m.diziniscbe.o. Pa~ultit und .in Unint.r •••• tUr 
41. K.dicin unter den von der .iob.imleeben Univ.reitat 
.ueg.bild.t.n ~bsolvent.n b.~.iaen ecblie§llcb ~.lJl g •• ell
.cba!tllchea Intereee. &.ll dl.e.n Arzt.n. 
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JiH P e i e k 

ZDRAVOTNICKi LITERATURA V PRJ!sK1CH wf!fANSK1cu 
KllIHovwlCH Pi{ELOKU 16. A 17. S'l'Otl:Tf 

Literatura , kterou miižeme označit Jako zdr8vovi6~IOUt 
tedy tištěná 1 psaná informační báze sloužící údr~·oě • drob

ným opravám záved lidského organismu , tv oří v poměrně roz
.áhl~m korpusu dnes známýCh měěienských 11brá~ jen nevelkou 
část. Do knih lnventářó. z nichž jsme p~áděll excerpci, 
bylo v Preze zaznamenáno asi 5 ~ vl8ch paziiataloa tnich pfe
\'04d. l l Z více než tislce lnventtřd pozůstalostí z let 1576 
až 1620 byly získány údaje o 1J 000 knihách, z toho u ael 
třetiny 8V6ZkO bylo molno určit autore, název spisu nebo 
alespoĎ Jeho téma. 21 Rámcově známe tedy na 2 S knih, které 
byly před Bílou horou uchovávány v domácnostech pražských 
.lltanii. Z tobo jan 240 (tedy zhruba 6 . určitelných 8V.Z~) 
byly knihy týkající ae plni nebo podstatnou čás tí zdra~ot
n1ct~í. Z pěti aet zjiita~ch majiteld kniho~en mělo Jich 
jen BJ dome kni~ onoho druhu, jeký nás zajímá v kontextu 
tohoto zasedání . I Z uvedených čísel je zřejmé, že vutěina 
zdrevov ědné literatury se ~ měitanských knihovnách objevova
l. v podobě Jednotlivin a v ětěí léksřský soubor nebo dokonce 
skutečnou odbornou knihovnu naleznems oprs~du výjimečně . 

V podststě ss nám ~yděluJí tři typy knihoven . Prvním a 
zdaleka nejbě žnějším případem jaou měštsnské libráře vyba
vené jedním až třemi svazky herbář~, apatyk , rózných lékař
skýCh knížek či regimentd zdrs~í. Pro porce informací z bo
taniky , mediciny, h1gieny či diet iky byly v jednotlivých 
knihéch rdzné , odlišný byl též rozsah, ~ýprsvnost a typogra
fická kvalits jednotlivých titul~ , obsaho~ě si však tato 
produkce byla ~ ředě ohledd blízká. K výše řečeným liter ár
nim druh~ se pak volně pojily t éž příručky o umění desti
lačním. o babictví č i o péČi o dítě. Snahe o přesnějií po
stižení tituld zmíněné literatury má v našem pramsnném mate-
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riálu jen malou naději ne úspěch . Inventarizační k~18e e. 
a bibliografickou přesností netrápily a tak bi!ně zanesly 
herbář steJni Jako porodnickou příručku nebo zprávu o moru 
pod souhrnný název ~ kni!ka lékařská" , Skuteč nost, ~8 nevAl' 
čáat této literatury uestávala z rukoplsl)!lch op18~ či ' .iteM. 
z rdzqfch knih, častému výskytu zápisů "kniha líkařp~á ně
mecká", "kniha lékařská p8oná " jen přiBpívela. 

Od Jednotlivin v rukou laiků přejděme nyní 11: druhámu 
typu knihoven S8 zdravotnickou literaturou. Jeou to knihovny 
zájemců o přírodnÍ vědy - většinou 81ehym1st~ . Z význačných 
majitelů takovýchto knl!nich 8oubord Jmenujme 8~aramě8tBk&ho 
obchodníka Jena Smertoae z Ryzenthalu, zemského prubíře 8 
mnohostranného podnikatele Pavla Grlemillera z Třebeka e 
známého staroměstskébo patricije Ludvíka Korálks z Těšínu . 

V JeJicb knihovnách byly rozličné herbáře provázeny ch~c

tfmi a alchymiatickými kompendii, pojednáními z oblasti pří
rodní fllo.atla 1 mystiky. Ludvík Korálek měl např. mezi 
~ěma aty psdesá ti svezky své knihovny také Puchaovy lnati
tutiones medicinae, anatomie zpracované Dresnerem či Lemn1~ 
byly tu vlek také Hlppokratovy Aforiamy v reneaančním vydá
ní •• / Rozsáhlá Grlemillsrova knihovna obsahovala např. jakýsi 
Opus chirurgorum a Jedno z děl Ravisiových . 5/ Ze Smertoěovy 
knihOV~ zaujme nejvíce polo žka ~Libri duo Herbarum Hispeni
cal"\lll.". / 

Třetím typem knihovny, podchyceným neeím výzkumem, Jsou 
knižní eoubory zdravotnických profe8ionál~ - léka~, apaty
kář~ a bradýř~ vykonávajících chirurgickou praxi. Takovýchto 
odborník~ jame podchytili v předbě lohorském období deset, 
všechnY. shodou okolností, z let do počátku 17 . atol. (1577 
al 160) . Z nich Je třeba na první~ místě jmenovat ve své 
době uznávaného lékaře. b~alébo profesora pražaké univerzi
ty a poté významného činitele novoměstské munlcipiality, Je
kuba Kodycills z Tulechove. 7/ V Jeho knihovně o dvěetěpede 
aéti avazcích byls r. 1577 seznamenáno řada čtrnáct i medi
cinských knih. Jejich tituly skýtejí obraz kompromisu mazI 
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sterou , tradiční medicinou snticko-středovekého typu 8 mo
derními směry lékařstv í renesančního . Vedle sebraných 8p18~ 
Hlppokrstovýeh e Galénových stále tu t edy slavná Anatomie 
Andree Vesalis či dílo Loonharda Fuchse. Obdob~' ro ~pů8ob8m 

sousedily středověké komentáře k Hl ppokrstovi 8 G.1'n0-1 8 
díly soudobých 8UtO~ v devatenáctl ev8zkové odborné ~áatl 
knlhovn: lékaře Lucie Bezyne, který zemřel r. 15 ~~ na Starém 
lIlěsti. 8/ 

Z apstykáfakých knihoven byl a obe cně nejv ě tší B nejza
jímavější kol ekce st aroměstského Wertlne Beh~~ z Peumberks, 
který ze snul '1'. 1587.9 / Jako 1 u ostatních spetekUll a léks

~ 1 zde tvoří ovšem odborné literatura jen melou část celé
ho souboru . Kniha Anatomie s tetut eB sepsaná Danielem Lsuren
tlam PeusteID, dolozené v Behmovi pozůstalosti , napo, ídá, !e 
PI tehdejší lékárník ne~ael omezovat na pouhou příprav u me
dtkamentů. 

Bradýřaké kuiho'ny máme , našem meteriálu dolo!eny tři. 
Llbrář staroměstského bradýře Bernarda Mone byl r . 1587 , 
lékařské části, bohuhl , sepeán ,elmi povrchně . 101 Evidováno 
bylo 19 l"\\zn,ých "kneh lékankých" . Obdobně dopadla r. 1601 i 
knihovna malos transk€.ho bradýře Daniele ~argkraba.lll Vše
etranně zajíme,á je zato kni hovna maloatrsnského bredýře Ui

chala Purkme'yat r a z Wsyasl1Bteyns , která byla r. 1598 aepaána 
podrobně. 121 S,ými sedmatI-1ceti odbornými svazky je to nej
,~tAí zdravovědná kolekce podchycená průzkumem knih invent á
řů. Dejde vlak jen o kvantitu soubonl. Purkmeyetro'1'8 knihov 
na je moderní renesanční celek, kd e vedle herbář~, chirur
gických B chemických spisů je obs alena eedcnáct i kuso,á ko
lekce děl Theophrasta Paracelsa. Snad se tu odrezil vliv 
blízkého nldolfinského d,ors , kde parecel sismuD získal po
stavení vl Ádnoucí přírodní filosofie . 

Podíváme-li se na odbornou zahreniční l i teraturu jako 
na celek, nelezneme v ní tři vrstvy. s,é místo sl do.ud -
zejména v kniho, nách lékařů - podr!ely antické autority 
Hlppokreta a Galána, zčásti komentovaná střed ovAkými evrop-

• 
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ekfDi 1 arabskými lékaři , zčásti v nových souborných adi
cích dová žených ze západní EvroPy,IJ/ V obihu Jednotliv ě zd
stávala 1 některá další středov ěká díla - s play Arnolda de 
Villa Bove nebo Helnrlcba de Sexoni8. 14/ Vitělnu obsahu od
borných knihov en tvořila věek jl= soudobá renes anční 1~ter8-
tur •. N.lezne~e tu jak Andrea Veselie, tak delší 8Dr ~~ • 

chirurgy celé Evropy - Waltere Ryt!., Lev1ne Le~~1a . 01O'8n
na Tegllozz1ho či Gabriele Pellopla. Z lnternlatd a lék8~ 
orientovanýCh na botaniku uveam. z pražských l1brářd známá 
Jména Konreda Gasner e , Leonbarda Puchse, V81c~~~n8 Carda, 
Jaronyme Bocke čl Otto Brunfele8. 'armaceutické literatury 
bylo v knlbovni ch (samozřejmě vedle početných herbářd) po
měrně mAla. Pouze v knihovnách apetekářd nalezneme Cardovo 
Dlapenaatorium či Dispensatorium Norimbergenee. Lumen apste
~ariorum Quiricla de Augustis z konce 15. atol. či Weckerawo 
A..u.tidotar1um speclale. Jedi~' ělavlik v nalielll výzkuDIu . který 
llIil takovouto literaturu 8 nebyl onad profesionálni láčitel, 
byl novOlllěetský IlIliltan VácI ov St říbreký z Krulice, zemřelý r . 
1603. 15 / 

Z bohemikální zdravovědné literatury bezkonkurenčně ob
aadila prv é IlIÍsto rdzná vydáni Kattioliho Herbáře. Na Star ám 
Uěstě Je v nešem vzor ku dololeno ns dvacet titulů, pod ~iž 
se j i s t i nebo velmi prevděpodobnli skrývá čeeké vydáni poří
zené r . 1562 Tadeáiem Hájkem z Hájku nebo r. 1596 Dani elem 
AdueCl z Veleslavína 8 Adamem Huberem z Ryzenpachu. Na Novlm 
UI atl .íme o dalších II kusech a na Va l é Straně o jednom. 
Připočteme-li nikolik exemplářů něllleckého Camerar iova vyd!n4 
příp. Hubardv výtah z Herbáře vydaný pod titulem Apatyka do
mácí r. 1595 a zaetoupený v Deiich kn1hovná~ počtem I I 
ex«mpláfd. zíakáme celek bezmála padesáti kusů Uatt io1fbo 
díla. l G/ Takového rozšíření v Praze ani zdaleka nedosáhla 
žádná Jiná léčitelská kniha , at už herbář nebo jiná příručk~ 
Značni rozšířen muse l být ovšem i popUlární zdravotní spisek 
staroměstského spstekáře Jana Kopa z Raumenthslu, Gruntawní 
• dokonalý regiment . Vytiskl jej r . 15)6 Jan Had e jeltě na 
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pfalomu 16. a 17. etol. byl našim prdzkumem podchycen -
pravděpodobně spolu a Knížkou o nakazení marním od téhož au
tora z r. 1542 - celkem v 10 exemplářích. Oproti tomu Černé
ho •• rbář z r. 1511. znovuvydaný r. 1544 v Praze 8 r. 1554 v 
Olomouci, Je v nallch soupisech doložen jen v jednotlivi
nách. Babickou příručku máme výslovně zmíněnu jen je~'IOU. Ja 
vlak praVděpodobné, že le řade takovýchto splak6 ~Kr.ÝVé pod 
.~irním názvem "kniha lékařeká-, Nebyla též možnost rozli
šavat. který z tltul~ R~ž.ná zahrádka petří do oblasti po
rodnictví a který do Jiroké rodiny modlitebních ~ní žek. Ob
dobně nám uniká řade relací o morech a Jiných epidemiích, 
příruČky o pouštění žilou atp. Evidovat nebylo možno ani ka
lendáře a minucí obsahující mnohdy pssáže se zdravotnickými 
radami. 

Porovnáme-li výakyt zdravotnické literatury v librářích 
staroměstských a novoměatakých měštand, Zjistíme, že nove
mistBkých knihoven bylo sice dvakrát více než ataroměstský~ 
se zdravotnickou literaturou tomu však bylo přesně naopak. 
Zdravotnická literatura se objevila ve 42 knihovnách . taro
městakých v celkovlm počtu lJ5 exemplářdj ve 34 novoměst
ských knihovnách bylo proti tomu jen 73 zdravovědných svaz
kdo Tento rozdíl není tvořen odbornou lékařskou literaturou, 
8le zhruba dvojnáaobným výekytem herbářd a knížek lékařských 
ve staroměstských knihovnách. Na Mslé Struně jaou zachyce~ 
jen dvě knihovny ue zdravotnickou litersturou - Ji! zmíněné 
knižní celky brudýfů Margkraba a Purkmeyatra. 

Podíváme- li se na pražskou zdravotnickou literaturu ja
ko na celek, mu8íme znovu konstatovat, že je jí vlastně po
měrně málo. Vzhledem k cenové i obchodní dostupnosti - mini
málně třetina podchycené produkce byla vytiětěna v Praze a 
cena i největších foliových Bvazk~ B řadou celostránkavých 
df.vořezd nepřeaahovala patrně příliŠ horizont tří až pěti 
kap, tedy obnos pro měětanskou apolečenskou vrstvu navelký, 
mohl ai tekovouto knihu dopřát prakticky každý měěten. Roz
hodni to platí alespoň o všech majite lích středních a vel_ 
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kých knižních soubo~. kde se zdra~otnieká literatura také 
nejfaatějl vY8kytovala. 17 / ~ada bOhatých měě {an~. včetně 
mnohýCh majltelň r ozsáhlých knihoven , nepovažovala vlak pa
trni za nutné vybavit svoji domácnost příručkami takové~~to 
druhu. Léčeni bylo pfeee záležitosti prote81onál~. Je '.utno 
dodat, že obdobnou situaci zjistily výzkumy také v rdtatnich 
měatech střední ~roPY. kde byl prUzkum knlhov e~ pr~áděn~1 

Knihy zdet áv aly v používání poměrně dlouho - větěina 

ident ifikova ných kusd byla poprvé vytl~těnB okolo poloviny 
atoletí. Odborné knihovny pak svědčí o tom, ~~ ~ovoz zahrs
n1ěni lékařské B přirodovědné literatury byl eortlmentoyĎ 

r ozsáhlý. V ltbrářích pražských lékařd , chirurgd , lékárníkň 

1 laických zájemců byly běžně k dispozici publikace vytlětě
n~ především v Benátkách , Frenkfurtu ned Mohanem 8 v Bas11e
ji. O tom , co z námi sledované l iteratury bude v Preze k 
di.pozici , rozhodovel tedy oprevdu především zájem poten
ciálních ětenáfů. 191 

Poznámky 

II Kritika pramene provedena in: J. Pešek, Pražské knihy 

kšsft~ a inventářů. (Příspěvek k jejich struktuře a vý
voji v době předbilohorekl.) PSH 15 , 1982 , s. 6J- 92 . 

21 Za všechny nerozluět1telné položky uveame alespoň cita
ci z inv entáře pozůstalosti kramáře Jerem1áJe Xnotlíěka 
z r. 1595. AMP , rkp. 117J , f . JOJ: ~odlitby atarod8vní 
paaný č aský a přimíšením někt erých věcí lí kařských". 

JI Pětiprocentní zsstoupeni medic1ns ké literstury v librá
řicb zhrubs odpovídalo nsbídce tohoto typu knih ne ev
ropekém knižním trhu sledovené doby. Podíl medic1nekých 
titul~ mezi vijemi nabízenými na frankfurt ských e l i p
ských velet rzích klesl proti 6,J % v posledni třetině 
16. a to l . až na 4.J % v druhé dekádě 17. stol. Sr.. P. 
Kapp, Geechichte dea deutechen Bucbhendels bie in 17. 
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Jahrhundert. I, Lelpzlg 1866, 8, 791- 809. 
4/ AWP, rkp. 1174, t. l)Ov-lJJ. Komise zde r. 1599 mj. za

znamenala: 
Herbář ěeskej novej 111umlnovsoej P. Kistre Daniele; 
Jo •• ph! QuerceDeti IIIId1c8 ln aO, Herberlum Lonlcar~ 1.n 
follo; In.tltutlonee medicina. Pucbaii ln eO; De con
etltutlona humen! corporla Lemn1! ln 8°; De [-drtlbu8 
humeni corporle Dree.arl in eO; Compendl~ medicina. 
Koreecol1 ln So; De herba Peneceea l n 12°; !phorlsm1 
Hlpocratla ln 12°; Preservstor Ssnltstle in sO; Jane 
Kopa Knížka lékařská ln folio; Herbář němlckej Tabemee 
montsni in folio; Herbář českej »stheolu in folio; Kni
ha lékařská Wlrthegl1 ln folio; Actl0 medlce Thedael ab 
HáJek nevázaná. 

51 Soupls knlhov~ z r. 1593 vydán in: A. Koetlán - V. 
Ledv inka - J. Pešek. Zemský prubíř Pavel Griemiller z 
rřebska. PSH 19, 1986, a. 1)2-1)6. 

6/ JKP, rkp. 117). f. 242. Z literatury aouvisející B na
ěí~ výzkume~ tu bylo r. 1591 zapsáno: 
Herbář český Matheoli; Herbář malý atarý; Knihy lékař

ský psaný; Knihs o dystylováni vod; Hortorum secreta; 
Knížka lékařská paaná; Libri duo herbsrum hispanicarum; 
Lexicon rei harbariae. 

7/ Jeho biogram uvádí Rukovět h~aniatického báanictví. 1, 

Praha 1966, s. 367n. Inventář pozůstalosti AMP, rkp. 
1211, f. l-3v. Zde zejména: 
in folio: Gelleni opera; Hyppocretis opera; Opera Pauli 
Iginetee We4ici, Anatomie Vesalii; Chirurgia ~easuee; 
Andreee Vesslii Epistolee de radica clinee; Iosnni Ta
gancii Ue chirurgia; Bernsrdi de Gordino Wedicina; Hegi 
liber totiua Medicinse; 
in querto: Anthonii Musee De medicsmentiSj Puxius de 
ratione curstionisj lnatitutiones Gelleni; Ioenni Bsp
tistee.Epietulee ~edicinatea; Practics Kedicinalia. 

a/ AMP, rkp. 1174. f. 46-47. Inventář l~kařaké části Bezy-



no'Va l1bráře zveí>ejnll Z. Winter (?lěě!cnaké l1bráře 'V 
XV . a XVI. 'Věku. ~~ 66, 1692, s. 286n) , který 'Vydal i 
aoupis medicinské části kniho'Vny pražského doktora Jana 
Švančara z Tepence k r. 1558. Pro aro'Vnání a lékařskými 
knihovnami zahraničí je možno ~řihlédnout k 'Výběro~ým 
edicím: J. Lacha, Krakowskie ksi,gozbiory lekars1;ie 
XVI 'fl., z'Vl. ot isk z Archiwum do dziejó'fl l1to:.·stury i 
oswiaty w Polace 1). Krakol'! 191); S. SÓkól - ll. Pelczs
raws, Kei,gozbiory gdanakich lekerzy Krzyatofa i Henry
ks Hsyllów. Gdansk 196). 

9/ !MP, rkp: l17), "!. 1)2. Z bezmáls stovk1 knih se naěeho 
táatu tjluh 
in 1'ollo: Xreut.rbuch Dill.cltej Jeronyma Bolta; Herbát 
Mstteol1 čssk.ji Kniha ~rnoldi de Villa Rova latineká; 
in quartol Liteřatá kniba stará psaná; Pb1lonium su
reum Praet1ca medicinse Veleeci de Thsrsnte 1st . ; Ana
tomie etstutss Dsnielis Laurentii Fausti neroecká; Mat
theei Flecci i De aestinetione cedicinse. 
Z velkého množst'Ví předbělohorských pražských spsteká~ 
aepsanJ'ch Z. \'i1ntrem (tlemeslnictvo a živnosti XVI. věku 
v ~eehéch (1526- 1620 ). Praha 1909. s. 717 - 724) zachytil 
náB výzkum pouze čtyři staroměstské knihovny. 
Jakub Ružks (AllP, rkp. 117), f . 72) měl r. 1585 ve své 
lmihovně: 

Dispensetorium Velerii Cordii; Lumen epatecariorum msg
num; Herberium lstinum Othonls Brunfe l sil; druhý Herbář 
letlll6kej malej. 
JSD Šmeyssr (~P, rkp. 1173, f. 85v) měl v inventáři p~ 
zňstalosti r. 1585 ze čtyřicetikusové knihovny rozepsá~ 
nu jmenovitě Jen menší část, bohužel tu 
Mikuláš Rsjcek (MolP, rkp. 1174, f. 45) 
svszky knihovny též foliové exempláře: 

neodbornou. 
lDěl med 16 

Herbarium Joschi~l Cemerarl1; Antidotsrium speeisls Js~ 
cobl V/eekeri lstinum; Dl speneatorlum Norimbergense la-
tinum. 
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bář. jinak by linář, velmi u žitečný. Praha 1982. Tato 
~ýběrová edice přiblí žilo Há jkovo zprecováni, zatímco 
sterší faksimi lová edi ce B. Kočího zpřís tupnila Hubero
vu 8 Veleslav í novu adaptaci. 

17/ Zajímavé výsledky ukát:e srovnání v e likootní strukt'.u-y 

kn1b~ln 98 zdravov ~dnou liter aturou SB Btruktu~~ 
veecb pražských knižních celkO: 
počet lmih v l1brář1: 1- ) 4-25 26- 100 nad 100 

knihovny vzor~ ), 6 )9,7 37,4 19.3 
celek Prahy 25,6 45, 0 2~, (I 6.4 
Vidíme , že S8 léčitelská literatura takřka nevyskyto
vala mezi jednotl iv inami , o t o čast ěji však v n8dp~
měrných 8 'Velkých knib ovná ch . V jednom, dvou exemplá
řích zde teto díla dotvářela renesanč ně vš eobjímající 
tematický záběr l1brářO . Praktické použív ání lze právě 
u mejlteld velkých knihoven předpokládat mén~ než u 
chudších ~ajitel~ jednotlivin - ti ae však v případe 
epide~ie č i jiné nemoci spokojili spíše s knihou modli
teb. 

lJ3/ Pro Čechy srv. J.. Ku ti, Knihovny lounskýCh ~ěětsn\\ z 
16 •• začátku 17. atoletí. LP 85, 1962, s. 301 a přílo
hy a. 303-306. Zvláště pozoruhodná je zde knihovna apa
tyktře Jana Cinka zemře lého r. 1605, který měl přes 
dvacet lékařských knih, sf ns jednu výjimku zahranič
nich (Prenkfurt n. M. , Mohuč , Norlmberk, Baailej, Be
nátky ad.~ B71a to díla jak obecně medicinská, tak tar
makologická - v naprosté v ě tšině eutord 16. stol. Pro 
Ola.ouc nedovolují příliš obecné tormuloce P. Voita 
(Kniha a knihtisk u olomouckých mě štand před Bílou ho
rou. SVOČ PPUP 1977-1979, a . 28) fí ci nic bližšího. Pro 
báňská německá města středního Slovenska zpracoval tuto 
problematiku V. Čl čaj, Kni!ná kUltúre na strednOD Slo
vensku v 16.-18. atoročí. HistoriCké štúdie 28/2, 1985, 
8. 98-100 . Zjiňtuje zde obdobně častý výekyt jeko v 
Praze, obdobně 1 kumulaci odborných děl v llbrářích lé-
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bář, jinak bylinář, vel~l uiitečnď. Praha 1962. Tato 
~ýbirová edice přiblížile Hájkovo zpracováni , zatímco 
starší faksimilová edice B. Kočího zpřístupnile Hubero
vu 8 Veleslav ínovu adaptaci . 

17/ Zajímavé výsledky ukáže srovnání velikoctni Btrukt~ 
kn1haten ea zdr~ovfdnou literaturou 
vlach pražských knižních celk~ l 

počat knih v libreř1 : 1- J 4- 25 
lm1hovny vzorku 
celek Prahy 

J,6 
25,6 

39,7 
45 ,0 

Vidíme, že S8 léč itelská literatura 

se atruktu ... oJU 

26- 100 

J7.4 
nad 100 

19.3 
2~ ,e 6.4 

takřka nevyekyto-
vala mezi jednotl iv inami, o to častěji všek v nadpTÓ
měrných 8 velkých knihovnách. V jednom, dvou exemplá
řícb zde tato díla dotvářela renesanč ně všeObjímající 
t ematický záběr librářd . Praktické používání lze práv ě 
u majlteld velkých knihoven předpokládat méně než u 
Chudiícb majiteló jednotlivin - ti se však v případe 
apidem1e či jiné nemoci apokojil1 spíše s knihou modli
teb . 

lBI Pro eech,y arv. A. Kamiš , Knihovny loWlllkých mělitand z 
16. a začátku 17. století . LP 65 , 1962. s. )01 a přílo
~ a. 303- ) 06. Zvláště pozoruhodná j e zde knibovna epa
tykáře Jena Cinka zemřelého r. 1605. který měl přee 
dvacet lékařských knih, až na jednu výj1mku zahranič
nícb (Frankfurt n . M., Mohuč, Nor1mberk, Basilej, Be
nátky ad.~ B~la to díla jak obecně med1c1naká, tsk far
makologická - v neprost é většině autord 16. atol . Pro 
Ol oaouc nedovolují příli l obecné formulace P. Voita 
(Kniha a knihtisk u olomOUCkýCh měštanó před Bílou ho
rou. SvO~ ppup 1977- 1979, a. 28) l íci nic bližšího. Pro 
báňaká německá města středního Slovenaka zpracoyal tuto 
probl~atiku v . Čičaj, Knl!ná kultúra na atrednom Sl o
vensku v 16 . -18. atoročí. Historické štúdie 26/2 , 1985 , 
8. 98-100. Zj1ň tuje zde obdobně častý výskyt jako v 
Prsze, obdobně i kumulaci odborných děl v 11brářích 1á-



'" 
k:afd. Obdobnou situaci zjistily též výzkumy prováděné 
~e alezských m~Btech (zvláště Wroclavi ) a Krakovi. Ob
dobná byla též skladba 8UtOró podchycených knih a 1 zde 
b~la zjištěna d~ln8ntni role dovozu. Srv. K. Ualeczyň
ska, Zalntereeowanie czytelnlcze mleezczen dolnolÍ":.,.
kicb okrasu Renes ansu. Wroclaw 1982, B. 64n.; t ~!. Re
c.poje kel,tkl trencuzeklej WB Wroclawlu • ~ýI w • 

• rcelew 1968, 8. 107; R. Žurk~B, Kal'6ozblory mleez
csan krskowBkich XVII w. Rocznlk Blblloteki PAN • Kra
kow1e 1J , 1967. B. 35-)7 . 

19/ Z aěilanakých knihoven poyažujema za užitečné &aÍn1t 
ni.ledující případy vY.ky tu odbor~v ch medic1nskýcb dil: 
Staré IIhto 
Micbal Keěíř z Va.trav. 1593 (AKl, rkp. 117). t . 261) 
knihy ~lb.rtl Masni dvoje nimecké, jedna o porodu žen
ském • ~á l:Íkařská in quarto. 

?tr Ch .. a1 , material iBta, 1595 (AWP, rkp. 1173 , f . )ll) 
knížka in octa~o Valer! Cordi . 
Zik=und LopatBký 1596 (AMP, rkp. 1173. f. 368) De con
B e~anda valetudine 5 Chiromantia in S.jet De partu ho
minia apolu a~ázané in S, Herbarum ImagineB in 4.; Hi
pocrati s Cogii De f.~in.e natura in 16.; 
Jan r ostul , I~.c, 1614 (!»P, rkp. 1174, f. 464v, 465. 
466, 490v ) in folio: Herbář !8aký Yathyolu; Líkařaká 
kniha doktora Kopa; in quarto, in Svo , in 12to: Lékař
ské knihy, Knihe líkařaká. Knížka pro těhotný manželky, 
Apatyka do~cí , Kniha o dietilaváni, Kniha o nemocech 
t i 1a i dule, Deacriptio corporia bumani. 
llo"é Mlsto 
Pr1drich Lipnický z Příběn1c, ingroeátor meniích d •• k 
zemských, 1610 (AMP , rkp. 1212, f. 57v) in foliot Her
biř český; in quarto: kni~ lékařské paaný dvoje; i n 8. 
Apatyka domácí; Ragiment zdraví; Kniha lék.řská Tom"a 
Jordana. 
Deniel Palek 161S (AKP, rkp. 1214, f . 125) Ap.taka 

• 
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domácí v červený kdžl in oetsvo; Kniha německá o pouš. 
ten! krY. in 8.; Kniha lékařská psaná, v perg.mene in 
Bo: Kniba lýkařaká psaná in 4.; 
Valentin arab.nt 1619 (AKP, rkp. 1214. t. 1)1) WV k.u
tě na nebesích knih rozličných lékařských němackfch i 

Jiných in folio, 4 •• 8. složených trojná8obně .adla 
.abe vellká hromada", 
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Příloha 

ln~entář knihovny bradýfe Michale Purkmeyetra z Weyeenstayna 
r. 15gB (AIo!l', rkp. 1217. f . 12Ov-12h) 

Knihy in folio německý: 
Bibli německá velká 
Poetylla d. Martina Luthera 
Poetyll. S1mon1e Paul i 
Poety ll. Jene Wild e dva dÍly 
Poety II a Kašpara Huber1ne 
Poety ll. S1monla Musei 
Jana Taulere Kázání 
Coneordla 
Žaltář IN. Davida český 
dva dily Hystorie mučedlnlcké Ludvíka Raba 
Promptuarlum exemplorum Andree. Rondorf!! 
Herbář d . »ethyole 
jiný Herbář 

Herbář ~nhart8 Puchaa 
Hystorie císaře Karla pátého 8 rerdynenda doctore Henrlce 

Petra 
Hystarie frenceuzaxá 
Sleydanue 
KroD3ka uhereká 
~nh8rte Turneyaera o studených 8 teplých mineryckých 8 

m •• lských vodách 
Kryštofe Wyrsonge Kniha lýkeřská 
Opus Chirurgieum Theophrsstl 
Wunderzney kniha 
in 4. folio: 
Vejklad ne pět přednějších .rtykul~ K8tec~amu Kry6tora Pi

hra 
Von der Sel1gke1t 
Poatylla paaná první dil 
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Píaně Martine Luthere 
Kázáni o křtu svatém D. Martine Luthere a při tom jiná kniha 
Hyetor18 !olethes1i o d. l;artlnovi Lutherovi 

Kniha o poznání sebe ssmého pDóná 
Von dar wunderwerlichen Geh~imni6sen der Netur 
AueBchrelben Gebherts Trukeeee 
Arcbldoxe Theophreeti Perecelcl tři díly 
Archldox8 Lynharta Thurweyeera 
Thophrsete Kniha lýkeřeká 
Tbeophreete Peregrephorum 
Chyrurgle M. Jeronyml Brunaenerle 
Áetronomlca st eetrelogice opuecule Theophrseti 
Heue Taffe1 Christophorl Pl esari 
Dletel1.r Buch 
Cl'lyrurg1e. menší 
Theophraete PereceleB troje knihy v jedno svázaný 
in 8. follo: 

Vom ewlgen Leben Sedmero kázání Lukáše Pollio 
Poety ll)' Hebermenovy dva díly 
Tr oetpredlgten d . Martina Luthera B jiný dvoje v jedno evá-

'0Dj 
Hlavni ertykule Kašpara Huberyne o hněvu a dobrotě Boží 
Syrach čeaký 
Píeně a zalmy některých kazatelův 
UachVolgung Christi 
Confeasi Bratří cíaaři Ferdinandovi podaná 
Starý zákon 
Hermoetichon Philoeophie a jiný knihy troje v Jedno avázaný 
Pabatiache Geschicht 
Pandect Buchlein 
Neu Waeserochatz Jacobi Tbeodori 
Lýkeřeká kniha o neznámých nemocech a při tom jiný troje v 

jedno sv á zený 
Paragranum Aure o11 Theophra8ti s o půětění zil 
Kniha lýkeřaká Nicolei de Melri a jiný patery v jedno ev á-



zan:j 

~rurgl. minor Theophraetl 
.uch1m1. 
Voldtbaue Ludoulel Reb1 

2'0 

Tři traktáty Theophraete De helleborl preeperetlone latinský 
lhun.tBuch G.br1elis Pallo pll 
Apodlx1a Joennla Bl1eteyn11 
Binen lrorb 
Theophra.tl De alectro 
O začátku a pojití Pra~ 
LuatGertlaln Joannie Pameri1 
Postilla Lutherova 
Árch1doxa Theophraetl 
De tebri Hungarlca 
ContertBuch 
IthUlllltB\lch Alex11 
Vom Rlttarllchen Schleeaen 



, 
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JiH p. ě e k 

Di. g,.undheltllcha Li teratur ln den bUrgerllchen iraser 
B1bl1otbekan de. 16. und 17. Ja.hrbUQderta 

ZU8&IIIIDantaee ung 

In 104) Hlnterl .... n.cb&tt81nv.nta~1 Prager BÚr&er 
au. den Jahr8ll. 1576-1620 wurden 13 000 Iu.g ... ihu. J.u. 

di •• ar ~.ng. lact ,leb mlada.tena 8in Viertel eracbllee ... 
Dlrwlter _aran au 5 ~ Buchar. di, 1m G6.D.ZlD. oder in " •• ent
l1chaa Tel1an 8inen Zua~.nb&ag zur G.aundheltalehra bat
ten. Vater den 500 B1bllotb,kenlnhebern bett.a 15 S BUobar 
TO. Saoitatelnhalta. Dle melatea Tit,l 41 •••• labalte .~ 
echainea varainzelt, grOO_rl Sammluogen oder lacbblbllotba
kec Dur auanahme •• l ••• In den Bibllotbeken tUr latare •• ea
ten der latur.i8.8necha!ten (mai.ten. J,lch1mletan) wie z. Ho 
Ludvík Korálek Ton Tě!ía ( + 1599) oder Paval Gr1mm111ar Ton 
Tř.~ko (+ 1593) ,tandla di, Mad1z1nbuchar n8ban daa Sarba
r1&D, alehim1atiaehOQ Kompandien und naturphilolopb1achOQ 
odar ayetilchen Werken . Wir habOQ 9 Bibliothekan dar S&Di
t_teberute - Inte, Apotheker und Chirurgen - aus den JahreJI. 
1577-1603 n8her unteraucht. ln der Bibliothek dee bekannten 
Arztea, ehemaligen Protesso~ und bedeutenden Neuetadter 
AQgehorigen Jakub Qodicill Ton Tulechov (+ 1571) betandeJI. 
.ieh UQter den 250 a&nden 14 Medizintitel. Dem Inhalt naeb 
repraaentierten eie elnen Kompromi~ zw1e ehen der antiken und 
=tttelalter1iehen Medizin und der Renai88aneemedlzln . Ihnli
che feral1e1en w1eaen die mlttalalter11chen Kommentare zu 
H1ppokrat und die \\erke der Autoren dea 16. Jahrhatderla 
aut, die ie 19 a&nde dee medlzinlschen B1bliothe~abeatand
teillo des Altetšdter Arztea Tuliua Sezye ( + 1587) umlaaa en. 

Von den Apothekerbibllotheken war die gróOte und ieter
eoaanteote Bueherkollektloc dle dea Altotšdt era ~ertln Behm 
Ton Peumberk (+ 1581). Die gróCte S~lung der medizinlechen 



Ll~era~ur wurde ln der Hlnterlaeeenschatt des Klelnveltner 
Cblrurga M1chal Purkmeyeter von Weyeeneteyn (~ 1598) ge!un
den. In dieeer ganz Rena1ee&nceb1bliotkek war auch oebeo 
.erken zur Chlrurgle und Chemie oder Herberien die Kollek
tlon der 17 Werke von Theopbreetue Peraceleue enthslten. 
Zur aualŘnd1echen Pachl1teratur z~len w1r Schr1tten ~er 
~t1ke eben .0 wie arableche oder m1ttelelterl1cb~ Kommen
tare oder Wer ke Ton Árnold de NOTQ Villa und Selnrlch de Sa
xenia . Die zeltgenossische Renalesencellteratur. die etwa in 
der Mit~e de. 16. Jahrhunderte herauegegeben und haup~sach
l1cb in Venedig , Prankfurt am Kain oder BaBel gedruckt wurd~ 
blldete jedoch die M&hrheit dee Pachb1bliothekloventare . In 
der ~ acheohischen Llteratur beBetzten den ereten Plats Tar
BChiedene Áuegeben dee Herbar1ume von WethLoll1 ( 1562 , 1596, 
ÁU8Zug 1595 und Sprachmuta~lon) in 50 Bxemplaren . Sebr Ter
breitet war aucb Regiment de. al~sti4tischen Ápotheke ra Jan 
Kopp Ton Raumenthal eue dem J. 1536. na. Vorkommen der popu
leren Literatur zur Gesundheltslehre war ln der reicheren 
Prager Áltetadt doppelt eo hoch als 1n der Prager Neuetadt. 
Dleae Lltaratur war tUr alle BUrger erechw1nglich. lhre Ver
bre1tung (besondere 1n den grO~eren Bucherkollektlonen) 
la't eloh eua dem Leser1nteresse tUr derartige Hendbucher 
erkl.ren. 
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Zdeněk Hoj d a 

LtKA~Kl A ZDRAVOTNICKÁ LITERATURA V PRAŽSK1CH 
KNIHOVN1CH 17. STOLETí (1626-1700) 

Dějiny čtenářských ~ájmú v minul osti se dOBtáva~:i v po
Blední době stále častěji do ot fedu pozornosti hj~torlkú 
kultury, kteří objevili v inventářích institucionálních e 
zejména soukromých knihoven vydatný zdroj zpráv o ~lnformBč
l:Úm horizontu" člověka raného novověku 8 tím 1 T'. epřímo o je
ho názorech, postojích. každodenním vědomí. l/ Ne rozdíl od 
velkoryseji pojatých výz~~ch projektů v Polsku, Německé 
spolkové republice, Frencii e také ne Slovensku zůstává u 
náe takto zaměřené bádáni bez vyškolených specialistů v obo
ru dějin knihy 8 knihoven a také bez institucionální zákled
Al.~/ Výsledkem je spíše příležitostný zájem, který mohou 
tématu věnovat specialisté z Jiných disciplín. 

Díky klasickým pracím Zikmunda Wintra JI a několika vý
zkum~ z posledních lat 41 daří se poetupně úspěšně mapovat 
oblast knilní kultury přadbělohorské. Poněkud méně při znivá 
je aituace v bédání o dějinách ětenářakých zájm~ v 17./18. 
stol., kde byla a je věnována tradiční pozornost dochovaným 
kn1ho~ním celkdm, zejména klášterním e zámeckým, téměř nic 
~Isk nevíme o knihovnách SOUkromých. 51 Zde možno uvést jako 
čestné výjimky práce V. Urfuse o knihovnách moravských práv 
níkd 8 úfední~ 61 8 také studii E. Rozsívalové o knihovně 
lékeře Jane Frentiška Lowa z Erlafeldu (+ 1725) . 71 Jinak ne
byle berokním knihovnám lékařd a lékární~ v Čechách věnová
na soustavnější pozornoat, ne rozdíl od knihovědného bádání 
v Polaku, kda vzniklo v poeleaních letech několik epeciálně 
zaměřených studií. al Přitom právě poz~steloetní inventáře 
skrývají mnoho zst ím nevyužitého materiálu. 

Práce , založená na tomto typu pramene a zaměřená spe
ciálně ne litereturu z oboru lékařských (s zěáati dalších 
přírodních) věd, má nutně dvě atránky. Jednak budou zkoumány 
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knihovny lékařů, lékárnik~ a bredýřú JaKo~to oBob , jež si 
opatřovaly lékařskou literaturu z odborného zájmu 8 využíva
ly jí k výkonu profese. Z ro zboru jejich knihoven a po zň

etaloetnich cel~ S8 ~óžem. zároveň dozvědět leccos o jejich 
vzdě láni , kulturních zájmech e životníM zpdeobu. 

Protože byl vlek zkoumán obeeh vlaCh knihoven za~nyc.
nich pozdataloetníml inventáři, mdžeme zároveň od;uvědět na 
otázku, jaká lékařská literatura 8 v jekém množství sa vy 
ekJtls v deném vzorku knlhoven . 9/ Nejde přitom samozřejmě o 
to, abychom e. pletli do řemesle historikům l~~.řetví, kteří 
jedině mohou posoudit námi předkládané skutečnosti v konta.
tu v~oj a lékařeké vě dy 8 odpovědět tek ne otázku po ~al1-

tě, r •• pektive progra81vltě č i konzervativ iemu pražských 
lékařSkých knihoven. Ky se budeme naopak snažit o neznačení 
tobo, jaké miato zaujímala lékařaká l iteratura mezi osta tní 
vldeckou literaturou a vdbac mezi oststni~ žánry s dále je
k' byla prevdlpodobná funkce této literatury a jak 8e vyvíjí 
jají strukture v námi aledovaném úae~. 

Celkem bylo zpracov áno 3GJ pozdstaloetních inventářů ze 
Starého Klsta a Valé Streny z let 1627- 1700. 10/ Z nich 206 
(tj. 56,7 ~) obsahuj a nijaký údaj o kniháCh. V Bl inventáři 

(tj . 22,3 ~) byle pek .hledina díla lékařská a vdbec zdravo
vldná. Jde o 528 tituld, což představuje 9.3 ~ vlech téma
ticky nebo au torsky určených knih,ll/ Léksřská díls se tímt o 
ralativnl vyaokým podÍlem řadí na č tvrt é místo v pořadí obo
rdi hned za literaturu náboženskou v nejširším s~alu (sem 
počítám teologii, praktické náboženatví a moralistní litera
t uru, muzikálie a záklední te xty), dá le literaturu hiatoric
ko-politickou 8 právnickou, 12/ 

Převehu mejí ty pozdstalosti, v nichž se nacházej! Jen 
méně naž tři lékařské kniby (celkem 49 knihov en, tj. 60,5 ~ 
z těch, v nichž se objevuje elespoň 1 lékařská knih.). Zbý
vajícíCh 39,5 ~ pozdetaloBtí B lékařskou literaturou je 
strukturováno takto: v 17 knihovnách 3- 5 lékařských knih, v 
e knihovnách 6- 10 knih a konečnč v 7 největších knihovnách 

• 
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od II do 110 knih 8 lákeřsKou témetikou. 1J / 
Za lékařské knihovny budeme považovet celky od 6 knih 

.11a, celkem 15 knihoven. Z nich 10 nepatřilo profselonéldm, 
tlm! e8 budeme z8b~8t později . Z profesionálních knlho •• n 
patří tedy do obou nejvyiiích kategorií jen 5 knihoven . jeou 
to .i.k práv ě ty absolutně nejvitší. Přesto mdže přj ~ad.t 

podíl knihoven profeslonáld nízký , uvážíme-li, !~ j~me v po
zůetsloetnich soupisech nelezl i neméně ne ž t pozůeta l oot lé
kaře, 7 pozůstalostí lékárnikň • stejně tolik lnventářd po
zůstalostí bredýřakých Cz nichž ?ridrich by' -~-oveň zemskjm 
chirurgem). Překvapivě m&lý počet odbornJ literatury v Je
jich knihovnách způsobují tyto fektorJ : 1) cel~ov[ skromný 
až chudý ráz bredýí-okých pO:1aietel oe ti (i tak jeatě ve dvou 
z nich přichází po 5 lékařek/ch knibách)j 2) jen sWl~rní 
údaje o počtu knih bez rozepaotl,Ých ti tuH'! v některých Hltár
nlckých knihovnách (bezpochyby bychom lékeřaktÍ knihy nelezli 
mezi 20 kusy u Jene Ns rkonidc e zejméne mezi 135 kusy u Ju
lia Pro Hermana); 3) méně pravděpodobně, apíše výjimečně ae 
mdžeme dohadovat o neúplnoeti inventářO . Celkem připadá na 
knihovny profesionálO 292 děl lékeřek~ literatury (tj . 
55.3 ~ všech lékařských knih), prdměrně ie v jejic~ knL~ov 

nácb 40 % knih z oboru. jimž as živili. 1 / V knihovnách lei
kd činí pak přepočtoný podíl lékařské literatury pouze 4 , 8 ~. 

Nejvíce knih z oboru lékařství nejdeme v pozdstelosti 
desetiaoudce e lékárníke U tří korun proti S t eroměatské rad
nici Xa5pare mladšího ze Švenkfeldu, dědice lékárnické živ 
noati po etejnojmenném otci. 15 / V jeho domš nechyběl ani po
zoruhodný s oubor 118 obrazO , bohužel z v ětší části nepopsa
nýCh (mezi určenými portréty Švenkfelda a jeho rodiny, kra
jiny , obrazy P. ~srie a světcd - mj. sv. Apoleny, patronky 
pr oti bolestem zubO), dále socha P. Marie, oltáříček a 14 
"džbánkd dřevěných D pOZlacených B kYitim".16/ Už k profe
sionální výbavě Švenkfeldově petHlo "člov ěčí ti!ilo anatomi
eírované" v almaře na mázhauzu. Me zi 269 knihami, je! byly 
ve Švenkfeldově domě uloženy 1 na dětBk~ poatýlce . nejdeme 
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~.dle 110 lékařský ch také Pllniov u Hia t or l a ne t urella a Gua
rlnonlho komentář k ArletotelGvl Hietorie ani.sl1um. Soubor 
antických 8UtOrd byl zde vúbec mimořádně bohatÝI najdeme 
Ezopovy bajky , H~rodota. Platóne , nejvíce Bamozřejmě ep13ó 
Ar18totel~fch, Cicerone, Cetons, Sollustle, Yergl11e, ~ae
•• rovy Zápisky, Plú'tarche. Dolě:!: velmi silnou skup1rr" hoří 
kosmografie, zemiplená a cestopisná literatura (Crtaliúv 
The8auru.e geogrephlcuB, Orbla terrslV.lll deecl'lpUo, popis 
Dáneka, Británie, dv ě knihy o lIo'Y ém světě ) , h1etorlcko-pol1-
tlckou literaturu reprezentují mj. Jean Bod1n, Ol eua U.gnua, 
CarlonovB kronika , Sleldenova bletorle a německá kronika 
Davida Chytraaa. Uf tyto tituly napovídejí , !e Švenkteldove 
knihovna pevně tkvěl a v proteetantekých tradicích 16. atol., 
značná její část byla ostatn~ aai vytvořene už Kalpere~ 
stsriím ze Švenkfeldu. Najdeme tady i s piey ~elanchton. a 
Jana Kathesia, o malých ohledech ns katolickou ortodo~ii 
~ědčí ostatně i přítomnost tekov ého autora, jakým by l pro
akriba.aný Cornelius Agrlppa z Netteshe1mu. Kezi lékeřekými 
tituly je pom~rně málo novějií litsratury, jen u Švenkfelde 
najdeme zato dvs spisy Jana JesDsnia (Pražská anatomie z r . 
1601 • I nstitutiones chyrurgicae), mimořádně poč etně ja za
atoupen Paracelsus a bssilejský přívrženec Vesalie Peli~ 
Plat ar. O encyklopedických záj~ech Švenkfeldových "'dČí 
jeho vlestní rukopisy, zeznamensné v knihovně: koa=ografie, 
"biatoria arborum et fructum" a "historie enimalium quedru
pedium". 

Ve srovnání II "manjrietickou" knihovnou Švenk;feldovou 
p~8obí druhá velká lékařská knihovna 17. atol., která patři
la Matěji Prantilku Eckhartovi, epíle "barokně ". Eckhart 
studoval medicinu zřejmě v cizině, mezi evými efiBY měl vlak 
ateetaci lékařeké fakulty. nevíme zda pražské. 1 I Poz~eta
loat po Eckhartovi tvořil ddm řečený V nebi ns Perlt;ně,lSI 
nemelé dl uhy ve výli bezmála 4 600 zl. r., několik málo ob
r.z~ (mezi nimi vlak i " tabule města Prahy") a zajímavý sou
bor oami hudebních nástrojd (tromby mariny, loutna , klsvi-
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chord), jenž by mohl napovídat o domi,cim muzlcírování. 19/ 
Nejzajímavěj ší byla ovšem knihovna a 298 svazky, mezi nimiž 
jsme nalezli 96 lékařských knih (95 Bvez~ bylo však zapsáno 
jen sumárně 8 tak bude lékařeké literatury ve ekute~noBtl 
eel více). V knihovně byly zastoupeny poměrně reprezentativ
ni autority starov ěké , arabské (Meeue, Rhez8a, Gebru~. ale 
nejen lékařské: Averroee, Alklndue) 8 středověké ~BeleBcon 
z Tarantu, Bernard de Gordon , Bertuccl0, Vl11eneuve). Poměr
ně značnou ěáet (okolo 15 %) odborné knihovny tvořila ak
tuální literatura od Eckhertových BOUČ8Bnik~ (~,i ey kodeň

skébo Tomáše Berthollna, Lezere Riviere z Montpellieru, le
šenského Jene Jonetone, rovněž jen u Eckharte e8 objevuje 
ve Vídni p~Bobící Paul de Sorbai t ). Mimo medicinu poutal 
zřejmě Eckharta velký zájem k zoologii, z 9 knih bylo 5 spi
.d Conreda Gesnera . Poměrně početná byla díla o chemii, 
·resp. alchymii (9 kusd), z delších přírodov~dqých tituld za
uJme dÍlo Jane Marka Narci l desrum oparstricium idea. 20/ Bo
hatá byla literatura alovníková a vdbec filologická (víceja
zyčné alovníky, Komenského Janua linguarum, učebnice fran
couzštiny, Rosova česká gramatiks ) , s výskytem instrumentd 
korespondují hudebniny v knihovně (zpěvníky bratrst ev, čes
ký ksncionál /Michna?/, mariánské hymny Bartolda Pontana z 
Breitenberka). V Eckhertově knihovně nec~bí pochopitelně 
základní starověké (!ristotelée, leokratée, Plautus, Hora
tiua) ani humaniatické (Erasmus Rotterdamský) autority. Jako 
celek pdaobí však ve lmi moderně . 

Zastavil jsem se trochu déle u obou největších knihoven 
zajímavých i proto, že představují do jisté míry protiklaJné 
typy vědeckých knihoven 17. stol. , typ tradiční 8 moderní. Z 
ostetních profeSionálních knihoven je zajímavá do značné mí
ry apecializovaná knižní abírka zemského chirurga a bradýře 
Tomáše Pridricha. Zde naštěstí koalse seznamenala právě od
bornou část knihovny . 2l/ zatímco pravděpodobně nelékařské 
knihy byly zac~ceny jen počtem tituld. Jak lze očekávat, 
převažuje u Pridricha literatura chirurgi cká a ranhojičská 
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(Far~. Ryff, PebrltluB Hl1dsnue aj. ,. 
Příkladem lékárnické knihovny ze samého sklonku 17. 

stol. Je knižní pOZ~BtBloBt po vdově Veronice Dlrixové. 
Ostatní knihovny profe81onál~ byly, jek řečeno, už podstatně 
menší, zvláltě brsdýřské obsshovaly jen základní příruč~ 
nezbytné pro praxi (8 někdy ani ty ne). 

Nemenií pozornost zaslouží soubory lék8řBkýc~ knih v 
knihovnách lsických zéjemc~ o medicinu (Z8 takové je mdžems, 
soudím, považovat už tehdy, když neshromáždili v knihovně 
více než pět léksřskýeh tituld). Většinou je nejdeme ve vel
kýCh univerzálně zaměřených knihovnách , jako byle bibliotéka 
pražského primátore Jiřího Jane Relesmena nebo knihovna Zu
zany Kel snottové. vdovy po profesoru 8 několikenásobném dě
k&povi právnické fakulty pražské univerzity Matyáši Aloiso~i 
K~lanotte de Caldea. V knihovně Reia&maDově, jež čítala 240 
tltuld a bl1a provázena atejně pozoruhodnou obrazárnou, jsme 
našli 37 lékařských knih , ~ezi nimi i současné autory (Da
niel Sennert. Lazare Riviere, Caepar Bravo, Georg Welach). 
Př".žUjí díla z oboru praktické mediciny , blly tu čtyři 
herbáře, pouze u Reieamana jsme se setkali s knihou Tomáie 
Jordáne O t eplicích moravských z r. 1580. Velmi zajímavá je 
malenottovská knihovna. V této profesoreké knižní sbírce o 
732 titulech nalezneme vedle právnické literatury nejpestře~ 
lí škálu knih, mj. unikátní soubor zahradnické literatury. 
Ná~ody k zekládání, pěstování a úpravě zahrad apolu s kn1bs
mi botanickými včetně herbářd čítají 20 t1tuld. P~ni misto 
mezi sledovanými knihovnemi zaUjímá zde i 8oubor knih o che
mii a alchymii (15 kued), je zde ornitologie Uli888 Aldro
~Bndiho. spisy mineralogické B několik knih o magii, démono
logii a čarodějnictv í včetně Kladiva na čarodějniCe, 22/ Z 
lékařské literatury sensu stricto (včetn~ zmíněných herbářd) 
jame tu napočetli 24 tituld. 

Menaí, ale obsahově zajímavé celky představují lékařaké 
kn1hov~ v pozdatelostech rady purkrabekého Boudu /1/ Jana 
Schmida , zemakého měřiče Samuele Globice z Bučina a měat-
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skýCh písařů Jana Kry3to!e Ill!nge 8 Jano Hubere. Zde oa 
nejča.tijl (byt ne výhradně) setkáme s literaturou z oblasti 
praktické zdravovědy a Život osprávy, typickou pro laické 
knihovny. Byly t o zej~éns herbáře, regimenty zdraví (ac~ole 
881ernltsns, Jen Kopp, Dursnte z Guelds), spiay ParecF180~y. 
Hlppokrstovy etorismy 8 neIr.álo knih z pomezí hSl'IPet:i.clcýeh 

nauk, totiž Ňzné "meglse netureles" (Levlnue J,~l!IlllulI , 

Pabet) , Medicina e~perlment811e anglického šarlatáne Kenelme 
D18by, snáře od Cerdene e Ssmbuce. O postupné difúzi vědecké 
literatury 1 do knihoven neodbornikó svědči od~crně nároč
niJší literatura, .pisy Perés, Pernele 8 Rlvlere. Tento jev 
je příznačný zejména pro konec století, všechny zmíněné 
laické knihovny kromě Scbmldovy e Melenottové byly dobudová
QJ teprve v poslední~ desetiletí 17. stol. 

V ostatních knihovnách se nejčastěji setkáv~e jen s 
jednotlivinami z oboru lékařství, nejČsstěji s herbářem nebo 
skromnějií do~ácí apotékou. 2)/ Pokladník berničního úřadu 
Ondřej Kristián W1erl měl ve své knihovně vedle Yatt101iho 
herbáře porodnickou (babickou) příručku a popis ksrlovar
ských S teplických léčivých vod, pěkná ilustrace prsktického 
zřetels. jaký v knihovnách tohoto typu převažoval. Doat čaa
to 86 spojovsl zájem o léčitelství (zejména bylinné) se 
zájmem o alchymii. Tek u registrátora desk dvorských Davida 
Vendelína m~e vedle Melantrichova vydání českého herbáře 
příručku De arte distilandi. u správce císařaké zbrojnice 
Jiřího Bauma mimo několik lékařakých knih také psanou elchy
mistickou knihu a spia Cabsls chymica. Speciální profesio
nální potřebe vedla malíře. v jejichž knihovnách se setkává
me (u Jana Kloseho a Jana Pridricha Neckera) s knihami o 
anatomii. 

Z celkového počtu 528 lékařských knih se podařilo autor
sky určit ))1. to je bezmála dvi třetiny (6) ~) všech titu
l~ . zejména díky velkému počtu autorizovaných knih ve spe
cializovaných knihovnách. 
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WeJ trekventovanij§!m autorem je, zvláště dÍky českým • 
německým vydánim svého herbáře, Pier Andree Yettio1! (při
chází 18%), následuje Persceleua (17%), S dallím! Jmény aa 
u! etřa t áváme nesrovnatelně méni čssto . Ze starověkých au
torit to byl! přirozeně hlavně HIPPokretés 8 Galénae v eou
dobfch edicích , ze středověkých lékařd Arnoldu8 Vl)4&nova
DUB . Jádro knihoven tvoří ovl.m produkce evropsk~ho humanis
IDU . Z autor1l . kteří se vyskytli nejméně třil.rát 8 alupon ve 
dvou knihovnách, mdleme uv ést 19 Jmen . Z generace, Je! pdso
bila na konci 15 • • ne začátku 16. Btol~ to by~ vedle zmíně
ného Parscele. zvláitě osobní l ékař francouzského Jindři
cha II. Jasn lemel, autor prvníhO velkého německého herbá
ř., ve Štrasburku pdsobící Otto Brunfels, tamtéž činný ran
hojič a ÚBpě§ný kompilátor Walthar Ryff a v Praze u€edlý lé
k~f lerdinar.da I. Jan Kopp z Raumanthalu. Z lékař~ aktivnicb 
okolo poloviny a v 2. polovině 16. stol . to byli slavný ana
tom !ndreaa Vessl iUB & jeho propagátor , v Basilej! činný Pe
lix Plater, židovský neofyte, p~8obící ve Perrsře, Amatua 
Luai tanus, ~ Prancouz~ montpelliereký profesor 8 přítel Ra
belaiadv Gullleume Rondelet a oaobní lákař Jindřicha IV. 
Joaaph Du Chesne, řečený Quercetanus. Ten byl zejcsna popu
limi díky sv é Pharmacopei, roz!ířené bylo též Antidotsr1um 
colmerekého městského fyzika Johanna Jecobe Íleckerc. Od Ni
zozemce Levina Lemn1a se objevil v pražských knihovnách ně
kolikrát spis De occultis nat uree mireculie s jednou Modua 
vivendi. Ze středoevropských eutorO ae vícekrát obj evili in
golstsdtský Laonellus Paventlnus, autor spisu o dětakých ne
mocech a populimi kompilátor , dvorský lékař ve Stuttgartu 
Oewald G;bellthouar . Díky českému překladu avé Scholy aalern1-
tany patří sam i Heinrich Rantzau , naopak jen v knihovnách 
apacialistd narazíme na spiay vratialavského humanisty Jo
hanne Cratona z Krefftheimu. Z autord, kteří pdsobill pře
vážně v 17. stol., sa častěji vyskytli montpelliarský Laza
re Rlviere, Špenll Caspsr Bravo , nástupce Jesssn1dv ve Wit
tenberku Daniel Sennert s v polském Leini činni Jan Jonston. 
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Jestli!e SB zsstavíme U národnosti, resp. miste póaobe
ni lékařd, jejichž díla a8 vyskytla v pražských knihovnách, 
zjistíme, že !lo v 57 případech o autory německé, neJčastiJi 
se středních (Hseencko, Porýní, Pole) B západnícb (~tr8ebur~ 
'lessko a Lotrinsko) reglond Německa (21X), z jihu (Be~or
sko, Franky, Švábsko , Vlrtemberako a Basilej, c81k~ 16x) 8 
ze S .. ka (lOx). V 29 případech Ilo o autory lt81 ~Ké 8 v I tá-
11i převálni činné, 21x o autory treneouzBk~ a 5x o autory 
n1zozemské. Jiní Be objevili Jen ojediněle. 

Pokud Jda o autory bohemlkální, pak tu ~~~ co dě lat 
yjhrsdně B oBobaml cizího pOvodu , Jež v Čechách pdeobilr. 
nebo a lékaři z německýCh jazy~ových oblastí. nyli to Jan 
Kopp z Raumentbelu, usazený prevdipodobne v Preze od r. 152~ 
dvorní lékař Perdinanda I., da11í dvorní 1ékeřl Mattio1i e 
~ato. Z chebakých autoró se objevIl ae avým morovým splaem 
De peate mi_taký ty~lk Petr Slby1enua, nejiet á je totoinoat 
jáchlmovakiho Georga Agr1coly u aplsu !grlculse obaervatio
ne •• Ze sedmihradské K1uže pocháza1 moravský zemský fyzik 
(od r. 1570) Tomál Jordán, vratislavským rodákem byl Jen 
Je8e8nlus, ze ~týrakého Hradce přiJel u falckého dvora v 
Praze a pozdJji v Karlových Varech činný Johann Stephen 
Strobelberger. Naopak jih1evským rodákem, jenž vlek později 
ne Moravl nepObýval, byl Tobiá! Dornkreil. Z auto~ mladlícb 
objevuje se jednou profeso~ s nikolikanáaobný dikan lékařské 
fakulty pralaké unlv er~lty v pOBledni třetině 17. atol. ŠS
bestián Xrietián Zeldler. 

Je velmi nesnadné zjistit, o které episy se v mnohJch 
přípsdech Jedná. když inventáře uvádějí čaato jen autora, 
popř. zkomolený či ~krácený název knihy. Proto nelze ani ří
ci, o která vydání jde e stanovit tak, _ Jakým čeaovým od
etupea .e ektuálnJ vydávsná literatura do pra!ských knihoven 
doetávala. Vícekrát aa vySkytnuvJí tituly byly ostatně vydá
vtnr často v resdicích. Podle prvníhO vydání datovatslných 
(nebo přlbli!ni datovatelných) knih mdžeme říci, že základ 
pražakých lékařSkých knihoven 17. atol. tvořila díla, je! 

• 
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poprvá spatřila světlo světe v letech 1551-1600 Casi 44 %). 
Následují knihy, které byly poprvá vydány v 1. polovině 16. 

atol. (22 %) . pak knihy z 1. poloviny 17. stol. (12 %) , díle 
vydaDÁ po r. 1650 (10 %). edice antických a byzantských au
tord žijících před r. 1000 (8 %) a konečně edice lékařekých 
prací středověkých (5 %) . Bez moznosti rozlišit konk~étní 
vydáni neDuUeme říci nic epolehl1vllho anI o přev".~uJících 
místech 1'ydání e Hm o směrech lmpo.rtu lékaŤské literatury, 

zdá 88 věako že prvořadý význam sl podržovala velká německá 
tiakařeká centre, zejména Frankfurt, Lipsko, Norlmberk, Ba
silej a Štrasburk, dále francouzský Lyon a v menší míře byla 
literatura z pražských knihoven tištěna 1 v Antverpách, Pe
fil! a Ženevě. Pražských edic je poekrovnu, vlastni jen ja
sykově české knihy (m~o Jordánův spis o léčivých vodách. 
jenž byl vyd4n v Olomouci), SibJlenova knížka o moru a prav
děpodobně i studie Zeidlerovs. Jeltě méně je vydáni vídeň
ekých. 

Jazykově převažuje samozřejmě latinská produkce , u ti
tul~ populárněji zaměřených němčina, do němčiny byli teké 
překládáni skoro všichni rozěířenější autoři. V Kraissinge
rově knihovně čteme o francouzské lékařské knize (bez titu
lu), v knihovně Jany Marie Novelli-Brunierové, v níž bylo 
množství italských knih, nechyběly ani i talaké lékařské 
spisy. Z českých knih se objevují nejvíce obě vydání Mattio
libo herbáře a jeho l idov é vydáni v podobě Apatyky domácí~41 
Koppův Regiment zdraví v Krabicově překladu z r. 1536, Jor
dánovy Vody hojitedlné jakož zře jmě i některé z knih, uvá
děných v soupisech bez bližších údajů jen jsko Mkn1by lé
kařské" (příp. ~zná ženská či koňská lékařství). 

Kilo vypovídají seznamy knih z inventářd o jajich vý
zdobě, v našem případě o počátcích vědecké ilustrace. ~ě je 
zřejmé . že herbáře nebo Vesaliovs De humeni corporis fabrica 
byly bohatě zdobeny dřevoryty, děje se výslovná zmínka o 
ilustracích Jan Jednou, v případě knihy ~rzney spiegl od 
Petra Uttenbscha ("s tiguremi").251 
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Stále pomirni vysoký byl podíl rukoplentch Bvazkd, ze
Jména pBsQých Boubord rBceptd. Celkem bylo ticbto rukopis
nich knih ehledáno 25. z toho nejvíce, 12, ~ knlho~ni Kalpa
r. ze Šv.nkteldu. 

Kdy! rozdělíme lékeřakou B zdroyovědnou 11ter8t~1 v 
Praze 17. Btol. podle oborO, připadá největií podíl ~.rbá
řdm. Jek už řečeno , Jen ».ttlo11ho herbář byl z8~toupen v 
lB případech. k tomu m~žeme přičíst jaltě téměř 8 jistotou 
dallích 18 položek, v nich! uváděn "herbář č eský" bez Buto
ra. S 12 lp.tyk~ domácími, Je! byly atručn.VM výtahem z 
»attioliho herbáře, stává S8 tedy pražský dvorní lékař arci
knížete Perdlnande 8 císeře Maxmiliána II. bezkonkurenčně 
naJ!rekVentovanijěím autorem (celkem 48x). Dallích autorizo
vaných b.rbáf~ bylo 17 8 k tomu 34 herbářů 8no~ch. 5 an
tidotár1i, 19 dal!ích apisd o l~či~ech, jajich~ autory zn'
m.,26/ a del!í anonymní ~armakopay~, apa tyky a rukopianá 
knihy receptd.Celkam je s pisd z oboru botaniky a farmakolo
gie 1)2, co~ pfedatavuje jednu čt~ rtinu ~!ech knih a lékař
skou t6matikou. V sou~ielosti s touto léčitelskou literatu
rou mo~no uv éat je!tě pě t knih o minerálních vodách a jajich 
dČ1ncíCh. 

Pom6rně počatnou skupinu .ytvářejí apisky o praktické 
h18ieně _ llvotoaprá~é (re8imenty zdraví , apiuy De conear
.anda .alatudine, Tbeaaurua nebo Hortulua eanit_ti_ atd.) a 
příručky k domácímu 1~čite18tví (~hau8srtznelen~), calkem 
26 knih. Spisd protlmorových 8e objevilo překvapivě málo, 
jen de.at . 27/ Občse se také aetkáváma a knihami o pOdegřa a 
o horačnetých onemocněních. 

V kntbovnJch bradýřd-renhoJičd se nsjdou nejč astěji 

spisy o Chirur8ii ev tom i anonymní Officina auraa. jednou 
ft bolendBká chirur8ie ft) s ranhoji čstvi ("wundartzneyenft ), 

celkem 21 knih. 
Velký podíl na literatuře ~ lékařskýcb knihovnách při

padá apia~ o praktické medicině . Spolehli~ě bylo mo!no do 
této kategoria zařadit 41 tituld (mj. Paventinus, Joneton. 



Amatua Lueltenua, Hapst, Pern~ia, Rondel et, Sannert, Wecke~ 
Cerdanua), ve skutečnosti jicll pr6'Ydčpodobně bud e více. Spe
ciální obory praktického l ékeřství předetevují pak díla o 
hnských chorobách 8 por odnické pHručky , celkem 7 kust. js
di~ eple stolllatologický (Strobelbergrove De dentiWl1 p"degr,J 
a z oblasti veterinární kupodivu vzácná koňská léksŤdtví 
(jen J). 

RozhodUjící počet prací z teoretická m~dicir~ (lze- li 
vdbec mnohá díla 16. - 17 . stol . takto atrikt ni rozliAovat) 
připadá nepochybně na ayntati cká vypsáni, roL ~ __ ~~táfe . ko~

pilsce s dslší díla vpodststě emíšeného obsehu. Zvl éět se 
lze zmínit o anatomických spisech, kterých bylo zjišt~no de
vatenáct. Prv ní v lsštovky va svých oborech představují, zdá 
se, také knihy o dětských chorobéch od Psventina s od 
Schoen!elda s dílo o soudním l ékařství Codronchiho. 

Bepříliě č etné byly pfíruč~ spíše slovníkového nebo 
encyklopedického r ázu : Mssssriovo dílo o mírácb s vahách v 
medicině. Scultetdv (Schultes) chirurgický inDtrumentář a 
tfi slovníky lékařd. 

Mesi lékeřeká knihy jsem nepočítal litereturu z daliích 
pfírodovědných obord, přesahy však nalze aamozřejmi vylouči~ 
Jde tu především o knihy z oblasti he~etických č i okultních 
nauk a o litaraturu che~ckou. "Přírodních magií" přiChází 
'Y soupisech jedenáct, nejčaatěji se objevile kniha Lavina 
L.mnia. Dále jaou tu tři chiromancie, sedm knih o démonolo
gii (z toho dvě Kladiya na čsrodě jnice), dva snáře . 

Knih o chemii a alchymii bylo shledáno 35 (nejčastěji 

díla Osvalda Grolia, Andrey Libavie, Joach~a Bachara 8 
ar8bsk~ho Gebra). jeden spia o kameni mudrcd a pit "diatil
l.torií" • 

Z oatatních přírOdovědeckých disciplín zbývá zmínit Be 
o spieech zoologických (nejvíce kn1h7 Konrade Gesnera, 6x) 8 
o mineralogii, kterA je zastoupena v knihovnách Keipara 
!v.nkfelda, Zuzany Malanottové a hlevně u zem.kého prubíře 
Xarle Pelixe ŠU8tra z Goldburku (zde 5 kuad). 
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Jako kuriozitu ne závěr možno zroínlt také občasné pro
nikáni medic1nské terminologie do titulů spisů duchovně 
útllných nebo také do politických pamfletů. Biloé byly 
Ratudnice vod žlvých~, v knihovně Lukáěa Teybnera nalézime 
dokonce apia titulovaný Gelatllch Carlsbedt. 28/ V kDlb~vnl 
Ant onína Č.čellckého můleme zase upozornit na Antldo~.rlu. 
stetuB politici. :teJména ne. t1tul Politi. che KoU.ka . 29/ 

Jakým v~oJ.m. Jakými změnami t edy prolly lékafeké 
knihovny v 17. atol.? K. Meleczynska konstatuj e pro Vrati
alav v 16 . stol . pfeválně humanistický, méně pak vědecký . 
charakter Dejv itěích patricijských knihoven, jmeDoviti lé
kařských knihoven Laurentla Scholze 8 Johanna CretoDa. J01 

Podobná situace byla 1 v Preze. V 17. atol. 111.888 lékařeké 
literatury a vůbec videck6 l iferatury prudcI na~atá v kv an
titi i ~ kvaliti, emanCipuj! ae nové obory. Pobiloboraká 
smin1 ae pf!li' nedotkly ani možností importu knih tohoto 
druhu, okruh zájmu 81 zdaleka neomezoval jen ne atfadoevrop
ská autory. To a e proje~ilo pfedev§ím ~ kategorii nej~itiích 
lm1ho ... en. jaž roe.tou do několika aet a'llzkll. přičemž na od
bornou literaturu připadá oko l o polo'liny. Podobný či j elti 
~ýra~něji! "'ÝVOj tímto aměrem lze oatatni ahledat i u prá~ 
nicJcých knihoven. 

Ra svou dobu moderní vědackou knihovnu předsta'luje bib
liotéka Eckhartova . Dochované aeznamy velkých lékárnických 
knihoven (Švenkfeldovy, Diri~o'ly) svědčí zas a adostatek o 
apol ,čenských ambicích a kulturní aktivitě přísluiníků této 
profese, jd. s1 v této době pOj1il"Uje a'lé mato lDazi poděj
lími Mbonorat1ores M• S jiat ou nadsázkou by dokonce b,lo mož
no nadhodit, le al zdl zskládá tradicI kulturního mecenái
at ... í e sběratelství lákeř1l a lékárníků na konci 18. a 'I 19 . 
atol. (Johann Mayer, KarI AmbrOB1, J osef Hoaer , Auguat §,
bof ad.). 

Na druhé streně možno říci , I. ač odborná literaturs 
začíná pronikat i do laickýCh knihov en, zejména od 4e"8deeá-
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tých let 17. stol., mechovává si rozhodující většina neod
borníkd k lékařekf- knihám poměrně konzervativní vztah. Ne
dále sa ve větělně knihoven (a to bez okledu ne jejich cel
kovou velikost a zaměření) setkáváme a tradičními příručka
mi, tati! herbáři (či domácími lékárnami, mimochod ... ~.tlky 
va BmJalu stříněk B medikamenty zacnycují inventtř. '.ké 
dost ča.to), nivody k domácímu léčiteletví, • hy~l.nlckou a 
obacně zdrevovědnou literaturou. pfetrvává zčásti také zájam 
a alchymii a magii. Tyto drobné soubory prakticky zeměřenýcb 
lékařSkých kníJet .a tedy od 16. atol . tekřkc v ničem nezmě
nily a uchovávají si ostatně obdobný charakter hluboko do 
bovověku. 

Poznámky 

1/ Z dnes už nepřehledného množství literatury k to~to 
předmětu cituji alespoň K. Glombloweki, Problsmy histo
rii czytelnictwB. Wroctaw 1966; K. Migon, Czytelnik w 

nauce o literaturze . Zarya historii problemu. In. Stu~ 
dia o kai,zce 2, 19711 R. Enge1Bing, Der BUrger Bls Le
ser. Stuttgart 1914. Dále upozorňuji na řadu Wolfenbut
teler Schriften zur Geachichte dea Buchweaens, z naší 
produkce Be k problému vztahuji nlkteré studie Z. Sl
mečka. 

21 Ia Slovensku a~. ročenku. Kniha, vydávsnou Maticí slo
venskou v MartinI, zde zvláště V. Čičsj, K niektorým 
otázkem výskumu meštianských knižnic v období neakorého , 
feudalizmu. In: Kniha'8l, 1982, a. 29-J8; napoaledy tfž, 
Knižní kultura na atrednom Slovensku v 16.-18. atoroč!. 
Bratialava 1985. 

JI Z. Winter, Měštanské libráře v XV. a XVI. v ěku. ČČK 
66, 1892, a. 65-79, 261-292. 

41 Např. atudia O. Kašpara, P. Voita a zvláště daleko šíře 
založené pragenaiálni studie J. Peika. 
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5/ Srv . P. Horák, Kláš terní knihovny v č eských zemích. In: 
Knihovna 1966, B. 219-210 ; dál e če tné 9ráce B. Lifky o 
zámeckých knihovnách o studie z pracoviště Kn1hov~ Ná

rodního muzea. 
6/ V. Urtus, "Zakázané" kni hy v knihovně terezlánské:10 

centralisty. Právněhlstorlcké studie 20, 1977. e. lJ) 
až 144 (F. W. Heugvic); týž, Právnická knit.~vna morav
ského nejvyiěího písaře z počátku 18. utoletí. ~ 99. 
1980, 8. 285-296 (P. M. I. Zádě z Oesnlce); týl, 
Brněnský zemský advokát ft česká kodlflk~ ce městského 

práva ne konci 17. století. In: Jižní Woreve 18, 1982, 
11'1. 21, •• )2-)8 (T. Sebat1n). 

7/ E. Roz.iv.lová, Knihovna profesora pražské lékařeké fa
kulty Joh. Pr. Lo.8 z Erleteldu. JUC-HUCP 17. 1971 ••• 
47-68. Podle Z. Tobolky (Národní 8 uniV8r81tní knihovDA 
~ Praza, její vznik a vývoj. I, Praha 1959, a . ll) čí

tala LÓ.ova knihovna 2 252 avazkd, z nich bylo (arv. u 
1: 0 Rozsívalové, Knihovna •. 0 .J. F. Lo"a ) něco přea 
1 100 1ékařakých. 

8/ Z literatury o lékařských knihovnách vybírám J. Lscha, 
Krakowekie kel,ngozbiory lekarakie z XVI .0 lni lrchl
.um do dziejó. literatury i oáwiety • Pole ce lJ, Kra

kÓw 1914; •• • 328-412; týž, Kreko.akle kai,gozblory 
lekarskie rvII. . lni lrchlwum Towarzyatwe neukowago 
wa Lwowie 2, 19JO; R. turkowe, Z dziejów bib1iotaki Ja
na lnnocentego Petrycego. Int Rocznlk Biblioteki PlN w 
Krskowie 14, 1968, e. 43-63: táž, Kei,gozbiór Józe!a 
lntoniego Cz,czkiewiczs. lnI Rocznlk Blb1iotekl PiN w 
Krakowia 17, 1971, B. 17- 4J; Ko Ne1eczyneka, Zelntere
eowenle czytelnlcze mleazczan do1noá1 .. kicb okrasu Re
naSSnBu. Wroctaw 1982 (zde o knihovnách Lo Scbol.a • 
J . Cretone); H. Sadowske (ed.), Niezn.~ r,kopie Jana 
Jonetone. Wykez pozycjl podr,cznago kai,go.bloru. Lub-
11n 1975; B. Sarczykowe, Kei,gozbiór lakerza torun
&kl.so Wactewa Duroeche z druglaj potowy lVIl w. Zaazy-
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ty neukow8 UlIK w 'I'orunlu, lleuki hum8nlstyezno w spoleczne 
39, 1970, 8. 3-32; s. Sokót - ». Pelezerowe, K81,g~ 
zblór gdeňaklch lekorzy Krzyeztofe 1 Henryks Heyllów. 
Gdan.k 1963 ; R. Muster - J. Szoetek, Kei,gozblory spo
t.karzy polsklch w spece RanesaDBu. ln; Ze skarbcf. kul .. . 

tury 35. 1991, 8. 7-76 (zde 1 bibliografická úd~Je o 
dohledaných titulech). n. Slovensku o dodáv~8Ch knih 
levočekámu lékaři Splellenbergerovl v letecb 165)-1666 
J. 'sn.t, Kapitoly z deJín spišských knižnic. In; Kni
ha'Sl, 1982, 8. 139-14). 

9/ Za lékařskou literaturu zde považuji knihy ze všech 
obord teoretické i praktické mediciny, dále herb'*e 8 
veškeré knihy o léčivech. příručky zdravé životosprávy 
a hygieny (regimenty zdraví), protimorovou 8 protlepi
d .. lo1og1ckou literaturu, knihy o minarálních vodách a 
z veterinárních koňská l'kařství. Do l'kařských knih 
v užaím e~elu naopak nepočítám knihy o chemii, alchy
mii. o přírodní magii a magii vóbec, ačkoliv se někdy 
medicinských probl'mó dotýkejí. 

10/ ~ly zprecoyány rkp. 1176-1179 • 21J5 (knihy pozóate
lostních 1mentářó) v AMl'. 

ll/ Víca svszkó jednoho dÍle (nebo sebraných apisó ) počítá
no za jeden titul. 

12/ Podle komplexního zpracováni knihoven z rkp. 1179 
(knihovny z let 1688-1702) připadlo zde na literaturu 
náboženskou 27,5 % vlech knih, na historicko-politickou 
19.J ~, na právnickou 15,8 % a na l'kařskcu a ostatní 
přírodovědnou 10,9 %. Následují knihy zeměpian' e cea_ 
topi.n' 8 6,2 % atd. Je zajímav'. že K. Malecaynake 
(Z.intereso.ania, •• J7) zjistila, že v knihovnách vra
tislavských patricij~ byls l'keřeká literatura rovniž 
na čtvrt'm místě. 

lJ/ Srv. přílohu I-II. 
14/ U bradfřd přirozene uvažujeme rsnhojičskou. r8Sp. chi

rurgickou praxi. 
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15/ AMP, rkp. 1177. f. 325- 342. Inventář Švenkfeldovy 
kni hovny vydal J. Hladík, Knihovna Keěpera ze Švenk
feldu. Časopis československého lékárnlctva 44. 1931, 
8. 185-190. Členem sboru deeetlpánó byl Š. v letec~ 
164)-~65J; arv. J. Šebánek, Deestlpenaký úřad StB~'bo 
Měata pre!ekého a jeho knlQy. SPDHMP V/2, 1932. reJ
střík. D~ čp. 480 koupil Švenkfeld r . 1641 Z8 1 J50 
tsa l arv. V. LíVB, Studle o Preze pobělohorské . III . 
Změny v domovním majetku e konfi skace. SPDIDUP IX , 1935 , 
8. 34. 

16/ AMP. rkp. 1177, f. 327. 
17/ Metrika pražské lékařeké fakulty (1657- 1783) Eckherta 

n.z~ňuje. Zatím e8 nepodařil o zjistit, kterou univer
zitu Eekhert nevětěvovel. 

18/ V. LíVB, Studie, e. 56 (ddm V nebi, čp. 355). 
19/ AKP , rkp. 1178, f. 154. 
20/ Srv . přílohu V. Markove Ideerum operetriclum idea při

chází ještě v pozdetelosti Pavla Benedikts Jindry. AUP, 
rkp. 1179 , f. 152v-15J~ (1692 ). 

21/ S~. přílohu IV . 
22/ Celk~ bylo v melanottovaké pozdatsloati 62 knih o me

dicině , magii a přírodo~ědě. 
23/ Pokud je v pozdataloati doložens jediná lékařaká kniha, 

b.fvá to nejčastěji herbář. Pokud ae s etkáváme v meněích 
lsických knihovnách a autorizovanými spisy o medicině, 
naehází~e nejvíce jména autord, kteří naopak nepřicbá~ 
zej! v pr ofeaionálních knihovnách (Brunfels, Kopp, 
Ryf!, Gabalkhouer). 

24/ S obě~a nejfrekvent ovaněj šími tituly se setkáme ještě 
v knižním skladu t iskařky Judity Byllnové (1640) , arv. 
přílohu II, pozn. J. Ještě na konci 11. stol. tvoří 
stejné knihy medicinakou část knihovny Pavla Benedikta 
Jindry (1692). V přípede herbáře šlo ve většině případd 
o přetiaky /?/ překledd Lattlo1iho díla, totiž Hájkova 
překladu, vyd. 1562, reap. Huberov a - Veleslavínova 
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překladu, 'Vyd. 1596 ; arv . J . Jungetenn , Historie litera
tury českó . 2. vyd. Prah~ 1849 . 8. 176-119. Apoteka do
mácí byla výtahem z Veleslav ínova vydáni tohoto herbář~ 
vyUa 1595. 1602, 1620. 

25/ V kn1ho'lně Daniele Schmldo z Ml1denperke. AMP, rk,. 
1177 . f. 402v (1612) . 

26/ Srv. napos ledy velmi stručnč Z. Hanzlíček, 'l?i':!spěvlcy 

k děj inám ferma kognózle . ČeskoslovenskA ta~acle J5. 
1986 , a. 407- 413. 

27/ Srv. studie E. Wondráka o morových spisech ne Morev ě v 
roěence OA v Olomouci 1981-198) . V prB ~akých knlho'lnáCh 
nabyli Wondrákem uváděni !Dor aviti autoři zaznamenáni . 

28/ AKP, rkp. 1176, f . 582'1- 58) (1664). 
29/ AMP , rkp. 1179. f . 380'1 - 364 (1697). 
JOl x . Meleczyneke. Za l nter •• owenia, B. 37. 

• 

• 



• 

• 
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Híloh. I 

Soupi. pozdet.1oetí lékat6, lékárníků a bredýřd ~ knihách 
i~ent~ Sterého Města a Ma l é Strany 1626- 1100 

Vy..,ltl1~k11 

A jméno z~Bta~it.1e a profesa 
B datum eepsÁni in~entáře 
C ~íslo rukopisu, poř. ~ísl o pozůstalosti, folio 
D počet knih ~ pozůstalosti 
E počet knih tématicky určených 
p počet knih s lékařskou t éoetikou 

• 
Melichar Kun6teter 
Ukúnílc 

Jan Sutor bradýf 

B 

16)7 

c 

1176/2) 
10)~ 

1176/25 
6.5 . 114'1 

Petr Pollcman 
brad$f 

Jan Karlconidee 

1647 
26 . 5. 

1656 
lékúnílc, deset1eoudce 10.). 

Tomá! Pridrich z Prie- 1666 
danfelau bradýř a zem. 1.4. 
chirurg 

Brbart Scbwager 
brad.ýf 

Anna Maria 7reyaalah-

1666 
6.7. 

1675 

1176/62 
284 

1176/68 

1177/1 

4-' 

1177/) 

1177/54 

D E 

1 1 

6 6 

20 20 

20 

86 " 

22 22 

p 

1 

, 
, 

3' 
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• • • C D E P 

IlO" á bradýřka 5.2. 

Xelpar ml. ! .. enk~eldr 1675 1177/57 26, 26, 110 
.e ! ... nkteldu 14kárník 2.4. 326, 

334-340 

Daniel Schm1d z )111- 1672 1177/65 2 2 1 
denperka bradýř 12.11. 402'1 

• 
Juliu. Pr.utllek Her- 1681 117B/1) 135 )2 
un 14kártúk 7.4 • 

• ~tij Prentllek Eckbart 1680 1178/15 2'8 20) 95 
z PUratenreldu lékař Jl.8. 155-159" 

Jan §tark lékárník 168' 1178/35 10 10 ) 

24.9. 11 297't 

.&.Dna _ari. lIurlová, 1686 1178/43 94 16 8 
po.Uz R7krová vdova 9.10. )56 
po bredtřl 

Michal Jan Laurltsch 1688 1179/3 
lék:ánňlc 15.3. 

Veronika Dlrl:Eová vdo- 1700 1179/55 107 101 2, 
",a po Ukárn.ílru (Janu 6.10. 404'9-406 

Se", Dlrlzo'll) 

Poznámka k příloze I 

1/ Datum vyhotovení inventáře není uvedeno, pOdá"ám. ,d. • 
proto datum zápisu inventáře do knih (vlozeni). 



• 

• 

\ 

• 
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H:(Ioha II 

Soupis oetetn!ch po.~at.lo8tí. v nichž byly nalaseny kn1h7 
• 14tafakou • zdravotnickou tématikou; Staré MIato • M.lá 
Strana 1628-1700 

VynlUhkyl 

A jméno sAetavltela • profe •• 
B datwl. updn! ln ... ntU. 
C číslo rukoplau , folIo 

počat knih v po.dat.108tl D 

I počat knih a lékařakou tématikou 

• B 

16)1 

c 

1176 
54 

Dorota Lo •• lluaová, poBlé. 10- 16J5 1176 

Jan Jakub W.gnar knihař 

Judita B11~á tiak.fka 

r ... l .1~cb rad.n:í sn 
lr:oleiD!k 

Jan Vokoun • VokounJtaJna 
d ••• tlaoudca 

Voriil •• aandrová 

1639 1176 
159 

1640 1176 

179 

1648 1176 

1649 

309 

1176 
)16 

1176 
386 

D 

4 1 

29 1 

51 2 

26 6 

3 1 
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• B C D • 
S .. ch1el Ignác Cornerl 1656 1176 1 1 

regiatrátor při berni )88 

~dam eeJz z Plrnov8 Beat1- 1655 1176 12 1 

PanJllcý úfedlúlt 44)v 

Daniel Koukol nákledník 1662 1176 8 1 

516"1 

Daniel Dvorský desetllloudce 1662 1176 9 1 

526v 

Jan Kroeín z Drahobejle rada 166) 1176 12 2 
Boudu neJv. purkr. 536"1 

Johana Terezie PreyBová 166) 1176 4 , 
551 

Anna Bekové. 1662 1116 , 2 

556'1 

Xalper Barták radní písař 1664 1176 J9 , 
564 

Kat.řina Kri.serová 1664 1176 41 , 
577 

Jan Kulich mydlář 1664 1176 9 , 41 

615 

Jan Maxmilián Clo st 1664 1176 49 2 
6))"1 
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• B C D B 

Prydrych ml. Raip radnÍ SUP. 1665 1176 7 1 

nákledn:ík 643 

Jan O •• anova prokurátor 1666 1177 126 2 

59 

•• trál Wobner býv. správce 1667 1177 30 1 

poUy 71< 

• Anežka Klára Cantagallová, 1667 1177 142 6 

posléz Gallová 9), 

• 'd .. Gottr7d KhUr z KhUrbechu 1669 1177 40 1 

stav.bDÍ písař Hradu pražakého 141 

Václav Brož uzdař 1669 1177 7 3 
157 

Jan Eckhart šmejdít 1671 1177 86 2 

242 

Jan Mendl pdkař 1672 1177 13 1 

253 

Xaxml11tn Vojtěch de Caro 1612 1117 67 6 

král. rychtář • pravlantmlatr 260. 

Jan Vilém Trnka z Křovlc 1674 1177 81 3 

komorník DZ 297'1 , 
Václav Ke.defá'l8k m,ydlář 1675 1177 5 1 

)16'1 
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• B C D • 
Jan Karel Xrocín z Drehobej- 1676 1177 •• 1'/ 

h radn:! SKl'. ná.kledmlr: .07. 
Jakub Zietup s Kfí!kovlc 1"84- 1677 1177 15 2 
DÍ Stll' • krll. 17chUf ., eu- 414'1 

k_ Brodě 

Arnolt Vojtěch St.ydl djunkt 1676 1177 16 2 
král. rychty .4J 

• 
Xartin Jaroo z Ro.snit_JDa 1675 1177 )4 3 
Dikladn!k .4. 
Mariin ~.ua.,.r ienkýř 1677 1177 15 1 

475" 

hord 'db: S:uetr z Goldburku 1677 1177 •• , 
pr1aátor SMl, ze.. prubíf .95 

498'1 

Jan Jindřich Klein z Ro.en- 1677 1177 177 , 
Atoku radní píaař 505 ... 

Ondřej 'erd1nand e.rmAk 1678 1177 19 1 
et.", pí •• ř fl. ná.kladník ')4 

Jan Scba14 lude Boudu neJ1', 1679 1177 12) II 
purkrtlbatd?/ '64. 
Hedv1ka l7aerov( ll: Vdtířon 1679 1177 2' 1 
zW.kladn1ca 578v 

Jan 1:10 .. ulíf 1679 1177 30 2 
59B .. 
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• B C D • 
- Jan Jakub :a.unoeh obchodmt 1680 1118 5 2 

)6 

Petr Jindřich Hroch z Pelic 1681 1178 20' • 
apel.ani rada 74 

iDna J.roDO~' pOBl'. Mlnycho- 1681 1178 35 ) 

d . úkladn1ca 1(l .... 

• Vicl •• Xobr s KobriperkU 11681F 1178 55 1 
Mkladn!t 

Ondřej Xr1etu'a. .hrl poklad- 168' 1178 55 3 
DÍt b.rn1~n!ho ~8du.Dikl.dnťk 176 

Jakub rateclu. reglatr'tor DZ 1683 1178 214 1 
'09 

•• toul Xard 168, 1178 6 1 
217'1 

Balt •• ar Warner z Ga,areburku 168. 1178 '6 1 
:radn! 8117 226 

Jlti Voj tich Beuerntelnd 1685 1176 7. 1 
epr'''ce rentat"tro".k'bo ~.du 293 .. 

•• tJ" Gottrfd Xrel •• 1nger 1686 1178 1) 1 
• ~ck.ret.ldu ~.dník rant- 345., 
a1.t~.k4bo dfadu 

Linhart Kr,ltot Kret.t, 1685 1118 35 1 
• LIUanteldu )65 
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• • C D • 
Daniel VOJtěch Mekovec z Je- 1686 1178 10) ) 

~oflc ra4ni pí.ař )'0 

Miehel Vojticb Blekov.c z Ja- 168' 1178 6' 2 

,"oř1.c eoetn! úředník 4021' 

Pnel larel Mlnych radnÍ pi- 168' 1178 60 2 

.oř 410 

Jan .!n1:on.in z GraU'fenbachu 168B 1179 ), 2 • 
•• kr.tát apelačního soudu )6 

»."ld Vendelín raglatrátor 1689 1179 a) 2 

DD, nj]r:lednÍk A' 
Kaza111tn Hlaváč.k 168B 1179 7 1 

'a. 

Ieral !kréta ml. n Zé:voHe 1691 1179 "A , 
rada Boudu nejl'. purkrabatví. 107 
.. líf 

Jan 1ryito! I111ng městský 1692 1179 20) , 
aynd1k 1)0 

P."el Benedikt Jindra z Oreb ... 1692 1179 '" 2 
telu radní SKl, nákladní1t 15" 

Jiří Jan Rataeman z Ria.sober- 1694 1179 2'0 )7 

b praátor SU, DJ.kladn:ík ,,>,. 
Zusena •• 1800tto1" da C81d8., 168' 1119 7)2 2' 
"d~. po proto právnické ta- 251 
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• • B C D • 
kull,. nákladnlee 

Saauel 8t. Globlc z Bučina 1696 1179 ,,8 7 
.... ký _iřič, nikladDÍk 27' 

Johana Kari. H~.lloy'. po- 1694 1179 81 1 
814& lruniaroyá. maj1telka J02v 

pan.tyí ~ •• tln Koatel 

Klkultl Alexiu. Ceu •• liua 1697 1179 2' 2 
)19 

> 

Jan Hu.ber radní pí.ař 1697 1179 " 7 

'22 

Antonín e.čelický z Roe8nwal- 1697 1179 2'2 • 
dll .... a!enýr ,8Ov 

.Ad .. Kul:(k kameník 1700 1179 10 1 

J69v 

Jiří Deum správc. eí • • 1658 2135 " 5 
.broJme. C , 

•• t •• Hořic "64 21)5 19 2 
C 22,. 

A.boř Schll11ncer varh«b!k 1676 21)5 ., 2 

• 2 

Jan Prydrych Nacker malíř 1694 21)5 12 2 

• P 'v 



Pos~ k přílo.e II 

1/ Eniby, které m61 Wegner ve ev4 knihař.k4 dílni ~a 

~e.bi. 

2/ -Uode~ch1edliche teutaChe .edieine bUeher". 
l/ Zde udán počet tituld, nikoli .,..kdi • 14ka~~4 lite

ratury "herbářd ln folio 720", "spstyk d0m4c1oh in .0 
353" • 

• / "Knih malých • ~itiíeh 8 • de~átý herbář V'el.~ .~n 

~.el". 

5/ Zd. nel.e • Jistotou stanovit, zda jde o 14kafakou kni
huJ "Liber Le~inli Lemnii ln 80"1 Levlniue Lamniue ~~
dal kromi knih z oboru lékafat~í též 4110 De oeeultla 
Direeuli8 naturae, v pražských kniho~nACb roslífeo4. 

5/ Datum ~1botovení iuventáře není ~edeno, pod'~6me da
tu. ~lolení do knih. 

• 



• 

• 

• 
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Pfíloba III 

Seznam autord knih B lékařskou a zdr8~ovědnou tématikou 
• údaji o knihovnách, v nichl byla Jejich díla ehledána 

Vzhledem k ~.1m1 nedokonalému popiau j.dDotll~1ch knli
meh U t u l'd Jsem upu8UI od jejich idanUf".lc.C8 a eou.

.tf.dil j •• m Ba DB - vebledem ke ~811t e pre •• nné vjpo
vidl rovni! obtí!né - urt.ní autord na zÁkladi alovn!
tových pf!ruěek Alberta v. Hellera, Blbltotheca medici
n •• practlc •• • I - IV, Bern - Be • • l 1776- 1778, a Augusta 
Hi racha, Blographlach •• L.~kon der h.~orrag.nd.n 
Aarzta aller Z.it.n und Valter. 1- 6 , Wlen - Lalpzlg 
1884- 1886 . Ze konzultaci d~kuj l Brdečné dr. L. Hl aváč
kov é. Drobné doplňky o bohemikálnícb eutorech té ž M. 
Navrátil, Almanach č •• kých lékeřd. Praha 191) • J. 
Vlnaf. Obrazy z minulosti českého lékařatví. Praha 

1959. 

Johann Agrlcola (okolo 1490-1570); de Caro 1672 
/1/ Georg Agrlcola (1490- 1555)1 Fridrich 1666 ( AgrlculaB 

ob8e~8tlonea , pflpetni jáChymovskému Agrlcolovl ne
Jisté) 

Selomon Alberti (1540- 1600)1 Švenkte ld 1675 
Jlb.rtua KagnuB, r ecte Albert von Leulngen ( 119) - 1260): Jen 

ScIa1d 1679 
Alexander ~ Trall, t él Trali.nuB (lil v 6. atol . n. 1. )1 

Š.,.Dkteld 1675 

Julius Jlezaodrlnua (lil v 1. pol. 16. atol.), Eckhart 
1680 

Antonio Donato d'Jltomere, tél DODetuB Antonlus (okolo 1520 
al po 1560): Eckhert 1660 2x 
~ Lual tenua (1511- po 1560): Švsnkteld 1675 2x. Eck

har t 1680 

Jpoll1nerle QulntuB, zřej mě pseudonym (lil v 17. atol.) 1 
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IldaDotte 1689 
Glovann1 lrgenterl0 (151)-1572); RelsBmen 1694 
Av!canna, recte Ibn Siná (aai geo-IOJ7): ~yenkteld 1675 2x 
Jacob ~ (lil v 17 . etol.)1 Melsnotte 1669 
Bel •• can dB Tarente (okolo 1350 - okolo 1420): Eckhart 1680 
Michel Bapat von Rochlltz (žil na koncl 16. atol. II aeloBmsn 

1694. Semuel Globlc 1696 
Thome. B&rtbolln (1616 - po 1660)1 Eckhsrt lb80 2x 
Ca.per Bauhinua (žil na konci 16. stol.): Švenkteld 1675 2x 
Jobann Lorenz ~ (1605-1665): Eckhsrt 1660 
11s8sandro Benedetti (okolo pol. 15. atol. - 1525), Eckhart 

1680 

Benadlctus, Johann Benediet (+ 1664) nebo Glovannl Ban.detti 
(žl1 okolo pol. 16. stol. v Polsku)t Gallová 1667 

narnard de Gordon, též Bernerdua GordonluB (okolo 1250 až po 
1)18}1 Eckba:M 1680 

OBors1uB Bertlnua (žil v 2. pol. 16. atol. l: Švenkfeld 1675 
Bertuccl0, té! Bertrutius (. 1342 1)1 Eckhsrt 1660 
Johann Nic. Binningar (1628 - po 1673): Eckhart 1680 
Pranoieeus de la ~ (1614-1672)1 Relaamsn 1694 
Ce.par ~ (!il v 17. stol.): Eckhsrt 1660 2x, Relaaman 

1694 
Gua1tber ~ aliaa Brant (žil v 2. pol. 16. atol.): Eck

haM 1680 
Otto Bruntela (konec 15. atol. - 15)4), Sutor 1637, Male

notte 1689, Reiaaman 1694 
Jo.cb1m Camerarlua, recte Kamwe~elatar (1534-1598)1 ~venk

feld 1675 
Glro1smo Cardano, též HieroQ1mU8 Card.nus (1501-1596)1 

Š.enkfeld 1675 2x (dali! Cardanovy aplsy 8 oblaati fy
siky a filozofie • knibovnách Švenkfelda a EOkbarta, 
Cardan~v .náf u Sem. Globice) 

Johann HiskiaB CardiluciuB (Ul v 2. pol. 17. stol.): Burěo
'9é. 1686 

BeMholo.aua Cerrlchter (poč. 16. atol. - před 1574)1 Reisa-



• 

• 

28) 

DIan 1694 
Roderleh de Cas tro (okolo 1546- 1621): Eekhert 1680 
Cornellus CelsuB (žil počátkem 1. etol. n.I . )1 Švenkteld 

1675. Eckhert 1680 
Andree Cssslplni AretlnuB (1519- 160): švenkfeld 1675 ix 
Bettlete Codronchi, též CQndronchluB (žil okolo pol . 16~ 

stol .) ; Švenkfeld 1675 
Johann Colerus (publikoval v l etech 1592-16)2, zejména z 

oboru ekonomie 8 egrlkultury) , jeho sp i s Heusertzeney 
u Švenkfelde 1675 

Ra.Ido Colombo, též ColumbuB (poč. 16. stol . - 1559 nebo 
1577): Švsnkfeld 1675 

ValerluB ~ (1515- 1544): Gallová 1667 
Johann Creto von Krefftbeim (1519 - 1565): Švsnkfeld 1675. 

Eckhsrt 1680 2,; 
J ohann Curia Berkensle (žil v 1. pol . 16. stol.): Švenkfeld 

1675 
Delpblnstus, Julius DelphlnuB (žil okolo pol. 16 . stol.):ne

bo H1ero~muo De1ph1nuo (~11 v 2. pol. 17 . atol.): 
Re1soman 1694 

Kenellll ~ (1603- 1665)1 Ma1anotte 1669. Ill1ng 1692 
D1oekor1déa Pedan1ua, té~ Dioskúr1dsa (ž11 v 2. pol. l.stol. 

n.l.): Švenkfeld 1675, Diri~ová 1700 
Rembert Dodoneeue, též Dodoone (1517- 1585): Švenkfe l d 1675 
Tobiea Dornkreil ob Eberhertz (žil ne poč . 16. etol.)1 

Š'Unkfeld 1675 
Joeaph Du Chesne , též Quercatenua (1546- 1609): Pridr1ch 

1666, Švenkfe l d 1675 2~, Eckhert 1680 2~. Dirixov8 1700 
Castor Dursnte von Gue ldo (před pol. 16. stol . - 1590)1 

Ill ing 1692 
Johann Sig1amund Elsho1tz (1623- 1688)1 Melenotte 1689 
Thomas Ereetue, recta L1eber (1525 -1583)1 Švenkfe1d 1675 
Johann von ~ (1525-1588)1 Uelenotte 1689 
Hier oQYIllUB Pebriciuo ab Aquependente (1537-1619 ): Pr1drich 

1666 
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Wllb.lm Pabrlclue KlldenuB (1566- 16)4); Fridrich 1666, 
Š'nnktdd 1675 

Leon. llu. 'avsntinu. (okolo 15)0 _ 1): Švenkte ld 1675 . Eck
~ 1680, Dlrlxová 1700 

J •• o !!!!!1 (1497 - 1558): Svankr_Id 1675. Eekhart 1680 )x, 
Rei.amen 1694, Hu.bar 1697 

/1/ Leonardo 'loreventi (111 v 1 . pol. 16. atol. j: Fridrich 
1666 

Jacque. Ponteina, té ž Pont.nua (111 ne poč . 17. etol. ): 
Dan. Voj. Břakovec 1686 

DaRY. Pontanon (okolo 1470-1544 7): Zckhart 1660 
Ui ccle. Abraham de la PrBMboiaiere, té! Prsmbeserlua (ž l1 na 

pfelomu 16. /17 . stol. ) : Eckhart 1680 
Hugo Prld.avsll1a Sampaul lanus (žl1 okolo pol. 16. atol.): 

Ickhart 1680 
Lor.~ 'rl8lua (žl1 v 1 . pol. 16 . atol.): Štark 1685 
L.o~d m!!! (1501- 1566)1 Švenkteld 1675 2x 
Antoniu. Pumanell ua Varonenala (žil v 1. pol. 16. atol . ): 

Švenkteld 1675 
O •• _ld G_ebe1khouer, t~! Gabelchover ( 15J8- 1616)1 Polkman 

1641. Krlegarové 1664. Caaanove 1666. Re18sman 1694 
(1 "Beb_1sbBuer" ) 

Gsl ~uoB z Pergamu (8s1 129 - okolo 200), Loeel1usov' 16J5. 
Š.enkteld 1615 Js. Eckhart 1680. Dirlsová 1100 

Conrad Q!!e!! (1516-1565) . publ1koval v oboru zoologie a 
botan1k7. ~ jeho 1~k8řekých 8ple~ Tbe8aurus EvoQTml 
pb11iatrl de remedil e aecretie a Epleto18TUm medlc lua
llum llbri III u Šv enkte1de 

Antonio Guainierl0 (ue konci 14. stol . - po 1445)1 Š.enk-
tetd 1615 

Johann Gueutber von Auderuscb (1481- 1574) : Eckhert 1680 
Guido ~ (poč . 16. etol . - 1569)1 Eckhert 1680 
Jobenn Hartmann (1568-16)1)-1 Eckhert 1680 
Pemphilua Herl1eclus Re8tinus (žl1 v 2. po l . 16. 8tol.) 1 

Šnnlcteld 1675 
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Jobann Hermann (lil. 2. pol. 16. atol.): ~vBnkteld 1675 
Jan van K_urna (154)-1601): Svenkfeld 1675 
Wolt8&n8 Hl1d.brand (žIL ne po!. 17 . atol.): Nalanott. 1669 
Blppokret'. C8.1 460-)70 pf. n.l. ) : SVBnkteld 1675 2x, Eck~ 

h8rt 1680 2x, Huebar 1697. Dlrlxová 1700 
Blai •• Hollerus ( žIL oKolo pol. 16. atol.); W.l.nott~ 1689 
Gregor Hor.t (157ť-16J6)1 Dlrlxová 1700 2x 
Jdem ~ z Rleanpachu, viz Yettiol! 
Jan JeB.eniu. (1566-1621)1 Švenkfeld 1675 2x 
Jobann ••• Tornamlra (okolo pol. 14. atol. - ~~č . 15. etol.) 

Hroch :t PeHe 1681 
Johanne. Joneton (160)-1675): Steydl 1676, Eckhort 1680 , Ya-

lenotte 1689 
ToaáJ Jordan z Klu!. (1539-1586); R.l.8~an 1694 
l~ur.nt Joubart (1529-1563)1 Š.enkfeld 1675 
Johann ~ von Raumenthal (konec 15. atol. - 1562/); Vo

koun 1649. Jan Schmtd 1679. Malanotta 1689 
Johann LaD6e (1485-1565)' Švenkfeld 1615. Dlrlxová 1100 
Andrá du Laurena, táž Laurent1ua (okolo pol . 16. at ol. až 

1609), Eekhart 1680 
Peeoel Leeoeg. táž Paaehal 1a Gal1ua (1567-1652), Švenkfeld 

1675 
Levlnus Lemnlua (žl1 v 2. pol . 16. at ol. ) 1 Švenkfeld 1675. 

Jan Kar. Kroeín 1676, Reieeman 1694 
Rleole. Lepola, též HleolaU8 P180 (1527 - 1590 ): Eekhsrt 1680 
Doml n1cu. Meaeerlua (žl1 v 2. pol. t6 . atol.)1 Halenotte 

"8' 
Platro Andrea Mattlo1l (1500- 1577), herbář, reote komentář 

k Dloakorldovl - Sutor 1637, Polkman 1647, Vokoun 1649, 
4venkfeld 1675 3x, Eymerová 1679, Baunoch 1680, Eokhart 
1680, .1erl 1682 , Mlch. Voj. Bfekovee 1685. Vendelín 
1689, Melanotte 1689, 4kréta 1691, Jindra 1692. Rei.a
man 1694 , Dirlxov' 1700 2x; "opera P. M. in folio" -
Eekhart 1680; viz též Adam Huber, připravil 2. vyd. 
herbáfel Dirixová 1700 . 
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Gerontmo Mereurlal l (1530- 1606)1 ~venkteld 1675 . 
l~O 

Eckhart 

K •• ua, bu! Me.ua st. (žIl v 8 . atol .) nebo Me.ua ml. (111 na 
pfelomu 10./11. etol.): Eckhert 1680, D1rlx~á 1700 

J. HoratluB Kolltor (111 v 17. atol . ): Yalenotte 1689 
Hieronymu. Kont.ltu., též MonteDuB (žIl koncem 16. ~~ol .): 

Gallová 1667 
Olov.nn1 !EB!!. té ž Joh . Bapt. Montanu. (1498-1551)1 Švenk

fald 1615 
Adrian von Klnalcht , též Klnsl chtua (konec 16 . ntol. - 16Ja) 

Rel.aman 1694 
Fbl11ppua Aureolu. Paracalsus, recte Th.ophr8Bt~ Bomb.stu. 

von Hoben.1mb (149)- 1541)1 Sut or 1637. Polkmsn 1641. 
Vokoun 1649. Prldrleh 1666 Jx, de Care 1672. Šv enkfeld 
1675 Jx, St_ydl 1676, Werner 1684 . Štark 1685 . M.lenot
te 1689. Škréta 1691, Ral ssman 1694. Dlrlxová 1700 

!abrol •• paré , té ž Par.guSt PereUB (okolo 1510-1590) : 17ld
rich 1666, Illlng 1692 
~ z Jlgíny (111 v 7. etol.), Eckhart 1680 
J oh. Paul Pernuml. Petevlnua (žl1 v 2. pol . 16. atol . ) : Eok-

bart 1660 , Relesman 1694 
lells ~ (1536- 1614) ; Švenkfeld 1675 2x, Eckhart 1680 4x 
J. Popplus (žl1 oe přelomu 16. /17 . etol.) : Prldrlch 21 
Glo~enn1 Bettlet. del1. Porte (1536- 1615) : Šveokfeld 1675 , 

Hroch z Pel lc 1661 
Henrlcus Reozovlue, též RaDkov, recte Raotzeu (111 ~ 2. pol . 

16. etol.), Sobol a ealernltane - Švenkfeld 1675, Kleln 
1677, Oeueellua 1697, Hueber 1697 

Ireoz ~ (lil okol o pol. 16. etol.), Prldrlch 1666, 
Škréte 1691 

Rb.z •• (850- 923)1 Eckhart 1680 
t;;;;; Rlvlěre. té l Rlverlus (1589- 1655)1 Eckhart 1680 2x, 

I11ing 1692, Relssman 1694 
Gul1leume Ronde1et, tél Rondo1etue (1507-1566)1 Švenkfeld 

1675 21, Eckbsrt 16eo 2x 

• 
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W.ltber HerDBnn Ry!! ( žil v 16 • • tol . )~ Sutor 1637, Fridrich 
1666, Dlrlxová 1700 2x 

Gul11elmo Sallcettl. též da Salieeto (žil poč . 13 •• t ol. )l 
Re1aame.n 1694 

J •• n-Antolne Serr8ein, též Antonlus Sarecenua (1547-1538)1 
Eckhert 1680 

Al exander ~ (okolo 1470 - po 1525)1 Pridrich 1666 
Danlel Sennert (1572-16)7): Eckha r t 1680, RelsBman 1694 2x, 

Dirlxov' 1700 2x 
Jakob Scb_Sk, též Schackius, recte Degen (1 ~1!-1587): Švenk

fa ld 1675 
Jobannea Sch,nek ~on Grstenburg (1530-1598): Švenkteld 1675 

)x 

Jo •• pb Schmidt (žil okolo pol. 17. atol . ) : Fridrich 1666 
Samuel Sehoenborn (ž11 v 2. pol . 11. atol. h Eckhart 1680 
Pb111pp Jakob Sehoant.Id (žil v 2. pol. 17. atol . )1 ~a18-

DeU. 1669 
Johann ~ (1621- 1660 )1 Mslsnotte 1689 
Lorenz Scholtz von Ros.Deu (1552- 1599) 1 Švenk!e1d 1675 
Jobenn Scbu1tee , též Scu1tetue (1595 - 1645)1 Pridricb 1666 
'etrus S1bl11enua (žil v 2. pol. 16. eto1.)1 Eckhert 1680 
Benedetto Si1vet1cua (1575-1658 )1 Re1eeman 1694 
Peder Soereneen, té! Petrue Severinus (1542- 1602)1 Eckhart 

1680 
Paul de Sorbait (poč. 17. etol. - 1691)1 Eckhart 1680 
Gode!r1dua Stecb1ue, recte Vereteeg ( i il okolo přelomu 

16./17. etol.)a Reieamen 1694 
Johann Stepben Strobe1berger (konec 16. eto1. - okolo pol. 

17. eto1.)1 Beum 1658, Ma1anott e 1689 
Jeen~, téi Stu1iue (žil okolo přelomu 16 . /17 . eto1.): 

Š .... nk!e1d 1675 
Jekob Theodor Taberneemontanue (1520- 1590) ; de Caro 1672 
Johann ~ (1617 - 7): Eckhert 1680 
J.an tagau1t, též Tsgantiue ( konec 15 . eto1. - 1545): Sck

han 1680 
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.leol.ua TeurelluB (1547-1606): Eckhert 1680 
I.cobu. TbeodoruB, snad Jac. Theodoelue z Boloně (žil ~ 1. 

pol. 16. etol.): Švenkfeld 1675 
Leonhard fhurnelaear (1531-1596)1 Barták 1664, Eckhart 1680 
•• ttbiaa Tl1ipg (1634-1685)1 Eckhart 1680 
Michael Tox1t •• (111 okolo pol. 16. etol.)1 .alBnott~ 1689 
Vlttore Trlnc.~.lla (1496-1568)1 Švenkreld 1675 
Peter Uff.Sb.ch (okolo 1575-1635): Kriegarová 1664 /?/, Da

nial Schm1d 1672 
Pr.n~olB Vell.riole (okolo 1504-1580): Švenkfeld 1675. Eck

bart 1680 
Gul11elmo VarlRnAna (? - 13JO)1 Reissmsn 1694 
Ándr.sB Ve.sl1uB (1514-1564)1 Barták 1664, Švenkteld 1675. 

Eckhart 1680 
Banedetto Vettorl, též Vlctorlua Psventlnua (1481-1561): Dl

rixo"á 1700 

Glovannl de Viso (okolo 1460 - po 1517)1 Eckhart 1680 
Arnsud da ViII.Deuv •• táž Arnoldus Vl11BnovBnus (1 - 1J14): 

Švenkteld 1675. Eckhert 1680, Dlrl~ová 1700 
Johann Jskob ~ (1528-1586)1 Eckhert 1680 11 Weeurus/. 

Illing 1692 . Dlri~ová 1700 
Gaorg Hieronymus ~ (1624 -1677): Relssman 1694 
Kartln Wendricb (žil v 2. pol. 16. atol.): Švenkteld 1675 
Chriotopb Wirsung (1500- 1571): Fridrich 1666 
Jobennee Wittlch, též Vittlchlus (Žil v 2. pol. 16. etol.): 

Svankteld 1675 , Klein 1677 
Yal1x ~ (1514-1575)' PridriCh 1666, Dirixová 1700 
Peolo Z.ochiBa, též ZechiuB (1584-1659): Uslenotte 1689 
Zeidler , zřejmě Seb. Chr. Zeidler , děken LP pra~Bké univ. v 

letecb 1666-1689 . jeho Anatomie u Diri~ové 
Jobann Zwelrer (1618- 1666): Eckhart 1680 

• 
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příloha IV 

Seznam knih z pozůeteloetního soupisu Tomáie Fridricha, 
bradýfe (1666, 1. 4., rkp. 1177 , f. 4-5) 

Biicher 
1 artzney buch Chrletoph. Wlreung in fO 

oftlclna auraa ln f O 
obthalmla in fO 

Ambroe . Pereus ln fO 
D/oota/rt e Paracelsi wundt srtzney in fO 
chatslogus medicina8 in fa 
herberium Tyrent l ln fol. 
Agrlculae obeeruet lonls in fal . 
Scultetl armamenterlum chyrurgorum in fO 
Grol1um in 4 t o 
deatl1atorlum ln fO 
ain g •• chriebenee medicin buch, allerhendt recepten in 4to 

't.uteche appothaeken in 4 to 
Baldo.ini 01ed11 ln 4to 

Joa.ph. Qvercetanue l n 4to 

ba.l11ce ch1mlce Gral11 ln 4to 

chyrurgleeher blum in 4 to 

taxe medlcam Itn! 4to a/ 
thesaurus medicina. in 4to 

Pranz Ranar in (to 
epeculum chyrurglcum Joe.phl Schmidta ln 4to 

Aquapendente in 4t o 

podegrlcuB in .to 
Scbl1lhane in 4to 

medulI. destl1storla 1~ 4to 

paradox/aj Theophrsat. ln 4to 

~r. Gusltberl Ryt!l ln 4to 

erhsltung menschlicher gesundtbe1t 
Uhrsprung der freyen kunat ln 4~o 

in 4to 



archidox/al Perscelsi 
POpiUB in a O 

artsney buch Alexii Seitz in aD 
J.brlcl1 Hildani ln aD 
.1n herbarium in aD 
J.lix Wirtz in aO 

Ch1rurgie holendische in aD 
Isabella Cortese in aD 
tractatua de atfectibus renum et vesice /!I in aO 

Petar von der Stille in aD 
.in bUchel von fiabern in aO 

phisics Ploranentia in aD 
trectat von podegra in aD 
PopeUB in aO 

haUBa apothecken in aO 

Popiua roaenkreutz 
antidotum ln der peat 
it .. uber obbeachriebene medicin- und artzney bucher heben 
aich nech andere, darunter kleine hlatoriache, gegen 40 bU
char gefunden. 

Poznámke k příloze IV 

el NeDÍ zřej má . zda 8e tyt~ po eobl uvádln4 tituly ~y.ky
toyaly y knihovně opakovaně či zde jde o chybu pisaře. 



• 

• 
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pfíloha V 

Saznam knih z poz~Bt&loBtního soupisu Matěje Prantlika 
Eckhart. z PUrstBnteldu. lékaře (1680 , 31. B., rkp. 1178, 

f. 155-159v) 

opera Petr! Yethioli in rol. 
Gvlnthari opus de ~edlelnB veteri in fal. 
Cenredi O •• tner! de Bvlum natura in fal. 
Rhoderlcl • Ca. tra de univera. mullerum natura i n tol. 
pantbeum msdlelnea •• leetum in tol. 
K.rour1.11. ~.dlcln8 pr80tlcs in fal. 
madie •• srtla prlnceps in fal . 
Cour.di G •• tner! historie anlmellum in fal. 
Galmi )B c18881a in fal. 
aedlc ••• ,ntax8. Jacobl Wecurl ln fal. 
pbarm.cop ••• augustBna Z.elrerl ln fal. 
L.zarl Rlvarl1 opara o=nla ln fal. 
DOmancl.tar anlmellum aqvatl11um ln fal. 
Comelli Calal da re madloo in fal. 
Conradi O.etnar! de qvadrupedlbus vlvlparla in fal. 
Cal.pinu. MSgnus ln fal. 
Arnold! Vl11.no~ani opera omnia in fol. 
prá~e mAeteká čeaká pssná atará in fol. 
herbář eterý Mathlole in fol. 
Leurantii Surii thomue 4tua in fol . 
anethomie corporiB humeni Velventl in fol. 
dlctlonarium Bisolll ln tol. 
Jecobue Alkindus de re~ grsdibue in fol. 
Psuli de Sorbait unlverea. medicina. opere in rol. 
tabula lnatitutionum medicine, in r ol . 
Conr.dl Geetn,ri de e,rp,ntum natura in rol . 
sterá knihs neevázená česká medicinská in rol. 
Leonardi TburneuBeeri historie plante~ in fol. 
prá~a s &řízení sterý in rol. 
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!lazander Ben.dietu. da re ~edle8 in fol. 
praxi. medic in •• G~81therl Bruslla. in rol . 
prazla medicina. Oveltherl BruslI •••• dem in fol. 
J J.l1018 Pteter! da corporlbu8 humen!. atnlctura in fo~_. 
1 1.11cla Pleterl de muli .rum effectlbuB in fol. 
2 tabula B~pllclum medlcamentorum in fol. 
elog1. unl~.r81t 8t18 Pragenaia l n 4° 
antldotarlum Vellurll in 4° 
chirurgie Gyldon1e in 4° 
antldoterlum generele Jacobi Vellurl1 in 4° 
chirurgie Gyldonie in ,to 
Pbil1ppl Cl avarl l geographla in ,to 
t.chmla curi088 Ca.parl Schott1 in ,to 
Tboma. Bartollnl Beta med i e. ln 4° 
Joenn1a Tacky trlplex phaale BophlcUB 
ai.ceII.ne. curie •• medlco phialca in ,to 
epltos8 hlatorlaru= totlus mundl Joennla Cluverl1 i n 4° 
panthoa.nt~ /1/ XlrcherlattUa in 4° 
•••• nb.tlu. in pendect88 in 4° 
C •• parl Brs~o consul tstlonum msdlcsrum thoml duo eeperatlm 

in •• 

Q~ernerl ch1mlca l n 40 

Donatua ~ltomarl ae madendla febrlbua l n 4° 
1de. medlclnae Petrl Se~erlnl ln 40 

miecell.nea medlco-pblalca Joenn1a Beuach11 in 4° 
Blcolel Theurelll m.dlc88 pre.dlctlonla m8thodua ln 4° 
oomm.nterlus ln no~um llbrum Resla ln 4to 

1b •••• ~arle III medlcs. ln 4to 

1natltutionum totlu8 m.dlclnae llbrl 5 símul 
C •• perl Bre~ o tbomua )tlus ln 40 

Julii ~lexandrln1 op.re ad~eraU8 Gel enl calumnistorae in 4° 
Joannie Bartmanl madiclna. doctorla in 4° 
p .. n:l rozličný na enhúcb in 4° 
':JlVe 4 lingul'UlD in 4° 
Bippocretla prol.gom.na in 4° 

• 



• 
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janua 11~arum ln 4° 
prex1s medicina. Dove retl0 ln 4° 
dictlonarlum 1 l1ngvarum ln 4° 
ph11oBophl.. ch1m1ca Caaton! Dullonl in aO 
Joannle MaBuB da re medle. ln 80 

10el medicin •• 7renclacl Vall.~lo1ae ln aD 
in K. Tulit Ciceronia epiatole. Pbl11ppuB U.lantb~n III ln eP 
'ernalii untYerBa medicina. in a O 

Palicia Platerl 11brl J in 80 

Rondol.ti methodUB curendorum morborum ln aD 
syntagma unlvera.a medicIna. praetic.a JODeton1i in aD 
Joann1a Pernalii medandi ratl0 ln aD 
Nlcolal Plaonia praxi. medice ln aD 
Joannla Pauli Pemumie Petavlnl medici in aO 
Bl.ro~l »ereurlalla de compoBit. medlcamentorum ln a O 

'ellcla Plater! de viti1. ln aD 
Gulialmi Rondoletii metbodUB curendorum omnium morborum in € 
'allcia Pleter! de viti1. ln aD bl 
Joann1a • Viga cbyrurgl in aD 
Donatue Antoniu. de medandia humen1 corporia malia in 80 

Aristotelis librl 8 simul in 80 

Joannes Perneliue de abditie rerum cauais in 8° 
aromstum et e1mplici~ Bliq~ot medicamentorum apud Indoe 

nascentium hietorie euthore Carelo Chisig in 80 

Hugonis Priedervellis de tuende ssnitate in 80 

theatrum hietoricum Phillppi Loniceri in 80 

Andrea. Laurentii bietoria anathomica in 80 

totiua naturalia philoaopb1ae epitome in 80 

kniha nimecká lékařské bez tytuláře in 40 

kancionál český in 40 

no~um taatamentum graeco-Ietinum in 80 

Petrua Sibilenua de peste in 80 

gamalogia eynoptice in 40 

píani obyčejné congregeti české in 40 

Beldi ~ngeli de edmirsbili ~iparse nsturs in 40 
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oper •• borarum .ubc181v8~ in 4° 
collac'orlum Bertrutl1 ln 4° 
Hlppoereti8 coment.riu. in Gelenl 10e08 dlfricl11or •• 

in , 0 /1/ 
kronika turecká ln 4° 
ld •• ~ opera trIcIum Joannle Msrcl in 4° 
•• dull. dietl11etorla CODredl Conreth. in 4° 
!~.rror.B III pbl1oBophla in 4° 
Paulu. A.ginlt. in 4° 
Antoniu. Sarec.nuB de p8ate in e O 

con.l11a Joannla Cr.tonie in 8° 
.. o~ Conr.di O • • tnerl in eO 

.pltoma Valeecl de Taranta in eO 

tb •• aurus letlni aermania S.thi C.lvle!! in eO 

~tlonum centurl •• Bannlngarl in 6° 
Ludovlci de Pante .edltatlonum pera .8 in eO 

.pi.tolarum tbeologie.rum Ve •• lii liber unue ln eO 

a,lv. vocebulorum in eO 

Joannla Sturml1 pertltlonum 41al_ctlcerum lib. 4 in Ba 
Joannle Althusl1 polltlc8 in e O 

pbarmecop... euguetsna germsnlea in e O 

"opus německý ln 8° 
Jacobl Hel_rl de tabribua et peste in a O 

Ri~er1i praxie medice in aO 

Joannia Pontani tbomua unua in a O 

Bernardi Gordonii lilium medicinae in aO 

Cerdenue de rerum varietete in aO 

.editetionee de fidei mleteriis Ludovlci de Ponte in aO 

Aaati Lueiteni curetlonum medicinelium centurie 2de in aO 

Jo.epbuB ~ercetenua contra eb1a1coa in aO 

Tagent1i Chirurgia in aO 

Jo.nni8 a Greffbe1mb conellie in aD 
Rudolfl Schnelll pertltionee phislcae in aO 

.l.gentlee Pleuti et Terentll ln aD 
tTroC1nium c~icum Begn1n1 in aO 

• 
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Antonii Karet1 oratlonee in 8° 
Ludovlei de Ponte medltationeB ln e O 

princip1. gelllce ln e O 

ba.111ca chymica Osvald! Grall! ln 8° 
dlalectlca PonseceB ln aO 

dleputatlons8 dieleetlcse Albert! Bomba1! in e O 

Jrlatotel1e metephlalcorum l1bri 14 ln 8° 
.umma doctrinSB christianae ln aO 

p8BltBrl~ Devid1e Chrlatophori Cornerl1 in e O 

latrlclonee medlcamentorum aimpllcl~ liber )UB ln eO 

lexicon hlstorlco-poetlcum in a O 

tytulář český ln e O 

evangelia graBe. in e O 

elpbabetum graecum DlOBcordle in eO 

epitome adeglorum ErBem! Rotterodami in SO 
pharmacopoea dogmetlcorum rsstltute Joennle Qvercetenl in 8° 
diel.atlcse conalderetlone8 Prancise1 Plttlmen ln 8° 
8Uppex /1/ phreslum Hermani Vener! in 8° 
.daonltlone~ 18o~rat18 ad daemonlcum in aD 
Joannla Pernell1 medendi ratio in 8 0 

Horatii poemate ln SO 
Leone11us de aegritudinibua infent ium in SO 
manu.le divinorum officiorum in 8 0 

Prancieci Ve11erio1aa loci medicinae communee in SO 
G.br1 !rabia alchymie eummae perfectlonla treditio in 8 0 

Dyonieil Pontanoni de morborum internorum curatione in 80 

epitome adagiorum Eraemi Rotterodami in SO 
4ialogorum aacrorum liber 4 in SO 
oBcodomie /!/ minorltlcee scholae Sa10monis ln SO 
aculeus catholicae devotionis in SO 
mB4itatiocum Ludovicl de Ponte pars 6ta in 80 

Bartholinus da sangvine vetito in SO 
_pna.ra de Secro Bassio /t/ in 80 

Joennes BracheeluD de slchlmia in 8 0 

virorum clarias1morum curia utillaa1ma chymice in SO 
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gramatica česká pana doktora Rosy in a O 

blttuaen et 11gnum tOBella Mstthla. Bl111ngan in 8° 
lnatltutloneB Juatlnlanl in parYO 8 
hi.tor! •• uniyeraali. nueleua G.brl. lia Bucelin1 in 16° 
katacbismus český • kupterBtlc~ ln 16to 

epltoae inatltutlonum de febrlbua Seh.airti /1/ ln p.~ 
anch1rldion cathollcum in 16° 
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dl. a1tlaldenda undt l.lchte chlm1a in 16° 
Julii Ca.aarla ab 8. rerum geDterum commenterlua in 16° 
Sencti PreDciacl Xevaril eplatolarum l1brl 5 in 16° 
aeorgii Davidi. Locsmerl in lnat. tmper. annotetioneB in 16° 
_.tthiaa Tl11ngl anatomie. li.nia 16° 
Samueli. Schonborn11 manuele medicina. prectlcae Galeno chy

~c.. in 16° 
Sty.ruB Tineua de v1rg1n1tatio notie, groviditote et partu 
~~ 

.nchiridion dogmatico bermetieum ln 160 

tor.u1ar teutacber mieoion oder briefte in 160 

iriatote1io Staglritae phteicorum 11brl 8 in 160 

orat ione o 0011agii Porcenoia in 160 

-.,ntax.oa artia Dlrebi11a a1ter tbomuo ln 160 

Ariatotelio a1iorumqu8 problemate in 160 

Joannio Vincartii Gellobelga8 Inaulon1 oacrorum baroidum 
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trl .. aglotu8 chrietlanus in 16° 
candi4atue rbatoricee in 16° 
epiagel der anathomie in 16° 
lingY.e .. 111coe inotltutio ln 16° 
Ar1.tot81ie StBgiritaa dotophiaicorum 1ibri 4 in 16 
.. engBlla graeco latina ln 16° 
oretor .xtemporanoU8 Michoo110 Radovi in 16° 
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Abr&n.mi Yr .. beaarl1 echol. madle. ln 16° 
Hortulu. aar1enull in 16° 
Petr! BeJr! anchlrldlon da madendle human! corporl. ..lIs 

in 16° 
iD4r ••• V ••• lii Bruxellensle humen! corporlB fabrice ln 16° 
l1ballua I .. proz1mua erdet Ucelegon in 16° 
kDí!te congrBS.tl W9. Prentllka in 16° 
th •• trua aneb dl •• d20 bo1íbo řízení in SO 
tnílek jak Ikolních, tak modl iteb 1 jinýCh n.anoho •• 1QýCh 

9' ....... 

Posn4mky k příloze V 

a/ Haní zfejm'. zda .B tyto po 80bi uváděn' tttulJ v~.k1-
tov.ll • knibovně opakovaně !1 zda jde o chybu píeate. 

bl SrY. posn. 8 . 
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Zdaa'k Hoj cl • 

Di. taobil'S\llcha und lud1z1,Dhche Lihratur 1.a daD 
Pr.cer B1bll0.haken d •• 17. Jabrbuaderta (1628-1700) 

Dar Autor erbait.t. di. Angaban uber d1 . Buchar _ua 
d .. B1nt.rl .... n.chaft.lov.nt.r.a dar fregar 'li8'.dt und 
dar ndD. .. lh au. den Jabre.n 1627- 1700 a ul. Di'! arztl1 cll$ 

'eohl1taratur wurda in .81 InT.nt.ran (d. h . l n 22 .3 ~ 
al.hr ubarl1atertaa Inventare) Tartrehll. 528 Buchar _us d.1e

... '.oh etellea 9.J • aller srt.ptan Titel dar. K.hr 81e 
41. B&lrh der BÚcher IIlB arzt11chu Themat1k eattalle.o. aut 

4;1. Ubllotbek"'" der Beru!. Inte, J.potbakar. Wuad_rhe. 
t .. t 40 I aur di. z •• i groG.o Xollektlonen - di . B1bllotbak 
cl_ J,po$bek.r. blpu d •• JUosllrlLll. TOll Š ..... nk.1'eld ( i' 1615) 

uad d .. Aret •• KatAj 'rant1iek Eokhart Ton puz.t aafald 
(+ 1680). Dar Autor tand •• br al. 5 ar.t llcba Buchar .\lob 

1a .~ B1bllotbakea dar LIl.n. Dle Ant- uncl aigantl 1cba 
11 ..... ohathl1hratur 1D. de.o. Prq:er Mbllotbell::e.o. ahlgt &l
.. PAS b.d.ut.nd. 

n.u." Koll.ktlonu aur Ked.1sill be.ltze.o. jedoe.b 41. 
thtenllbl. Sl. kOlllllu oft T.NilInU Tor (ln 60 $ der Blbl.1o
-'b.lr:u. pbt •• nlebt lIIehr ala J _"tUch. BUcher) . Die .. 1:01-

lektloDu .rhaltu Tom 16. JllbriuU1d.rt &ll 1hr. WlT.riad.rl1-
oh .... obatt.Ahe1 t a1 t der Obersllbl der S.rbarhn Wld a.81-
a_t. 9"OA Jan I:opp. D .... ada'u gele.u. Buch war..n 41. 
'-ft.tnAgu. d .. H.rb8.r1la8 TOA _.niolll .UII den Jllhru 

1562 uad 1596. ~ san •• - Vl.rt.l all.r ar.tllchen BUch.r 
.ttaIU .ut 41. Berbar1en uad d18 phamalr:ologiaebu. sUober. 
D.r .rfolgr.lohat. !u'or nacb Katbiolll .ar Parac.I.UII . Dl. 
re1oh. 8lr:al. d.r ltall.n18chu, deutacben und fr.n.ó_laeben 
!utorea lat .14 Zelcb.4 det Ur, d.o der J.obll'eraturlmport 
_ehr l.banUg .ar. Dle Bas18 der Prag.r B1bllo'h .lr:en d .. 
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17. J,sb.rhunderh 'b11bi di. zum erete.o. Mal ln der ... eUu 
ail.tt. , •• 16 • .Tah-zhUDel.rh herauasegebe.o.. J.1h~·hl.rt 41 • 

• e1t • ..o .. i.ohe Literatur eraoh.ini 10 .1411.0 r.trl.tar
bl \li.tb.tu.. ..... cl .. J.ůl1'buoduh. 

Der .Autor p~ 1D. deD. Bdlqell einatl tfberWok aNI' 
alb ~hrla .. u.chati ..... rs.lohD.1 ••• der IIP%'Ot ... lo~.· 
CBerul.). 4en laob •• ia _ller B1bliothekaa átt a1n4.,reaa ' 
e1a .. ar.il1chea fitel, aln VerseiohD.1. der 14 cl .. Pr.cer 
l1~oth.taa TertretaneD Autoreo uad z •• i Autatelluacen 
der BĎob.rr.rs.lohnl •••• 
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