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Ji!! P o k o r n Ý 

l.IuIsti LI'9RJ.'l'URJ. V DlHOTlf.íca PRd.sncs 
df.U18 T 18. "oomf 

I~! .8 V GruntO'9'IÚlD a dokonalém regimentu KOPt'd z Rau
aat.halu, Ichrj "f:yihl 'i' Praze r. 1535. ptá učedn:!i:. proč u ' 
"frohnoatl "f ~e.lcém království nestarají více o l'ksře, kteří 
Jsou pfece tak potřební, dostane se mu od mistra této zatrp
tl' 04povid1: "Protože .e Jim zdá, že žádného učeného muž. 
J1a potřeb! n.ni ••• • 1/ Teto věta, si si o její správnosti 
~.lťa. ookoli, •• dá B musí jsitě doplnit: V dřívějšíCh do
~ch •• mohl nemocný člověk obrátit o radu B pomoc nejen k 
u!.~ lék.fóm či jejich méně vzdělenýM, ale nikoli neÚBpěi
~JI!a lcoDkurentdm - ohirur~. hedačdm. 18zebnikdm, čaro~ 
"JD1cím apod •• n$brž ji mohl nelézt také "U vlestni lm1hov
mi. ~ o tomto sspektu lékařské "fědy bych chtěl rerarovst. 

Jaltě dříve, než .e pOkusím stanovit, Jak byls teto 11-
teretura přijímána v 18. stol. pražskými měštany, bude tuším 
ul1t.čná fíci něco bližšího o táto literatuře samotná, resp. 
o ta.. Jaká cíle si kladla nebo jaká publikum hodlala oslo
~1t. '.nto problám si m~žeme nejlépe osvětlit na několika 
pfítladeeh. Oswsld Gaebelkbouern říká v předmluvě ke svámu 
ArtzneJbucbu, vydaném. v r. 1595, že tuto knihu sepsal na žá-

. 2/ 
408t .-áho pána knížete Ludvíka. Na snsd proto, aby lákař-
.kt vida byls zlehčena a lékaři potupeni a aby si v ní mohl 
hledat každýj Artzneybuch byl zamýijlen Jen jako pomAcka v 
rukou zlruhD$ch znalcll. Proto taká kníže Ludvík, al! dal kni

hu vydat, sl celý náklad ponechal. Chtěl Jaj totiž postupně 
po I exempláři rozdávat Jen zvláětě zasloužilým muž~. Jen 
t.k nemohla podle jeho představ vzniknout z knihy a Jejího 
... ováho rozěíření škoda. Jenže už tehdy se našli nesvědomi
tí tiskaři, kteří Artzneybueh přetiskli, prý ovšem s ehyb~ 
Protož. Be obssh spisu už nedal před širokou veřejností ute
Jit, rozhodl se "Gaebelkhouern připravit aleepoň nová opravená 

, 
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~1dtní. V .'vlru předmluYY varoval Ještě jednou před 11~. 
kt.H br .. pokouleli HiHt podle Jeho kn1b)', ani ž by mlli 
«ostet.čné cn.loatl mediciny_ V náaleduJícím .toletí z •• tt
•• 1 Johann Jo.ohia Becbar .a ev'. díle Parnaaeu. aedlo1nalia 
1l1Wltratu názor, Ie obyčejnému ělOTáku des nds. doo,011t, 
aby .e •• z~11 •• Taemi taji přírody a lékařství, ~1. na 
4r11.hé atrall.ě b;r .. IIIU to nemile ani úplnií z8kúa~.J/ J. I18ko
n.c v pedagogickém a filantropické. stolet í 81 autoři jako 
např. Kll~ Beynon mladií přímo klad11 za ča.t , I. pílí pro 

•• nkov~. pro chudé a tím více potřebné, kteří neumějí 18-
t1na~ • nevyzneJí .a v medicině. 4/ Tento vfvoJ, který Jsem 
.ohl naaklcovat jen velice Boh.metleky a stručně, je potvr
.~tn 1 velioe podrobným b'dán!m britakým. 51 I kdy! uv.d.~ 
.tanOYlaka ilustrují apíi. jen ~zory lékefd 8 neposkytují 
"dné konkrétní údaje o zpdeobu e etupni roziíření jejich 
411. dokládejí přeeto etále .e zyriuJící poptávku po popu
ltrDích informacích. I přea zkulenoat, jakou uděl al a patia
t_ • .ohl a.ebeltbouern klidni prohlaiovat. !e jeho kniha 

Jl«II..Í pro proet4bo Člověk. určena. Závisel mnohem .,íce na tom. 
.. 4o.t_l od ..,ábo knížete. pro něhož peal 1 historické prá
oe, neJ na to., sda si jebo knihu někdo koupí. O literaturu 
tohoto ~ brl ., 16. atol . eai skuteěně menií zájem než o 
200 let posdiji. kdy ul eutor proati n .. obl odolat naléhání 
obl1&ftních přátel, kteří .,yetupují snad., keždé předmlu., i . 

a nabídtáa nakladetal6. 
!7to .,e~ pravděpodobné. ale zatím neprokezatelné ~a

~ e. ovlem rozcházají e re.litou recepce této literatury 
., pr~kém proetfedÍ. jů nám ji ukezuja atudium imentá
f6. 6 PreJltí měítené ., 16. atol. nebyli zrovna příliš hor-
11.,;fa1 čhn.U1, a kdyl ul Dlco četli, .,01111 lmih;r. ktertli 
j1a pf1padal7 sřejml přitežlivi jií II uŽitečněj i!: 1r::n1~ o 
hi.torii, o oiz!ch zemích, knihy náboženeké a prá.,n1oké. 
Lét.ř_ké. literatura atála .,akutlru poněkud na okraji zájmu: 
s 2 076 1n.,entáfd, dOChovanýCh z té doby v pražském lDěst8k~ 
arcbi.,u, obsahuje jen 147 nějaké knihy , které poj edné,.,ají o 
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l1dakých nemocech, jejich hOjení 8 o bylináCh - jek jsem 81 
tuto oblast ~ymez l1. 71 Přitom jen J8 knihoven mělo véca ne! 
5 knih včetně, jen 19 měětan~ se mohlo pochlubit 8bírk~ o 
10 • více knihách lékařského eharakteru. Knihy takto Bp~ 
clálně zaměřené se objevovaly pouze ve větších knlhovnf.cb, 
které obsahovaly asI tak 15 a více knih. Jestliže v ~řevážné 
ěáatl knihoven nalézáme, jak jsem již řekl, méně oež 5 lé
kařských knih, a to 1 v případech. kdy celkový počet tltuld 
doaahoval značné výše, třeba několika set , znamená to, že 
"J1teIé knihoven většinou neetáli o ddkledné e všestranné 
studiu. problematiky ze všech stran, jako spíše o informace 
obecného a zhuštěného charakteru. Zájem o l ékařskou proble
matiku mll apí'. užitkový než vědecký ráz. Ostatně na6i měš
tané také žádní vědci nebyli. Mezi majiteli lékařakých spis~ 
nachAsíme především úředníky, kteří jsou zaatoupeni 42 %. 
dále měšts~, které nedokážeme přesně profesionálně zařsdit 
- )1., řemeslníky (ll %), ženy (8 %) s kupce (7 %). Vedoucí 
pozice úřednÍk~ je patrná i z relace počtu osob, vlastnících 
lékařskou literaturu, k celko~ému počtu osob dané Skupiny.81 

Tento zajisté poněkud chmurný pohled ns roli lékařské 
literatury v životě prszských měět8n~ ss zřejmě ještě pro
hloubí náeledujícím pokusem o char~kteristiku této literatu
ry. Skutečně kvalifikovant rozbor obsahové náplně je nezbyt
né yybradit opravdovým odborníkdm, a proto jaem se rozhodl 
pop.at knihy, které jsem mohl studovat, jiným, sle doufe jme 
rOYniž užitečným zp~sobem. Chtěl jsem získat určité kritéri
ua charakteru jakékoli knihy, které by se dalo objektivně a 
etatisticky vyj ádřit. Tímto kritériem ae stalo stáří pří
.1uiných knih. Lékařská literatura pocházela ve značné míře, 
tj. zhruba z ll), až z 16. stol. 17. stol. je zastoupeno 
40 % a zbytek - 24 % - připadá na 18. věk. Stejným zp~sobem 
jsem navíc prozkoumal soubor knih, pocházejících z těcb 
knihoven, které obsahovaly větší počet lékařských titul~ -
10 a více. Výsledek se příliš nelišil: 16. stol. si zachova
lo stále velmi silné postavení a pozice 18. atol. se zlepii-
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la jen o 2 %.9/ Krá tce řečeno , lák_řaká literatura, která •• 
Y Prase četla. bll_ značně stará, v prOměru starší ne! 11ta
.. tura oetatnfch tematických otrubO. Ovšem vysvědčení, kiará 
létaf.ké literatuře tato skutečnost vystavuje, nen! pochopi
telnl jednoznačně negativní - v medicině 18. atol. brály 
Jalt! antické autority velIce podsta tnou r oli. 

,. fo, co jam práv ě uvedl, by lIložná mohlo Bvá"'.~ t k před- ,. 

et.,. •• Ie Uk.řstá literatura , obll8 h ná v knlho'9n8.ch pra!
_kých millanA. za podrobnější etudium ~Obac nestojí, I. jde 
Jan o napatrni poč at knih nevalné ceny . To by v§ek pravda 
neb11a. V ti chto knihovnáoh nacházíme skutečně značné množ
.t,,! snaaan1tých Jmen, vynikajících t eoretlkd lékařeké vidy 
1 praktlkd lékařského povoláni. 

Z antických lákař6 81 obecnou popularitu uchoval Hippo
trath, který se vyskytuje v mnoha knihovnách. Oatatni 8ll
tlok' .utory yěetne Geléne, tedy ještě Sorena , Oelaa, Dioe
korida, alI Jen jeden mělt.n, jeho! knihovne mAle skutečně 
.... n1 .tický charakter. PozdAJší spiaovatelé neby l i přilil 

... tcupeni - Jednou se objevuj e Jvicenna, jadnou Arnaud de 
ViIleu.uye, několikrát Albertus MagnuB (resp. Henri cus de 
lazea1a) • také Baailiua Valentlnua. 

Medicincu aa ye vitií míle zabývalO al 16. stel., jehol 
pfad.t .. itelé neil1 v knihovnách pražských měě{811ó skutečni 
č .. tn' ai.to. Zde je nutno jmenovat pfedeviím botaniky, ze
J-'na •• ttiol1bo, Lonicara, Tabernomontana, Oluaia nebo 0.
.. raria •• attiol1bc herbtř pstřil mezi v~bac nejčtenějlí 
~. Dallím autor .. , který .e těAil ohromná popularitA, 
bJl Paracelsus, jaho! pOdivínství .1 nezadalo s jeho gania
litou. V tIto souvislos ti m~!eme uvést i C.rdana a Quarceta
na. Velkými z'-lUhem1 o rozvoj přírodníCh ved i statečnými 

vlstoupením1 proti pověrám se vyznameneli .eyar, Lange, .a
nardus. Pfehled vAdeckých autcrit 16. stol. musíme zakoněit 
č~i hvězdami prvnf velikcati, první dva - Wrrrtz a zvlált! 
far' - 8i "1dobyli uznání svou činností chirurgickou, Ve •• -
lius a 'ellopius ae proslavili jako anatomové. Neméně alaY-
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nta1 anatomy byli dále Platter, Aquspedenta nebo Bartol1nue. 
Pracea1 z obl •• ti chirurgie proslul1 Lowe, Purmann, Petit, 
Oarengaot 8 Schulte •• V knihovnách pralakýcb měll.od B. ob
J.-11. 1 dÍla slavných praktickýeb lák~ jako např. Bor-ta, 
laburiga, Radelitta , Overkampa, B ••• rw7cka, »&riiecha a14. 
Slulni byla zutoupena htrochem1cká Ikola, 8 to MU.':CU8a, 
Verbayanem, Dol ••• m, Sen.rtem 8 Bontekoem. Tento ~f.hl.d .d
! ... u •• vlít čtyřmi jmány zřejmě najalavnějiích léksřd • 
• 1406 17 •• počátku lB. atol.: Helmontem, Stahl_m, Hottaan
n ... aoarha ••• nam. J. mt.l~ D8 p~n! pohled zcela _fajm'. 
i. tich něko11k měii.n~, klaří mill o medicinu hlubší záJ .. , 
•• v ní tak' dokázalo dobře orientovat. Naili 81 praktlck7 
viacbny významné evropské autority, které .e v té době nabí
ael,.. 

Jaltě na jednu skutečnost je tulím třeba upozornit: 
8 ~fJiakou autord 16. atol., JeJieh! dÍle ~ylle ~ Preze. a 
Alkolita diaertecí poeházely vleehny knihy ze zahreničí. Vy
""''-ní Ukafakýeh knih v Praze a8 v 17_ • lB. atol. aBi ano
~ nrr,rpl'ealo, jejieh import vlak zfeJmě ano. Knihy byly 
PIIÚ7 n.aety, latinsky, Matečnl také t'raneouukY. nebo by-

1r do tiehto jazykó přakl'dány z italltiny, holandltiny a 
&DCličt~. ~aaty bylo nepa(no Jen tleh pár knížek, kter~ 
~7.lT p4ěí Vela.lavínovou a jeho pfedeb~de~. Hení eelkem ani 
divul Jil ~am Huber ve avfa překledu Regimentu H. Rent.ovi_ 
d eUiuJa ZlIl "chudobu v takO'fÝch materiích j .. ,.te nde
bo" . lO/ V DialedUjíeíeh d~ou stoletíeh .a če.tý jaslk j1sti 
přilil neobobatil. Tato aituaee ae opakuJe i va ~Ieeb oetat
DÍch tamatiokýeh oblasteeh: česky .e skládali jan modlitby, 
tia'-ní, n4bol.nat~ pí.ni a biani. Jinak .a pral_ký čteniř 
.ua_I apokojit tím, eo mu sanechal zlatj vět čeak~ho pí ... -
n10~í, nabo poekYtla eizina. 

Pohlad na lékafekou literaturu, seatoupenou v pra!akfeb 
... l8D8kfoh knihovnách, vede tady zatím k nejietjm .'vira.. 
Protola n •• ~. viachny molnoati, kter~ ae pfi .íak'vtní lé
tafakfcb vidOllOatí nabíu17, 8. také nardl_a - rovnU s lI.a-

• 
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• 
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snalosti - srovnat Prahu e Jinými v ě těíml miaty alespoň ve 
střednÍ ~ropi. musíme konstatovat, ie tuto literaturu 
... l •• tni nedovedeme zhodnotit. Zároveň zde S8 vii naléhavost! 
.~.tává nutnost ori ent ovet dal !í výzkum práv ě naznačeným 

_irem. 

Poznámky 

II Kopp z Raumentbelu, Gruntovní a dOkona11 l egiGant ••. 
Praha 1535. předmluva. 

2/ 08wald G88belkhouern, Artzneybueh ••. TUbingen 1595. 
předmluva . 

JI Johann Joechlm Bachar, Parnss.us medicinal!. illuetrs
tu. oder E1n DeUBe 0'0 Thier- , Xrauter- und Barg-Buch, 
Ula 1663. předmluva. 

4/ 1118. Beynon d •• Juenseren, Barmhertzlger Samsrlta
n.r ••. Rumberg 1696, předmluva. 

5/ H. S. Bennet, Engllsh Hooka and Rasdsre 1558 to 1603. 
Be1Dg • etudy in tba blstory of tba book trad a in the 
r.lgn of Elizabath I. II, Cambridge 1965. B. 179-187; 
tfl, Eng1iah Booka end Raedera 1603 to 1640. Being B 

.tudy in the hiatory of the book trade in the reign of 
J .... I snd Charles I. III, Cambridge 1970, 8. 140n. 

6/ JKP, rkp. 1179-1194, 1195- 1207, 1218-1220 , 1222. 4795 
aJ 4798. 

7/ Z o.lk~&ho počtu 23 7J2 zjiětěných s II 907 urěeuieh 
knih md~eme eharskterlzo~8t 821 jako l'ksřekýeh - tj. 
J.5 ~ , resp. 5 ,9 ~. 

8/ Skupina mejlt a1d Celko~ý po- počet ln~en- ~ 
čet lnven- táfd 8 Uk. 
tU. telll8tikou ,.", 719 12 1,7 

6h4níei 241 62 25,7 
fetnee1n:íei 427 18 4,2 
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skupina a_J1teId celkový po- počet 10\'.n-
čet inven- tářd BUk. 

UM tematikou 
-'1{.nA ba. bllž-
lího označení 508 45 8,9 
tupci 18) 10 5,5 

9/ Br.. J. POkOrný, Bibliotheken Preger BUrger tA den Jah
ren 1700-1784. Přispěvek ne Colloque Hietolre de 1. 
Leotura, Paříž 1).-15. 1 . 1966. 

10/ BaDr7lr: Rantzovlus. R.g~ent zdreví •.• Praha 1587, pf.a
alu". Adama Hubera, překladatele. 

;; 
, 
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latalog autord lákařakých apia~ 

~b7 ~ýsledky tohoto pfíaplvku mohly být pokud molnu 
e~aktDi aro~nán1 a j1nými výzkumy a pochopitelně také Dále
liti ahodnoceny skutečnými znalci, rozhodl jsem a~ a.ladit 
viechQJ autory lékařpkých spia~ do následujío!ho pf.hledu. 
J ... ai vidom jeho značných Dedoatatkd, ale j8em ne druhé 
straně p.vně přeevědčen o tom, le Dálelitý postup v bádán! o 
ateDiřakých zájmech ja možný jan na základl liroké komparač
DÍ .{kladny - byt by aa skládala z podobných dílčíCh a po
chopitelnl i staJni nedokonslýCh příaplvkd. 

J.éns sutord, která jse. nedokázal určit, jaem zapsal 
~ té ror.I, jakou jsem nalezl v prameni. J1nak jaam zněn! 
j.~ pflsp6aoboval podla toho, jak jsou cit~ána ~ literatu
fe, col sna.ená 1 to, Je křestní jméno sa nachází za příjme
Dia.+1 Letopočat za Jménem uvádí dobu úmrtí daného autora, 
pokud ae na tomto Diatě objeví značka ft~n, znamená to, fa 
jda c antického autora. Nakonec je zaznamenán 1 počat výsky
tA pfialuAnébo autore v knihovnách pražskýCh měitan~. 

+1 ~. v. Heller, B1bliotbece anatomic •• Tiguri 1114; týž, 
Bibliothac. chirurg1c •• Bernae 1774-17751 ~. Hirsch, 
B1ographiacbe8 Lexikon der hervorragenden Aerste aller 
Zeiten. _ten 1884-1888; katalog Strah~ské kn1hOYny. 
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J.bel11 , - • 1 
Agrlcola Johannea, 1570, 2 
J.lbertua Megnus - vlastně Henrlcus 
~ •• 8andrini Julius, 1590, 1 

de Sexonls, - • J 

ab 'ltomarl DonatuB AntoniuB, ner. kol. 1520, 1 
D. .lndre, - • 1 
'poll1nerlue O., - • 1 
Arneud de Vl118neu~e. 1314, 1 
~n1i Kedici, - • 1 
J.~ic.nn8 - lbn Sine, 10J7. 1 
Bagli~l G1orgi, 1706. 1 
Bauh1nua C.. - • 1 
Bar~ta PeuluB Argentoretenels, žil v 2. pol. 17. etol., 2 
Barthollnu8 Ceaperue senior, 1629. 2 
Barthollnus Thomes, 1680, 1 
Bartlech a.org. 1607 ?, 1 
Ba.tIiu. Valentinu., ? • 1 
Bat. Wl111 ... 1669. 1 
Biaaler Gottfrlad Samuel, - 2 
hek, - • 1 
.acher Johannea Joec~. 1682, 4 
... on BnlU"ll'1ck Johanne., 1647. 2 
Be7ar Johann Hartmann, 1625. 1 
Bll .. Be7DOnml., - • 7 
Bi8Ilhd.11. - • 1 
Bitt.rm.nn, - • 1 

Blankart St ... n, 1702, 6 
Bo.rh ...... Hermann, 1738, 4 
BOha. Martin, - • 1 
Booll: Hl.ro~a. 1554, 1 
Beatekae Cornallua, 1685. 1 
GTaltari. Brade. - • 1 
lIrandt. - • 1 

Braunacbweig Hieronymus, zemř. na poč. lG. stol., 1 
Brunner Ba1thasar, 1604, 1 

• 

, 



Durger Petrus, - • 1 
C.erarlulI Joe.ehim, 1598, 1 
Cardano Glrolamo, 1596, 1 

30' 

Cardl1ualue JOBnnes Biskta., J 
Carl Johann Samuel, 1137, 2 
jurellue CornelluB Celeus. A, 1 
Clerc (Clerc Wlco188 - Gabriel 1, 1798), 1 
Cohausan Johann Helnrlch. 1750, 2 
Comiar.. - • 3 
Barth.lem1 Corbet. - • 1 
Cornaro Lulgt, 1566, 1 
Auralii Com_Iii. - 1 
Dhnha1lll11. - 1 
Dlgby X.oatm, 1665. 1 
Dl0 Peter, 171B, 1 
Dioakorlde., A. 2 
lhnarneua hane •• - • 1 
Dolaeu. Johann.s, 1707, 1 
da I'Koluse Charl •• , 1609. 1 
n-en, - • 1 
Joan. Aug. Eman. - • 1 
htoDlo Xring, - • 1 
'abr101ua Bl.ro~ua - Aquapedente. 1619, J 
'.llopte Gabriele, 1562, 4 
J'lU"Oatilaa B1mel'\l8. - • 1 
'a7eu. Thoma., 1631, 1 
Hl:,r, - • 1 
~or •• aDtl Leonardo, - • 2 
~cl1 C •• 01111 Pir.lani L.ectantl1. - • 1 
.1001a1 'lor.ot1n!, - • 1 

'orblgar StIIIr\l81, - . • 2 
Joann1a Pormanek, - • 1 
'or.ter Martin, - • 1 
1'ranek aaorgluB, - • 1 
D •• ld Pri.dels, - , I 



!Ucha Gilbert, 1567. 1 
Johann funek.rB, - • 1 
•• thaal Oadhred, - , 1 
a •• balthouarn O ••• ld. 1616, 7 
Oal.au. Claudlua, !, 4 

)10 

da Gar.nceot aené-Jaequ8s-Crolaaanta, 1759. 1 
Oarhard Gregorlu., - • 1 
Gla ... ar1, - • 1 
!ha04orl Gra.nen, - • 1 
Bahn Johann, 1742, 1 
Leonalli B~.ntln1. - • 1 
Bainalua 11colaua, _ • 1 
Bal1.1g Chrlatoph, 1721, J 
"on 8.1IIIont Pranclacue Mercuriu.s, 1699. 1 
,,"on Balaont Jobanne. Bept., 16", J 
Henkal Johann Priedrleh, - • 2 
Chriatopborl Henrlcl, - • 1 
Barbat, - • 1 
aarelDi, - • 1 
Bercul18 Kadlcl, - • 1 
Biatrophill. - • 1 
Bl.ro~ Mercurlalls, - • 1 
Blppot.atl., ~. 7 
Joann1a Hi.chl, - . 1 
Botta&nn Priadrieb. 1742, 2 

Boft.anni Borio!, - 1 
Georgii Bollik. - . 1 
Honůgk. - • 1 
HOHt Gregor. 16,36, 2 
80tton PatruB, 1709, 1 
Huber z Rlaenpecbu Adam, 1613. 4 
Hun4artmark Halnrlch Elisa, 1739, nebo KarI Priedrich, 1762 , 

1 
Hutter Andrea., - • J 
du Ch •• na JO.8phua - Qusreetenus, 1609, 2 

, 



• 

• 

)11 

Juangken Johann Heltrleh, 1726 , 10 
Junckar Johannes, 1759. 1 
Xederza •• k , - • 1 
Xqser, - • 1 
Kail Chrlstoph Helnrlch, - • J 
Johann Kelt, - • 1 
Thome. X ••• ler, - • 1 
ElrCbmayar von Relcbwltz Carl Vsle~tln . - • 5 
JCn1 cheri, - • 1 
Kopp z Raumenthalu Jan, - • J 
Kr ... r Jobann Georg, 1742, ) 
Johann Krausuens, - • 1 
Irautermann Velentin, - , 6 
Xulmua Johann ~dam. 1745. 2 
Lange Johann, 1565. 1 
LaurenUi - Laurena (Leurena A.ndrt\i de ? 1609). J 
KlChaslia Ley •• ri, - • 1 
Leb.a.ld .14&111, - • 1 
L1D4arn - Prsnelsel von LUndern, 2 
I.1 ... erl1 , - • 1 
LoDic.rus Adam, 1586, 7 
LG. sb )hr •• fald Johannee PrenclacUB, 1725, 2 
Lowa 'eter, 1612, 5 
Ha4rian1 Lunil •• dlcl, - • 1 
Xeoa.lua Johann Georg, 1653. 1 
lIqar1. - • 1 

1Iag1r1 Johann, 1596, 1 
1Ianard1 Johann •• , 1536, 1 
lIarchatt1 Pietro, 1673. 1 
•• ttl011 Plarandra •• 1577, 20 
Mauric •• u Prsn901e, 1709, 2 
MaJer U.thlsa, - • J 
lI.hna_, - • 1 
Maria lIenedra I - 1 
•• rcl.1n1. - • 1 
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H18ro~U9 Uercurlel1a, - 1 
Kisohal Johann Alexander, - 1 
J oenn1a Moye, - I 1 
Muller Prlder. Loe~enat elnius. - • 1 
Kualteno Carlo, 1714, 4 
yon Mynelcht Adrian , 1630 ?, 4 
Norr Erhsrd. - • 1 
Johann AUgust Obmenn - Oelsmenn, - • 1 
Overkemp Heydentryk, 1692/3 . 1 
pslryn Johennss, - • 1 
Panch lno , - • 1 

Paraceleua sb Hohenhe1m Phl11ppuB Aureolus Theophreetue Bom-
bastus, 1541, 10 

Paré Ambroles, 1590, 2 
Paullln1 Christian Prenz, 1712, 2 
faulml ar de Greutemeenl1, 1588, 1 
Pnloweq , : - • 1 
PetU .JIan-Louie, 1760, 1 
Pfi.ar Joh. Nieoleus, - 1 
Pleter Fe11x, 1614, 2 
Polantzl Joh. Prez, - 1 
PoppaWl , - • 1 

Joannls PosBon, - , 1 
pr_u=er Joennsa, - • 1 

Pursann MettbBue Gotttrled, 1721, 7 
QuareetanuB JoeephuB , - • 1 
QueccluB Gregor, 1632, 1 
Quldo Hlspenicus, - • 1 
Qu1dOlŮS. - • 1 

Radelitt John, 1714, 1 
aadn1czky. Ignat1ua. 1 
R8b8l'dt . - • 1 
Ran1cht era. - • 
~on Rantzeu Henrlk Graf, 1598 , 1 
Georgi1 Pr1dar1cl Reimann, - , 1 

, 
, 



• 

• 
., 

Redl1cb , - I 1 
Renner JTenz , - 1 
Richter, - • 2 

Jl) 

Richter Cbrht1an J'rledrlch, Il11, 2 

Rl~i;re Lazare , 1655 . 2 
Stephan1 Rod.rte! C •• trenots , 1654, 1 
R ..... 1Di Bernardlno, 1704 . 1 
Ootttrla4 Roth.n. - 1 
J. l'riadrlc.b Rubel, • 1 

Rulnus Carolua, - • 1 
Rulandl, - • J 
Rupert Benedictus, - 1 
RTf! Walter Hermann, - 4 
Salentln1, - • 1 
Sartorlue Patru., - • 1 
Borine1 Joanne. !nt., 1773 . 1 
Sennert Daniel, 1637. J 
Scbarleton, - 1 
Sohe4erl, - • 1 

Sch-.1a, - • 1 
SohMDkel Lambertue, - • 1 
JOIIeph Schmidt. - • 1 
Scborer Chrl s t oph. 1671, 1 
Schr04ter . - • 1 
Schroe4er Johann , 1664. J 
Hauric1 Sebuli1, - • 1 
SobUltu Johann - Soul tetus, 1645 . J 
80to1;1. - • 1 
8ahur1g Martin, 1133. 1 
-..nu.li. Sch~irtz. - • 1 
Joann1a C.spar1 Scbwartzen, - • 1 
8ies-undln Juatlne, - • 1 
Sor&DU8 Epbe.luB, J, 2 
Sp~ Johann .11h.l~. 1764, 1 
Spl ... c •• k _.ttbi •• , - • 1 



"4 
d. Spine Da~ld. nar. 1662, 1 
.leola1 SptDdlerl, - • 1 
Sprtns-feld Go~tlob KarI, 1772 , 1 
Stahl Georg Ernst. l1J4. II 
Starebay - allarg Starekeye, - • 2 
I'_pud, - • 1 
Rudolf Strarzen, - • 1 
Sirobargar Johann St.pben. - • 1 
S .. i:agarl, - • 1 
!abarna .. ontanua Jakob Theodor, 1590 , 10 
~a. ~arz.ll. - 1 
! .. ' •• 1 ÁndreaB. - • 1 
Joh. !olino, - • 1 
Ott.nb.ch Fater, 1655. J 
Valle G1orgio, 1499 . 1 
Tan.ti. BleDleua, 1698, 2 
Varbrugga Johann, - • 1 
Varduc Jaan Baptiata, - • 2 
T.~7.n Pbl11ppa , 1710 , 1 
aa T.~y Gulchard Joa.ph, 1730, 1 
Va •• llu. Andrea. , 1564. J 
T1l1h, - • 1 
Titali. da Yurno, - • 1 
Johaun Vtth1al1, - • 1 
au Vhi.r. - • 1 
.~D4ort J. P., - • 1 
_.liber Konrad Ludwlg, - 1 
Yu.md, - • 1 
.soker Job. Jsc •• 1586 , 1 
Ye1Dhard. 7ard. Car •• - • 1 
... tab.ch Cbrlat lan, - • J 
_.yer Johann, 1588, 1 
Wllbalai Johann Michal, - • 1 
W1reung Chrlatophorua, 1571, 5 
Chriatian! Woltten, - , 1 

, 
, 



• 

.-
, 

• 

W07' Johann Jae., 1709. 6 
WUar1. r.l1x, 1574/1575. J 
Jo&DDi. ZaGbari., - • 1 
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Zapat. QloYBnn1 Bat., po 1566, 1 
Za141ari, - • 1 
JTlderlci Zobalii, - • 1 
Zucheri. - • 1 
Zwingar Theodcr. 1724. 2 
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Jut PokorA! 

Di •• .ti.iAlecha L1~.ratur in den bUrgerli chen a1blio tbe
tel!. Pnp w8hr.n4 d •• 18. J..omuaderta 

Dar Autor •• 1,t aD Bel.pielen •• elehe Z1ela di. med1-
a1A1aeha Literatur batt. unII. .eleb •• Publikum 81. anaprecben 
.ollta. 1= 16. Jahrbuadart antatandea dia meu~.~nl.cb.D Wer
t. (O. a.abalkhouara ) baupt •• cbllob a18 Spezlallltaratur lUr 
di. Irsta •• 1bat . Di. Autor.o wol1t.o nicbt, da~ ibre Buchar 
a1A aagenataDd. alA •• w1rkllcb allg.melnen Intereaa ••• erdea. 
D .. ,a'8nuber ibra Uaebfolger (K. B.yaoG de r JUngere ) wand
tUl. 8iob gerada an Jan. M8D8Ch.D . die lI:ei.a Late1D. k:&Il.Qten 
lIID4 taia. med1z1.a1.aeh a X:8n.ntAl ••• b ....... n. &lao aD. dia Lau

t. au. lŮadare.n Ám.e.naoh.1chten. Darall8 di. Behlu-a. uber di. 

StudpUQlr:te dar Int. zu dehan, nicbt . bar die w1rkllche 
Tarbr.ltung ibrar W.rka . Sia .a1S8n jadoch daa .ach.sada In
tare •• e aut med1cine Autklarung. D1e uoerlieferten Inventer-
11.t.a der Bio11othekaa lassen ua. e101geo uber die Rezept 1 o~ 
die.er Werke er!ahre.n. D1e Praaer BUrger •• ren n1cht d1e e1f
rie-ten Laear solcher BUcbe r . Wann s1a ecbo~ la8e~. dann l1e
ber hietori. eba Buchar. Buchar uoer tremda L&ndar. ra11g1oe e 
uad jur1ethcha Schrittaa. Die med1z1n1.8chen BUchar tatldaa 
kala 1hr lJltar ... a. Von daa 2018 Invantar11staa au. den Jah
ran 1100-1184 anthialtan nur 147 a1n1ge Bucb.r. dia Ton d.a 
~r&Qkba1t.~ d •• Xan.eben und deren Ha11ung aowi. von 8a11-
p1'lansan handeltaa. Hur )8 Mbl1ot.hakaD. tMleueen 5 und _ehr 
_e41si.D.1ach. Warta. Hur 19 B\irger kOnllten aU Stola e1.ne S_
I .. alt _ehr ab 10 BUchar d •• _edis1n1echen Inhalt. TOfta1-
.. n. 1h.tal1ch .. gilt auch fUr grOBaN Mbl1otbakaa. Dia Lauta 
beTorsu&ten BUeber de. Teret&ndl.lchan und koncentri.riu Cha

rak1e~. Die Pragar BŮrgar •• raD. ke1ne W1.eaa.ob&ttler. Zu 
daa BeeitserD med1s1nLl cber BÚcher gehorten h.upt.iohllob 41e 



• Jl7 

:au.h.a. (42 '-'), BUrsu, di •• odd .o.1oht aiJl&eorda.ei •• r4en 

lri.a.aeD Dl '-'). Haa4 •• rker (ll '), dle rraulIll (8 I) \IDA I.a\lt

l •• h (7 .). Die Pz_Ser &irger ~ ..... 1a 18. Jabltlua.4eri 
alt. _ed1a1ahche Literatur aU8 d. 16. J&bmuadui CM S). 
Di ••• hh.D. 1'Ud et_ha aber .ua d. 17. Jahrlnmdert 
CU .) \Ul4 R •• t aUII d. 18. Jllhrbunderl. Die L1tent·~ aH 

aAderar Th ... tlk .. r ei ••• aktueller (16 Jh. 16 ~. 17 Jh. 
55 '. 18. J.k. 29 .). Mit der Áuenabm. dar AutoreA d .. 16. 
Jab1'hW1derle unci 81nl,.r D188ertaUOne.D. et..-h..ll di ••• al.le 
Biioher aUII d. A.uelu4. Dla Herauapba Ton lDedlz1nlaoher 

'aohl.1hratur lobnh atoh tn Pna: 1m 17. UAd 16. Jahl'bundert 
wahraohd . .D.l1ch 010h'l;. aber dere.Q Import orten.leb'l1ch. Dl. 
aioher •• raD 14 »eutsoh. Lat.in, tatl •• i ••• uch in Pranzo
d.ach sa.ohrt.oG oeler tn di •• a Spraohen _ua d. Ital1u1-

.obu., HOllaad1echeQ und KD.gl1achen uHre.hi. ID. 'hch.chi_oh 

wart .. Dur 8101'8 di •• er Buchar g •• chn.ben. Sla .urdan Tor 
&ll_ 41 •••• cU_ TO.l1 Velellll •• in UIld .einu Vorg&ngem bu .. ua
Sq.lMA. D.r Prager L.ur _uB1: •• icb .int.ob dalai1: begtt\ic:u • 
... 1b. caldu •• Z.i1:al1:.r der 1:ach.cbi.cbu Li1:.ra1:ur ubrig 
•• luau ha1:1:e odn ... 1lD daa J.ualll.Qd bo1:. 
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aulU i!áao.' 

PB.UI:aI E DDOaBAllCÚlru rl.umru I'IWlY 
11 •• 18. s~Lft1 

Oho __ 11 eh:roa'ldU pna.nl k d_ograf1ot_u TfnJi 
PrabI 17 •• 18 •• toletí, Ja t~.ba naJdf! •• pf •• aJ~1 .,. •• 1' 
.t~ou ."Ubl ,,&.II: ... IOAJ. tall:: 6"OTI, Jela o T~ po
JI'Il.a6aí .U_o., Ir Díl ba deka' dat. pf'''''ini apracoTú1a 
.. trik, to Ta. T aOUYlaloail • poa.t~ .t .... .m obJTatelstya. 
»Ohia kscTja ••• ,:lÍt_ Ja shnlba BíU bora, Jd po4A!Ula 
Taa1t oal4ho "tlau faktor6 OTl1TĎUJíoíoh popula6aí situaci 
neJ'" Pratq. Bomi 6"0"'1 .. suit Ja dán _la.ťoi •• eko.aoa1_ 
t.-.Goi'laí aituaoi kono. 18 •• tOl.tí, col J. pro aú urěeoo 
ůn. .... obclob:ía 118)-1784 • .,. a_I dollo ke .. Ia", dUelU;' 
PI'O "orbu. • chaRttar pnaenl1. Z_lpi.al •• tf U ii_to .,./
~ JŮ bi.todokfoh a.ÚU Prah7. hll:: i!! ÚU pod.IJ1 pfipo
J",fQh, a •• ah:muJ. Tlak praaany. ' l ající •• UdonkQlo ob7-

"'.'.~''''.. Jal bylo T. akou.aa_ období eouatf.41a4 do 
Tla.'.ího al.' •• odlliDou probl ... tikou a • j101mi praaaA7. 
"aN J80U ph4alt •• _oshtn'-ho ".fzhlll.u.l/ la iOllio .. bil 
• .-lh ltl1 pro •• d ... i_ir&QQj ro.bor .hoh pna .. o., II:hri 
•• ".ial:l.Ují II: i'-.tu, _dle jíi paus. o co Q.j.iru6QI~ií A'
.UA p1'Obl",UQ hle • .aíoh i7Pd. 

Prut..,. budeme hledai " archl •• ch lAa1;Uucí, 11:1;.1'4 •• 
•• bjya17 .p~.ou ob,.,a1;.l.i ••• j~o .'leI11;o81;í. 3.1;11:""" • 
.. •• tf-.t oblutll1 - _1&1;0. aUt • oírk.., - j.1 "11,,41.17 
""j-.a.4 "dal:!.7, Ithré .. Qu1;QI ObNlal7 t.1t4 • produko1 p1-
.aaao.1;í. Proio la. dl11. Aal. doltu.aai7 podl •• 1_t.1t4, ."t
Aí • oírt&T.QÍ pro"lIA1"o •• »0.. j. le. o4l11U podl. "tu-u 
pN _iu41\1a popula!ního ./Yoj •• a i7, II:hré .. jí dll:1.d.d "f
aa., • A& pr_.D)' doplAko,,4. Ithr4 81;a41la j •• ro.l1fuJí. 
prohlUbuJí • epf •• ňují. 

Z pí .... 4 produko. mla1;all:6l:!.c .p~".ťl:!.o .pa~1;u, jahol 
paeAa1;a1;lI: .. j. boha1;j .oubor . 1.1;&11:101:1. knih. a1 .I~ ... 

, 



• 

, 

• 
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4You odTl,.! •• i.~.k4ho boapodaf.aí ... ou4010t91 ••• porD6be. 
Do .. -47 .haleébo boapoda.hai pdt110 pofhoyiÚloi :rd&D.toh 
80up1.-6. 40.11, Jld47 apod., YiUlaov. pro Sta.aOTUl1 bemích po
T1aDo.U. , ace.a,4i eou4D.ictYÍ D. .. ponl~. kda Jda o poJllt: ... 

_i "J_'leoT/Ob pr' •• 'I{.ad, •••• tle'.'-_ • Údaji, Jal "Jí 
",,",alo.' • popu.la!a1: aUuací. a_pf. y 1.ZI ...... Ď.iU1oh !'óJÁllt_ 
losU.11 

Y Hmí .. udi •• obJeTuJ. n'j...n' TUba mNt.kjell. • 
e"tních 1A.tlt~íl mi .taleé poli&0.a17 aeJrd&aljli .O~.7 
pro ."'ní. popf. eteTovekl apráYA! apar't. takl. n.tter4 •• 
.. upi" •• 9711k7i'UJ1 T archiveoh 1.a.Utuo1, leda Tan1kl7. "u' 
,_. kam '0117 ••• U.aJ, pMp. aa obou míatech. 

laohon.d aoupbl dad poohbaJí z rdsnjoh lat 17 ... 18 • 
• '.1.31 ~I .aJatarlioh •• ~UI'T.Ji maJitel ........ do.u 
.. a .. to ~J. dUelul pro dMO"", ói5.17. CalioT,f polS.' -.11-
ielA aa.6 m41. poalcJ1aout pfe48ta.u o poč .tnoati •• ,lanaty_ 
.. ,otl. ú.ta .,. bara! eoua'."" 1 o J.bo aooU.lllÍII l"Op.n1; ... W. 
!'omal ... Iak J4. o oclba4 poihu ob7"&1;.l..-1;'t'&, a_ohou eoupiaT a~ 
'Iq • eobl -oblí u&Qoy • .a.í lid.db. přM.QIJJíbo Úda3 •• La. 
J101l ul1.t pous. pro .ph.nlaí pH a1;u41u •• hri'lo. ab:ladaíoJl. 

100p1e7 bf1o. s r. 1723 po.k71u.Jí pf.aDljJí ú4a3if Proto
a. Q'17 poHso ... ÚJ' pii. pfípradcb k UlaT*oyúí boe", tt.M .. 
• 111 .a .. tD1t koruno .... o. Karla TI., Ilo o _j1ltlní .... ltk •• t1 
..... uu....Jí .r:r.aJ.n poh1; .Ílltno.U Y taJde. 40.1, 1&1. 3a31oJl 
-.ú1;W Y patreob, úhlo",' oanai5eaí & POlohu." ol ... aúIQ 
.. upi., bf14 MI&1' S1;l"&IQ' • B.ra4čan. & to jak ... 1 ,í.-.at
a1 .lehtJa1, tak .... ton4ech a1;'1;DÍ proYe.IŮ_oa. AD1 ha" 
,~_ •• "", d. o ubl lIIlobo .. lno.U k aťakú{ pfaa.a,foJl 
"'-JI o ola7"ahb1;yu, achl bT ... Iat bit .... la1 oean;;' po4.tla4 • 
... pMpacll, .. b;r a •• 1;wl1_ 31Jlj= praaaa4 podaf11o .apl.a.1t 
•• , ... 114 b11;r toa.tri1;Qía1 ro41.r:r.-.1 • 

• ,jblí" u u,1a4. 4 .. 0. .1;ojí aahni!7 tat .. 1;r6 - pN 
aaIa obCloU Mmí %'Ul. a t.r .. 1úet.f t&1; .. tr hat.f. zaU.oo 
_mí rul. pral.tjcb _ht phutaYU.j •• ou,1. 40a6. • j.j1Ch 

_31h16, MnlÍ Nh. Y zdJ .1.ou", ria01 4oa1.1l1í uk&llt, 



J20 

,..41~1 pf1poJad t Jo uuph. ruU"'ld plq. Podili »fr1-
POJ u, iliúU Prahl' •• .aaoh'.el7 T pMlllhljch kraJích, .. Aiot&l 
Mni 1\11. kraJ. 1!4,,_t6bo J •• 'ne."o. an.tuJ. hQ po •• 

nbaaiZ'UOTUI oouph 10lta11* 'Y _ol pautd • u .. ~ "'7-
"..,..1- .sedlo.'l.51 Pto lokali', a1.o Slta.to J80U .... 1a1 
•• Hl! jaů. •• 'ů" 117 b710 .ola' ,_, k40 •• TJIIIqt~:( 
tall1 ~fIIl7. pnoo.,.o' • U_uo ~Jl 4.u •• " 

.. mi Nla 1>1'0 rnhu sa0h7ouj • .,.boha. ItJf1, b..hhnoW 
... , • .,.hbl PHiZ' ... íoh priY. 1op181 Jo4D.oUl't'/ob M" •• 

41lt poUo a'Tri:t, ~ j"U •• ,.,Ú7 Yitl1..aou •• "'1-1 ~1-
hll •• benat. .-I .. um. e •• h Jo llYe4ano ' •• do -..11' ... 
10. I t471 0'0 ez1otuJ{ aul! •••• r,. Jdo o aOJúplAiJlí 0)
... poa.'DOIIti pra&.t6ho ""'&a.'ft o poloTl,D,7 17. oio1. :a.
._, po .... ůoTI oparit u.'" 04100 .oIĎUJo _.Ipiu' urieat 
HP'aIob '-4 1 ••• tN4J1;1a .,./Toj. 4rlb7.TlI1'Otoh j40 • 
____ II buD.á Qael •• H0b70uJ. pou .. tu Uo. o~ .. :un., 
Jel ,.OAa1. MI'Il1, ~P. Iql. od. Dí onobo .. ,,_, a ••• plauJa 

.tu o~.h~""o MO •• Jotku. 
~."a1'-lI:f tat .. tr praut/oh _ot u4td poht 40116 

• j.&aotl1Ttoh 6t.riťoh .6.to' po.tranntch p~ ••• J-lra 
"".'. s1lb.n.4 ..... to sb aa~síao po6.t bit. jed..D.oUJ. ... 
• ,. tuaoahoh t r. 1727 .. at.la jeou 'I'1ak 6 .. $0 pou. hzaoo. 
.... ~_, 001 j. bu! ·./olo.a' _MUO, a.bo b. 'ak .. ~ 

U ••• uot:aooWllo.a..loh U .. l. j" b)' IIOhla 04pod4at po •• 
H409 •• 8/ ~. aop*-.a.oaU aaaaMiujť. .. .taao'l'u.ť phua. 
pol .. ta.ftl:ít6 pralet/ob toohlo' b710 jil .... n' 40W ,al_ 
oMik1a a .... 4ali.lo Up. J ..... U.4a..out pouo • aa1.Iob 
tanoetoola. důj. o poUu 4u1t S tamo.U • hhbJIt. otolt 
hMI" ~i oldo"u probl .. Uku Jato oototd 'I'u.to'I'.t' tu
.... 1. 

llOltl-.aUtou po6tu 4ul1 •• ta:nloot.-b j_o •• pfi"iU ... 
II t p:aooltl .. Uo ... v.p1at1 ob:,,..hloho, 001 J •• pnau.e.b. 
1Ob.p1aa .. lal S"4aaoroU. potUll j4. o bohahni • clNb _J6, _--.1 ro .. a:b, pl'O.eo1._01 1 46.041 YaA1ku. . 

S. 6t7f10,t/oh l.t 18.. otol.. pooh4a1 alkolit 0 • ...-4 

, 
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pftbtfob aUfaa.\\, khz-' Tsnlk17 jako po.ocd _hri"-7 
... proje4a'."~ apord o .I,čsn.t' pr'.o.91 Prt.1 proto. I • 
Ilo o felui spom/ch d!elito.U, ob .. huJ:( Ú4a.1. o .,/Toji 
pauích ... ukd phbl1lD.1 od. poa'iku 18 •• tol. ~'4Ij:( "M
l ..... tů' msto plToclu, i'.edo • dobu pMj.U 40 .n~ 
ta.u.kl.bo ahT:\l. Jel. o ula1 cetUtj pr __ ll: po .... t lůpoa
oa pralatl.bo .11{&Dei ••• 

I r. 1770 -'a. t cll.postol •• &Qam1 .uJ.k~ o~.'el

., ••• tarlíbo 10 le' pro Stsr4 a 10.' KI.io.IOI Jela .,1 .. ,· 
ni o jauo.,liou toQ.~pol auld aohopaioh T9jenet' elulb7 
poUa jad..D.oiU."jo.h 40ad • 1MUaía Tiku, eocU.W ta'.COri • 
• aobepa.oaU 61 a •• ohopaoeU t. .lulbi .... sbraA1. SOUpU1 
",&DJ.k17 • l'Oahol,auU .Uta:!: .001. Boha,.,.,:! li4aj6 j. staTi 
•• &1 a_JTjan..aIJlí Pra.U7. u nlcbl J • .cia •• 1 .. 'raDA' 
Y)'UI1U. 

'.lrna! ta hpr:11 hofí HaAa7 oírit .... a:t proTu1-.oa. 
lpMU1ok1. dtu.oa ." p1'O""dla1 Qúlla4 "bto11uo. pobilO
utekl 4ala TIID1k.D.Out »i .. 1&I10e' _ &11"/11. pod. ,.ú.. apo.,14-
at •• &UIQ'. Pro pNhtj auta pl.U17 ponlkucl j1A' ..,-klo
.'1 y praz1 pti r.c1.troy(Di a kon'rol. poy1An4 .poyl41 A.I 
~1a4 •• '1'0 •• obrasllo y. taktu, .. ai 40 r. 1142 •••• spo_ 
yl4aťOb •• aaaaeob AeAal's.ji údaj. s pral.tlch .,.,.11/ 'o
na j4a o C5úU 'nb7 poscl'jl ' ptipoju.e. plaUl,. pzoo A' 
.tajA' SÚ.47 jako pro O.'dAi taq l1a yeů:oyl pouaa • U., 
.. Y hhd..jl1a preb1r:_ o1r:oH to'lo l1ikol11r: '''40ylob tar, 
.pzw.yoy&.Q,foh 'ehobal. khr4 pol:bal7 uaC5IlIGb u_po!, 
'&kle Aebrlo praYi41 .. a.D.1 scl •• ab,. j.jlOb hl" •• DÍ brla aa
fuoyúa 40 •• u.aa:t prah1r:4 arol41ao4s •• 12/ 04 r. 1143 jaou 
.poyl4ať •• ~ •• IJ'f'Uů,/ob tarDoeU pnh1r:Job ... , .. u

U.u spoyld..D.tob •• ~t 41.1. j.01l. ""'.s&117 1 •• .....,. • 
p:nao.uh'h1r:4 tar,. u ..... looha.1Jl Ze .POYIclDtM. .f1r:u6 u
.'i' .. !. j.1 llao4IJ'f's4iyal1 .... bl"I&I1! arolbiatuget' toD
.la'oti, •• Y uta&1r:job arob1 .... Gb oaoh .... j! pou ••• ~ 
b4a~kt1.D.4 • Bf..,.noyl s l.i 1149. 1151 • 1152.14/ 

O i_i jat.i 4&,. pfo1.D. .. iM17 spoyld..D.! •• uiaJ' s _ .. , 
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praiaklob kol .. poloy1n~ 17 •• '01., ai. pou!uj. &D'-l -'10. 
spoYi4D.ítlo •• uuu uloatranskibo a r. 1654.1S1 Jabo Ú4aj. 
J80U 411U7 podle ěhri::( • .II: "e4.QoUh,t. 4011_, II: A1al J • 
.. ,.4Ao J_jlob dospil4 obw ... a'eletyo, II Jehol 6'-'1 Ja ~ .. 
.... Tlt. D'le jaou uch;rcU7 rodUuté 'utahl' • pN-oOTni .... 

h.m ••• .1I11.dl:1 T,zpod4a.a{ Jaou Jeda.doUleU, Y.~~s.."
_i J.ou •• ~iA7 diti dTOU- • ět7fla'é. Vroěaať •• ~u pfí
.. TJ'bíd k U'oná.Q1 a propojení ú4ajd • bami NlO1l, Jal 
Yu1kla U.U "uě_Di.UI ZpoYěd.Q:( .. znu. 4''''' pHbUlAI 
ob .. o .Uuaol y ro41A'ob ob7Tahl Malé St ran,. i: Jed.D._u 
urI!U." utu. Jebo "'/UI_ podhbuj. laJn: . h udd! tak' 
.1gJ.~otyo. plip. dalií .11 ... .:1.,.0., oblTatel. , 001 b4r.ať 
n1a llta4la. fant o .'a ... b7 lIIohl bj1: pocUtlad_ pro da1l{ TI'
aa., Y .II_I b;r •• lluaela uplab.U 4ah o TfToJ1 populab,í 

aU .. oa · ... lto9z04t.o.iob l'Od1..a'ch y dobl oal' JeJ1ch u:Leha

••• 
-.-ií ús..a{ oelet •• oh7ouJa spoTi4ní •• ~ larGo.ti 

.... \ůa .... laité. dál •• 'pia o daU.ci a.1ku.l'''k4 ahrU a a_ 

.... to.4 ? oa&41 ~atohaltalak,.171 Vaaikl1 TI.Chn7 T .ou
?S.lo .. i · . rekatolisaaJÚ UADo.U kol. re 1650 a J~u. .d
a, • _110m' Uhrat\U7. 

I 11:411 .... 1"1 T. spoTI4D.:íoll. •• &nUI.ah po r. 174) Jaou 
..... 4. 1 tak po.II:)'tu.J:í Oe.ADj pna.", - obsahUJ:í n41.. ?lut
.úů _,,1\ o ?1Spo?í4aajo.b b,k' poat1 oaro • .",joh ...... ljoll 
a .uu.jOh ?IQ .a u,p17au.lj rok.181 04 r. 1748 ".aU poa.t 
pokftla,toh ASaaAhbkjo.h 41U • o.ob .-.fel/Oh bas .. ,. .. _ 

u.l91 04 r. 1761 b71 HpiaO?Ú 4ali:í s'nlDt ÚdaJI poa ... 
UU ph4apo?ld..aill.o ?lku.201 Č:íala uohO?ul. .... . . po"""dob 
......... aal •• poulit b.c ... lbrd. a lMs pfa4.i14 Ir::rlUkl" • 
... _ .it ... Iak .... ou. p1dno.t seja4.D. .. pH &1&4o ... "':í 410 .... 
"-Iů tru44 populaaAího ?/'f'oJ •• 

~ Uto ItahCOrll pr-..",4 la. pflfoa4U JalU t ..... ... 
laUoa .. s r. 1677. khft """'aJ! poč.t 4uJí Ir:: J.4DoUi ... ,ta 
tamoat_.21/ Popis &rOt41ao' •• s re 1700 aapro"i "OlIV. a .. 
• '-hUJ. hl'lea:í s Prah7.221 ... 1 4olnaeat7 o:í:l'tl: ... JÚ pro ..... 

• 

• 
• 

• 
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.a:h .... patfi ".AU "\&.ps.. smel,toh na mor y r. lieO, lut. 
aaJd ... d!lč1 1 001ko.,.6 čí_le li prah7.23/ 

'HI. ooupi.u. dují, které .,.11111:17 pro potfetq círll:~t 

.P"T7. u •• 1 .oupu)'. Jd TulitI, li potfeb .,.Ihkjoh or
Pad. KaJí ... Iha,:! lirlí. Uda pro lnbu. Joou 'f'ialr: •• ,.ú. 
oUllul. Jdo o ěíoel.d T,t.lodkJ' opalr.oyan.ioh uoť. *ól.ll:1e .1. 
Tl .. ,., .dl ... poklide. zo .oJotarl! .Čítin! ob~.t.S.tT •• 
JatJ-il ~chdclo_ J& •• u,l. Ii poči.tlr:u 18. atol. - Jeli. 
Ú4a.1o j .. v. ..".,. Ii odbom' l1hrat\U'7.24/ b'ull dat., "",
diA' aladlt.! .cupl., li pa4 •• át!oh • 'od •• itjch lot 18 •• tol~ 
J •• v. LIl'" • l1torat\U'7 .tarií 1 QOTI.111.251 ProTen1.ačni 
pooJ:lúoj:í li aroh1Td ddeňokfch, pHpraTJl' II&hrtálJ' .uhlJ' 
.. oh.T~ T .robiTU č.okého cuborD1a.261 J.Jiob poč_' T 481-
ti. d ... UleUoh Q.~U. 1'OTJlII •• skToutiíuJo J • .11oh 
pNa .. , •• polehli ..... t. Rel .. J& Opoll-.D.out pH .praooTů! 

lUn' otwUo o 4eaolratiolr:_ yiToji PNh7. A •• tdí Tlak II: 
YTtftfe.a.í .olkoTjho TjTOJOT~O obraliu. E 'au j. iřeba 1Ih1'O
.u4U 4&, •• khri b,. \aoiQll. ded.ont TjTOj popul.~Aíoh 
_la, j.k j. obrihjí rda.d niahl aui .iai..,. • .aaroCaAÚŮ 
• áarl:ía1. T.to 4&ia 1 •• ~srpai pous •• _tr.1k. 

"irik, bl11 TsdeAl pti tarmíob obra-.oh • .aikt.rI 4&.a
bUJí 6"0Ti al do dob,. přadbilobGl'IIk'. ViU1.I:Ia _trik .hN
."'.k/oh •• doohoTa1a od dob,. tffo.t110t' Tá~, • o.'a'
aíOh tUSlO.U b1ator.1ok' Prah.7 40 té dob,. do .. bu.;lí pous. 
alkin" ••• jpoadiji po61Aaj! obw'ykle dp1s,. tlatr.1ll: ,artaíoh. 

l'z4TI T _trik'ob s. utk'TÚO ".júhji s pl"Obl .. aUkou hi
d.:riok~o pHalat&k'bo ÚS .. í. T ll"! b,l. D.jeA Tltit dA
lllti. al0 1 roatrouisn' dTo1'OS a T1.I:I10 •• »UohOTO!. khf! 
spraTOTa11 tar,. T tST. T41tfa!oh obTodsob .ieta. epraToTal1 

6"'0 tak' lokalit,. Tai pralek!oh bradob. 27/proto bjT.jí oi
kdo pf1 .áp1eooh • pražskýob tar 1 .áp1., • tiobto a!st, a 
proto .s taká pH Tyblsdádní &Ípbo. pro lokalitl pffpojeA4 
k Pra •• až T .odsmí dobi badatol ě .. to .otk' • obtíŽ.-! _ 

.'p1e,. • j.J1ch ús .. í b,.17 aikdy .edsoy T matrikáoh oiko111i1:a 
tarností.28/ !ada _trik má spracoTá.a roJstfík. Titi1Aou 
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... Iů; ~b o poutal "j."Mk jm&IUI..t. pousa ?.tJ1aMi.i J. reJ._tik aa.ostajob ~l'ii pro di~l ..al.lak' a ..... 1.1-
*4.1" Y/j1akou j. h .... 1D.du t .. trik_ tam .. U ..... .,. 
... ,..0. ... h4'0 poj_ daleko ph .. huj_. j. spraOO"riA1a "'--

24 .trU: pokhlA.fob. o4d&Qjoh • s.m;alloll pro 14'. 1". aI 
1100.)0/ Po4iY' .1 .. '.1 hotoToU rekonstrukoi ro41A OS~ t&rM 
... U.,1I 

•• ukoač.i .truaD~o ro.~~ patří jaJ" saíDka o 
pna.",eoh, tten YlpoddaJ! o .dr.nt.D.í~ a lLJc1Mloktoh 
,-Inob. ... 'ft ••. Jsou •• jrda.aijU p1'OTu,laaoa a ',tkají •• 
1)1"1:4, lua"'6, ap1d._.U apod •• obou b~ atu40TÚ7 • .-0-

••• tel. o 15_1 ,"HU hda ll'ded.uJícícb refedtll, "8"lob 
IlU.t. proUjik_ Tlak .ua! bit pne., khré b7 T7cbi .. 17 
••• ~oodJlí d.-oSrat'lck4 s,aU.Ukl_ 

S6Ylrea b7 brlo aolA' pro.,.'.' hrubou t.'acorisaol pra
....... t7. kh" Moh70\lJí ahT ob,.ntel , doall U bito. ll: 
ulU'" uh, tJ •••• .0.-.,. poH.o .... a4 • ,UjrdsnijJíoh dbo ... 
Al duJa11A11tUuc-.1, • os t7. khr4 1q \aoli."'al7 sprsco
~ ,"lob Ú4aj6 al.doT8' popu1a3D! aituaoi "tyOjO"" ... 
,,'dQ. khrU,}3" doplĎu,Jíoí Wlaja .. tri~a! a 8hU.Uoti 
-..... pro ".t.k' ~'-tl .i.k'Ťall poa.jTíc. a aist.tjob 
ka1Il, pt'O lokallt,. podlji pHpojeo' k blaTD:íau _ilitu b7 b7-
1. aYia' T}hle4tTat T pi.eanoet.ob příslulo' patr1aoa1~ 
.p~. B-,-t.1, tt.rl bud. spraooT'.at popula~Dí TfYOJ Aa __ .nb,., .... tti • řadou .pecitlck.toh %7d. th" lN

&.. stlloTet Tjakuanou pr'ol. lada 4okua.atd eoup180T4ho 
ůaftthn bl'la j1l T a1lIulosti phůlt_ sijau lIa4ahlo', 
thM 8. potouhll .tMOTU al"POA odha4_ po~.t sbTYahl 
.ft!L7 ... triků Tlak jdU aeb,.lo Ťinod.ao 80I.l8t .. 84 Ttst~ 
., _ili. proto b7 b710 třebe 8 j8jlob akouainla "po~ :" & 

TJUlU pfUoa tak' TI.ob plWll.nll OIItet.D.ícb. 
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1/ Pro období po r. 1784 • poullU. Wsaj4 l140ntjoll. 
•• hi.1I: vb V. Hrubl. Vjllle4at p:rdakwlu .&trik h40'f'
ok'bo ai.h pre.bltQ1o s h1; 1784-1849 • .101;a d.-Gaz'&p

Moa n, Pnha 1981, o. 224-2321 tjl, KD,1:ahbur4 11114 
IDtw1.oIc1W1&: dar .1udbcben htriku 14 :sOba..,. J'aMla1ca 
Bab .. 1 •• XVII/i, 1981. 

2/ .AIIP, rkp. 1176 (Ea1ha 1.DuaUi'-d); rkp. 4189 (J[o1ha od .. 
ha44) • 

II .AIIP, rkp. 1634, 1862, 2398, 28491 slh, Sll P 124/). 
P 124/51 P. Burdo.'. Soup1. praž.k/Ch dom4 c r. 1784. 
ZKl ~SAV 15. 1974 , o. 293-294. 

4' .AIIP. rkp. 167, 175, 273; sdl, Sll P 124/94. 
~/ ~. Do.lI:o~11. Popi. Č.ob r. "1654. Beraí rula 2. Praha 

1954. o. 611-707. 
6/ •• pf. K. 8"'0"". Kraj Kouflmak;f 1. , II. Bemí rI.ll.a 

lB. Prab,a 1952. 
7/ Y. Lí"'. t Praž.k' mi.ta. Berní rula J. Praha 19491 v. 

Lí •• , Studia o Praze poběloborské. SPDBMP lX., 1935, 
a. 8 .. )48. 

IV ~.r.zláA.lI:t kat .. 1:r ě •• II:!. OTo J. Praha 1970, o. 21 ol 
2S. 

9/ sdl, Sll. l' 124/27 (pn blou S1;raau. HraděLllJ' • b ....... ) 

101 ~. rkp. 79)) (pro .oy' Ki.co). S.sn .. pro SCar4 al
.CO Je .0'- a edice Popis obfTate1acya blayníbo _'-ta 
Prah7 • roku 1770. I. Star' Ki.to. Test t tieku upraYil 
I. lebe.ta. Praha 19)). 

11/ Blíle rta I. l!uo ..... J: pro bl_aUoe ahadia spoyl44ícb 
_n.naa6 arcibt.kupatd pra1akQl,e Jako pNa.e pro 4e
molrallokou _catiaciku. BD 5. 1911, •• 49-50. 

12/ J4e o feholní 4Qa7 bane41ktind y Bf .. noyl. pr.aGA&tri
tA na Sh'Ů10yi, ldiloynítd a č.r ... .Ilou hybd.ou. aaltlR,fok 
~tífO, Jesu1td, ci_cerciitd oa Zbre.1aYi •• itter4 • 
tlcbto fabolí .117 .. , ta~ 1 y hiatorlckfcb _'-teob. 
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Ul .12&, Ul. I. B 24/59b. '%'Obl.aUka f-icS.oYfc.b. tU' ~ •• ~ 
li" .. II ".":Ca,, onlUotl1 bl 'Vl. Uoba aúoh/ob. .'" 
41:( ,:N&ea..D.,ÝOh. Pokud. J4a o o4 ..... ti: .. ú1 .poTKat_ "1-
ual, 'Illílí •• Jeho probil.aUc. U.,.a:AI po.i ... ut 
,mlek/ob 4a.4 .nlll:'urfeb. Aa.1'tJ1IíOll ~a4Atk4. _p • 
•• ~II:Ola puft ... ~. S.um Uo.bh pOuaikA poI~*~. 
takt:. .. aUuaoe .,. Iru ... bl.íak_ okolí b;rla ůoll

".111 •• 1 •• T&DkG,,' .. I. '.47 .tanoy.ni poItu .aIt • 
.1 ..... tll./oh tamoeH. b110 JlI .,.. n' clobl obt:iI •• _1_. 

14/ .06.. IA lIeIlM1kUa1 "'nAo.,.. Jo , 4. t. 14. 
Ul Ipoyl4a1 •• UIIII _loot:r .. ukJ .. r. 1654. :14. Y. Lí.,.., 

.t:.sh o ,,.u pobllohoHk'. II. a.totou •• oo. ~ 
YII, 19), o. 1-120. 

161 "'00.,.' oro.,.4 ... 1 pro.,..41 J1I autor (1'. Lí.,.., 8tud1.. o 
hou;. lIlo o. 72, POUt 1/. 

111 YIHluQ' poulil "'_ Lín. 1.011k ob,...ohl\\ _Ilo rnha 
.... ,lic.,il.tou .,i!kou .. po AÍ. ČČB 42. 1936. a. 
»)1-)41. 

lal .o.t., AU I, B 24/59~ .. B )0/4. II 102/1 - II 104/2. 
lJ( , ... , •• 2S/2. 
aI( , .. " •• 26/71 o probl ... '100 apoTi4Aíoh •• u..t po 

r. 114' blil. I. ~.caod. "JUliU .. 1::r:I.6IÚoh _.1d 
a,....Naíoh •• auad ... 4.oa:r&t1o.k' .~.i1.t1o. ~ .... a 
ll, 19T8, •• 162-168. 

Il/ IdA, U~ I, B Ul7 - B 1)/4. 
Ul . '-Ul B 1)/5 - B 14/17. daJe ° PN" Qeob8ahgJ. 1' .... -

.11 .'.rlí Soup18 po44aaJCh pocll. TÍl'7. ad., _ • 
lOt/45. 

11I ..,., U~ I, C 142/6&. 6b. 
14/ .iahnlq 4&~0"". Ir: zo. 1703 oebo 1TO'1 J. ,ataf, ,noa1 

lIIí".í 0\71'_-'1 • a.GWob. Ma 20, 1'14 ••• 3)o-3)l. 
I" I pod1e1a4 pro4uko., L. UmÍko'" (YfYoJ oltJ'Y&h1- ' 

., ••• a .. t/Ok seaiCh 1754-1'14. ,~ 1965) .1 • ~ 
01 I1no • ..-ihA4ho rosboru .1íaJ. 1 .1~QaO •• '.s •• 

, 
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UY'dj k '.au Tlo0hA7 praaaA7 (a. 58-59)1 •• JAOY'Ji J. 
ual7S\1J. Z. ,dllt","o ... ,-I:o.,.4" L14natoa' JJrab, ... 18 •• 
,r.Q1 a' ... rtl 19 •• to10tl.'SK 1967-1968, o. ~)I ,iI. 
~OIn.tlolt1 yfToJ 'Nb, ... 18 •• " ,rrtlÍ ,hUMi 1', 
.tol.tí. KD 2, 1968, •• 28-39. 

a6/ sdl. !lG hbl. 11'-4-171). G 6. 
27/ •• pf, ". tar, ... to,11D4f1t.t' b7lJ .pr .... o ... ~ ,~, Kr" •• 

llftl.of •• 7. 11&1'&100, HO.'.T16k7. iUrbOho17 a T1A1oa 
- rta _04 ll:: Bou,pl.u .. trik Arcbln bl. lŮna lahl' 
1979. o. 2'. 

aB/ Aonli '.k llaJd ..... _tl"1Uoh -'pia,. thd •• wa Y7-
~í ... tnad acoA47 Ydbec ubo ttno4 810 ••• 1 "'7-
oh.úa.1í. a1 .... _hi.lr:II.olI. a.Joou ,,147 obYrU' (upf. 
4eAJÚ •• SMa:7 a.-fd/ch ao~ ... Id.oh 171}-1114 .... 
t • .a.ati ... tohaltalak' - Tl0 úY.d Ir. Soupisu .. ,rit, 
a. 11 "I I. 10 •• 1 .... 10 ... '. Ipld~ •• ~ku 171) ..... 'a-
tl.'lokfcb oi&a ... oh ... praiatioh úart4íoh .. tritáoh. 
BI l. 1969_ o. 77-88. 

Itl ar. Ib:{rta .. tZ'1k. 1IUCB. :I. 1. 
)Q/ , .. ,'I BIJ :I. 1. 
'll 'J1. P. Bo"~. IDd_z bf.,..no .... lI:ich _tr1.k • 2. pol. 11 • 

• • 18 •• toleti. ID S, 1911, •• 61-65 • 
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Illlka a,.ii o .,. , 

Dl. Qudlan sur d_ocrapbbchen lorechW18 Pr.g. 

111 11. \mel 18. Jabrbundert 

D1. Autorla sk1sz1.l1: di. Probl __ UII: tl.r Haup'~'''''U_ 

tUr 4u. Z.UabllohD.lU TOJ:! der Schbcht .ut tl. Wa'Wea Bere_ 

\de au dea eoalal-OkOllOlŮ&cbaa. ,.rindel'Wl&eIl :Kode d .. 18. 
JŮzOuacluta. Die Q~l1ea .ur jUd.bchu BeTolk:arwl& s144 
bi.Z' uobi buuOkalohUg1:. D1. Quelle.a .'-.en aUII clrd. 

Yarwaltuacaberelohea - atadii.eben, ., .. tl1eb_a uod. k1roh
lichu. Sh •• zoden 'u_ch beurhlli. ob al. túr d .. Studila 
.ta. crunda_tslloha Bedeutuns b.~ oder di ••• nul' .rsinsu. 
.. cl prislalereD. AUII d~ St.dtbarelob. sind •• a! Z •• l, • 
..,.oht1a. IU.. Stadtrirhob.n und d .. j,rbe1hberelch d .. 

..... triU1S&D. 'hrfabrena. Der -'&:eD.de dar Sta4trirteob&t' 
1_"_ 41. lUb.:rua.s der yerlloh1.c1&D.u. BaUII- W14 Gru.a4atUcIt-
' ... :raa!ohA1 •••• adetea. tUr dh ' •• thcuns dar Shuem. AUII 
dar A&eDd. d ••• ue.retrtttlgea Vertabran& 8104 Ruokeohlu. •• 
aut 41. a.yl!lkerunguUII.mmen •• hUDI móSl1oh. s. B. &UII den 
.ao&laOYarze1ohal .. ac. Die a.u ... r .... rse1obnh •• S.be J.UIIltw\!'t 
(ŮJUlchl1~l1ob d.r Kat .. hl"9'er~.lohtlh .. ) uber ÁJlcabl d.r 
.t.u.rptliobtiSac BUrg.r. di. b •• 1t~lo.e Be.olkeruns i.t da
be1 llieht ertaet. Die ÁJlzahl der S .. le.n. die n.bac d.a. B.u
.el"9'erzelohnleeaa in dem Tbereeian1eeb.n Kataater &nS.S.bac 
1at •• tellt fUr di. Praser Pf.rre nul" .1ne grob. Seh.t~unc 
dar. D1e Be.olkeruns.y erse1obnie •• .QI6eb.n .&br Wlt.nebied
l1ob. A.nsabac ub.r di. BeTolkeruns. Bi.ne beeond.re Gruppa 
'b11d.a. Be1obtY.rsa1ehnl •••• Wenn .1. di. san~u. JaJŮ11a.a. .r
f ...... ind .1. a1n. b.l"9'orrq.nd. QU.U •• J..Qd.re V.rsa1ob
lli •••• ud (be1 krltheber Sieht) nuhl1ch fUr 4u Studila 
d.r lancfr1.Ucen zntw1ok].unceD. Dia .. Vers.iehni ... tIIIlt.,_
de.n .uf Vera.nl ... ung .'uUioher Beborde.n UIld dnd 41. wi,cb
Upta Grundl.S. fUr d .. Studila der Beyolk.rua.p.ntwi,ekl\lll& 
U PftC ... 1.t Jedoeb not •• ndis. di ... J.nsabe.n mit dM .ua--

< 
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bea au. d~ C.burte-. Bh •• chll.0unga- unci Sterb ... trlk.a zu 
Tu'ShicheD. Zahle.nangaben .ua cl.a prager Vorat.dhD gebO-

1'tIII r;u dn_ .nderu 'l'bela. Obwobl di_ Matrllr.e.n aehr e1.a.

to~g w1rkan. entbelten 81e doch manchmal ungewčhnl1eha 
AAlaben. Dar Matrllr.an!Adex dar P!arra in BřaTQOT lat jo 
41 ... r Kin.leht buondera lnt.Ha.ani. Die 'orechW\~ar
oeU 1.t ."ch •• rt durch d18 B .. onderbe1hn der oStad.t Pne 
81. dar Hauptatadt. ~ow1. durch di. BeeOQderbeltan dar 
Pracer VoretanclaaaledlUDg. 
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!ZSTIPJ-NSd t11Lwr RA STARtI.l A NOvtJ.t tdsň PIU!sK61 

... WTSKA' KYGIEJnCKÁ INSPEKCE V 16. J. tu. poč.(tm 
17. STOLETí 

4.etlpeneký óřed patřil k nl!!ím městským ú~.d~ přímo 
podfi •• ~ mletak' radl. Ne Sterém II Novém Mlat! pra!ak6m 
tungOYal .1 do r. 1784,1/ 

! •• tipánl mill obsáhlou kompetenci, které "ypl~818 
II JejIch titulu .prá"c~ obecního majetku. Byla to: 
1. Sprá". obecního majetku uvnitř mlata 1 m~o mlato 
2. H08podářská sprá". v užším elo1'. 8myelu 
J. Jh\Uhodko"t" funkce 
4. !il'noetenaká funkce 
5. Policejní tunkce (tržní, žil'noetenaká, eta".bní II pořád

ko",,) 

6. Boudní funkce 
Prakticky .8 tyto obory samozřejmě prolínaly. 

tématu konterence e8 týká především ieetlpeneká funkce 
.t~.bní II pofádkol" policIe II II tím úzce 8~111.jíoí pdeob
no.t 8OUdn!. 

V 1"&.01 IIvá tunkce policejní •• i •• tlpáni ster811 o po

řádek II čistotu ~e městl. V tomto ohledu trpěla Praha ~e 
aledo~sn'm období stejn$mi nedostetky Jako j1nA ~elká mlate 
y t' době. Město s ~elkou hustotou ob~atelst~a e záata~by 
nemllo kanalizaci. Z dom~ !i d~oró vedly žlaby nebo trouby 
n. ulice, kde ústily do struh. Tudy se měla ~yléYat pouse 
yoda přebyta!ná. deito~' spod. Voda ne!iatá. rdsn4 aplalky a 
odpadk;y mě13 bit odváděn.,- do tzv. "taJ~ch doN" H Illmp. 
Velká problémy byly s odklízením bláta, hnoje 8 jintch ne
!iatot a také mriin. 

eiatotu miate mili přímo na starosti pohodní a o vltav
ak' břehy pe!ovell pobřežní. Dozor (kromě Jiných SVýCh po
~inností) vykonávali hejtmani jednotlivých čt~rtí. setníci, 

• 
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padesátníci a deeátnícl. 2/ Všichni tito zřízenci podléhali 
ěeBtlp.nBk~u úřadu B stejně jako ostatní obecní zaměstnanci 
byli přijímáni přímo v úředě (se Bouhlasam rady). Zda sklá
dali přísahu, byly j1w čteny instrukce 8 sem také podávali 
8'1'8 zprávy. 

ŠBstlpáni tél pečovali o obecní studnice, kaě~ B ca. ty. 
Rukopisy svědči o "ydáváni materiálu DB jejich o!l"'svJ' a o 
pflj!aáni řemeslníkd na tyto krátkodobé práce. 

Šaatlpsnský úřeJ se řídil nařízeními městské rady. ln
etrukca vydaná 25. červne 1599 přímo nařlzuje ~Bdním dbát na 
čistotu měste. J/ R. 1547 byle zřízena ve městech pražských 
lnetltuce královských rycbtář~ a hejtmend. První jejich in
strukce byly poveechné. až J . listopadu 1617 vydané nařízení 
pro kl"áloveké rychtUe j1m ukládá za povlnnoet dohl:Uet na 
či.totu a dlá!dění ulic "pro zachováni dobrého a zdrayého 
~i'fí" a přlpominá panl žitou pokutu či treat Yězenim. 4/ To
též opakuje i instrukce králOVSkým hejtmanWn z 22. října 
1622. 5/ 

KOnkrétnějií a obaáhlejší nařízení týkající se ieatipá
Dd jsou obsažena 'Y rukopise AMP, rkp. 20) - staroměstské in
strukce a řády. Opakují se zde zákszy vyléy4n! nečiatot z 
oken a z kuchynÍ pod pokutou. 6/ Sousedé nemají nechávat blá
to a .. etí na ulici . ale YTYážet j e na břehy. Za Dedodriení 
tohoto nařízeni byla r. 1503 atanovena pokuta 6 gr. Cs této 
~ měl pobře~qý doatat 2 gr.).7/ R. 1528 pokuta činila 
15 gr. Č. CZ toho pro pobře!né 5 gr.).8/ Kdo 8e bude za pro
Yin11ce přimlouvat, má zaplatit tutéž aumu. 9/ Smetí a bláto, 
které u! j. nayezeno y příkopech a okolo nich od oQyyatel 
obou mi.t, měli radní dát odyézt. lO/ Ka!dý aoused má před 
.. ta domam caatu "ydlá!dit a to z"láll pnd branami Poříč
.kou a Horskou. ll/ 

R. 1613 dostali staroměstští ěastipáni z rady nařiz.ní, 
kter4 přišlo. miatodržitelatví. Kromě jiného d~zně přika
suJ., aby do domd, kde nemají latríny a nečistoty yyléyají 
ua ulioi, poslali pohodného "k ohladáni".12/ Znoyu aa zde 
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pflpom!n'. aby ~ylé~ání nečistot na u11cr nebylo trpěno. l)/ 
t&tov' • podobná nařízeDÍ 88 blbe. 16 . • na počátku 17 .• toL 
opekow81a č.eto. 

§ •• tlpanaké rukopisy nám podávají 8vid.ct~í o to., jak 

aituBca vypadala v pra%l. 
O nikl.dech ne odklízeni bláta Z8 láta 161) • !014 •• 

salĎuJí DOYQDiatití ' •• tlpáDl .e evé zpráv' do rady, kda ae 
.odpovídejí za výdaj8. 14/ R. 1613 zapletlli 47 k. 8 gr. 

I den. 8 r. 1614 70 k. ) gr. 1 den. S~ zddYodňuJ! tím, ž • 
•• ~ní na tyto účely chovají dva koni . §est l pLnl to povalu
j! •• zbytečné, "nabo př.deAlých let viz nové taková blata 
klidÍ._l1 8 dvdr melalický k odklízení blat přlnáleží".15/ 
Počítaly .a .8. 1 Výdaje na vyklízení .truh • "strouhán! 8 
•• taní blat". ďředDÍcl k tomuto pOdotýkají: "A kdyby akrz 
ptQJ hejtman1 Č~rtDÍ nařízeno bylo, aby každý 80used před 
a.. .. ~ým bláta uklízeti, atro~ ~lpra~o~ati dal a bes 
.etfeDi oaob na~ tím ruka aa drl.la, tél koňmi d~orakými me
leilct1a1 a oaadními poddaných, ktafí ji~i robotami obtí
lent nej_ou, tako~' blata d~a neb tři krát ~ roce ~YTos~a
ll, .Oblo bl tomuto vydání uakrovino a lepší čiatota ve mia
tl bftl-. 16/ R. 162) v ataromiatakém protokolu z •• edání čte
... 'pial o vybírtni peněs na vyvezení blat čtvrt~l hejt
~t čtvrt Linhart_ká - 60 k. 24 gr. m •• čtvrt Havelaká -
61 kp a čnrt ortMká - 76 k. 7 gr. 5 den. m. 17 / 

VJDáiení _ odvoz tekálií apod. mili na ataroati pohod
ní. J_jich práce byla atejně opovrhovaná jako nezbltni. Kdo 
potfeboval t,to .lulbl. muael po!ádat v '.atipenakem úfadi 
o p~ol.ni. Pohodni byli často dotszo~áni při aoudnÍch spo
rech ~ pfípedi oMinin.í ze ěkod zpóaobenjch přeplninim sá
chDd ... sda byli poládáni o vyčiltiní. Vyválení nači_tot ee 
vlak ~ozovelo pouze do av . Jlfí. 18/ Hlavni probl4m b,l a 
.tatl. kam a. nečiatoty vozil~ • také a umíatěním raaovny. 
V novoei_takém rukopiau čteme zápi. z r. 161) O přidilení 
.tata pohodnému Václavu Vyakočilovi za Svinskou branou (mezi 
c._tou k POl1manu a maz i polmi holianovekýml).191 Míato mě-
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filo 5 .ih~ zděli, "10 bf1 ohraženo e zde mlle bit post ••• -
Da bouda. Ale uf r. 1616 novomletltí leetlpáni informuj! r.-
4u o dallích etížnoetecb n. pohodného, který " •.• dři •• vle
lij.k' .rllny, kde .e mu tretilo, na .elké ublížení a ..rad 
Je.t .,tabo •• l ••• " 201 Od S.lnaké brány ••• iat potom ~ábl 
De ulici • do bránJ neBnealt.lný zápach •• ž 81 mělt.~, 1 c!
aaflt! dvořané 8tlfov811 • křičeli na čeládku po~~dnibo. 
které z tich d~vod~ déle u nlho nechtěla Z~8t.t. "Je to na 
ublíŽ.ní brtnr. 8ilnice, UJmy cla. PObOdnébOM•

21/ léd.jí. 
aby radní p~ol111 pohodnému vozlt ~ilny Z8 no •• leký ~tn. 
»liDi praxe byla tako.'. že pobodní .~,ž.ll nečietoty na 
urě.~ ai.t. na vlt.vaké břehy. což viak bylo stejnl proble
•• tické. R. 161) vznikl spor, v němž ateromletAt! Aeetlpáni 
o~lnl11 novomě.tatého pohodného , že vozí tekálie na jejich 
bfeh1 • odtud je hází přímo do řeky.221 O mlaíc pozdiji aa 
j_jich .tí!noet opakovala. 2JI Va alado~~m období aa nlko
llkr't .uaali 8ajít radnÍ, laatipáni, pObřažní 8 mlynáři 
obou mě.t k prohlídoe ~ltBVBkých břehO. 1 když ae do řaky 
ne •• ily n_čiatoty házet, etajnl ea tam doetaly, ai už při 
'eltích nebo proto, !e ae přea ~ákazy stejnl dál do Vlta~y 
~'le11. !kodilO to ~ěak obecním mlýnOm 8 čerpadlOm. Rovo
".tltí ei stilo~.li na Steromletaké a neopak. Pobřežní, 
tiaii alll ne staroati ~lte~ek' břehy, ekutečnA ne.lli lah
kou prioi. R. 1612 podal atížnoot Dovomlataký pobřelnt Pa~BI 
Bansl !tork. Staromletltí prý mají zakázáno na ~, břeh1 no
Bit ... ti a Dečieto~ a proto ja ~yndlejí na břehy ~omi.t-
8k'. Jabo bijí • ~yhrolují BU, když j1m ~ tom brán!. Hadá~no 
prf byl tak zbit w ••• a hanebně pokálen, ža by blízko k mor
du .a .o~lovaloW .241 

R. 1588 byla ~ydtna podrobná instrukca pro wlidi hrob
ntan,w.251 Kili •• dkol o4náiet a pohřbí~.t ~oly, tierl 
najdou na Ulicích, březích, hnojích a heldách. Stej~u alrou 
jato jBjich povinnoetml BB lnatrukce zabýYá i jej ich di.krl
a1nací (z~láštní odl~ atd.). V dobách moru iestipáni nafizo
~.11 udl lat ~ápuem kříl ua poatižených domech a tehdy tatI 
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Řli zakázáno od radrúeh po'\'olovat stavbu krámcll a bud na 
r,rnku.26/ 

Dalií ia.tipsnská funkce týkející .8 té~atu je jejich 
aoudn1ct"í sporné. Z tohoto hlediska převládají spory 8ouaa
dll o lldrlbu společných záchodO, studni a pře, .., nicb! .~adna 
strana byla poikozena proBakoyánim odpadu ze Boueadn!no domu 
či latriDY. nebo hnojem složeným při zdi souseda, et."bou 
DOY'ho záchoda apod. Dále se čaeto projednávaly spory ply
noucí I: obtižo"áni dýmem, zápaChem či ote"řeným ohněm. Teko
,,' spory prakticky vyplňovaly agendu sporného Boudnlctví 
haUpánl1. 

Šaatipaneký Boud Ba řidlI Koldínovým zákoníkem vydentm 
r. 1579. Dříve používal Městská práva Brlkcího z Licka. Od
"oláni od tohoto soudu bylo možné učinit k městské radě a 
dila od r. 1548 Ir: Boudu apelačnímu. Jelikož Y. aladov8D~ 
období bylo ústní řízeni ~ úřsdě téměř ~ýlučné. podá~sjí nám 
l •• tip~k' soudní knihy s protokoly z.sedání ba~itý obraz 
tehdejších pomlró. 

Jak ul bylo řečeno. záChOdy (jinak 88kréty, latríny, 
teJn4 doly apod.) u všech domó nebyly. Často byly ulívány 
společně a o náklady na jejich údržbu ae pak uživatelé mili 
4111t podle amlouvy. A právě to bylo čsstým předmětem sporó. 
Kdo chtěl postavit nový záchod, muael žádat v šeatipaDSkém 
áfe41 o po~olení a úředníci ho neopomněli upozornit, le 
stavbs .uaí být minimálně pól druhého lokte od zdi souseda e 
le je povinen ji "na dvě cihly ztleuští dobře vyzditin • 
pfipedDé škody odstranit. 271 Čaato ~ydávali příkazy k obe
zdění pOvodnich dřevěných záchodd. Běžné byly stížnosti na 
ikody zpóoobené na Sklepích, zdech či domech, vzniklé podaá
čením z přeplněného záchoda eoueedo~. nebo ne nesnesitelný 
.'psch táhnoucí ee ze sekretu. Často také přicházely stíž
nosti na tytéž nečistoty prosakující do studně. 2BI 

Jelikož městské obyvatalatvo pěatovalo rózné d~cf 
svířectvo. byl dalším jablkem sváru zápsch, bndJ s nečistoty 
od svífat. V šesti panských rukopisech se objevuji ztkazy 
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cbo,.W ."ini • nikdy i koni . O tOIII, jak ne tekové pOIIliry 
pohli!eli sami ob"lněni, s"ěděí ~áp18 z r . 1598, kdy byl do 
úřadu pO",Olán Jiřík Koli~ký 8 byl napomenut, aby se .,.'ho 
daau n."ypouět ěl n.~i.toty od evini. Dotyčný S8 bránil, fa 
Da ulici teče jen ",oda z jeho etudně 8 fa on má jen wd~. 
".příČky. od t i ch nic teko,.ého nepOcbézi n•291 

Soudní praxe byla teková, la §eet lpánl přlk~z 811 od,.ézt 
hD6j • ne čietoty a kdo neuposleehl ani tře tího rozkezu, pla
til pokutu nebo byl poslán do vlzení. Obvyklá pokuta byla 
•• platit 2 kS- do tří dn~. Také e8 věak: časte obje ... uJí pouhá 

m.poa8uatí: RJby eo Jest tu koli,. bylo, aby toho nebylo". 
Př • • l"1l&ná ll8ř:ízeDÍ 8 z ákazy Jeou úřednici nuceni denně na." 
poa!nat pro"in11ce , kteří lijí neč istoty z oken, či Je ,.,.
pouItiJ! strouhami ne ulice. VÝ=lu",s obviněného. ~ ••• la ten 
.puaob od JO let b7Velo předelle", nebyla výJimečná. JOl Xe
jednou b,li politi umotni úřednici, kdJ'f- 111 na výchoz. !e 
bylo .oin' zbevit ee stsrostí o ú4r~bu záchode ~edením 
trouby do záchode sousednÍhO , evldči t'! jedne ze atí!DOatí 
v ' •• tipenaká knize. Jl/ 

Ani ti, kteří nečietoty vyváleli na břehr, ae č.e to ne
cho'ull podle neřízení a avllj nákl ed házeli přimo do řeky. 
rolto.en t~ býYel i lezebník . R. 1580 leetipáni aoudili 
.por .esi Kryltotem lazebníkem z Nové lázně a Aný!kou Balo
vou, která ev ' čeládce poruč ile nečistoty neházet do řeky. 
-Lidé , kteří ! v lázni byli, i ode dvor s J. M. C. , mejti .e 
v DÍ n.mohli pro 8~ed z lázně uJIý".J2/ PoekozeDÝ lezebník 
.i dále etl!oval, !e ae tak di10 1 za nebof-tí ke jejího man
l.l •• JJ/ Oblelovaná dostala pokutu 12 kgm plue náklsdná !ko
~ v Uto při. 

J. tedJ' zfejmé , !e na Starám e Novám Mlatě pra!ekám by
lo ve .ledovaném období proetředí neproeto nevyhovUJící. 
B~tota ob~atelatv a a zás t avby byla nearovne telně vlt ěí ne! 
Da ve.nici , ale !i10 se zde velmi podobným zp~obem. Byetém 
pohodnýCh. pobře !ných apod. by byl účinnějií, kdJ'by bylo 
tlcbto zfízencll víc, ale blavni , kdyby bylo ka= nečistoty 
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~~ál.t baz deliích škod. Obyvatelé se dopoultlli .tajných 
pf •• tupkd. na jeké 81 Bami Btllovali, nejen proto, I. tak 
bylo 04 ...... na ";rkem a mnohdy to n8 .. ldOlll08t1, ale také proto, 

I. jim takové prostředí zfejmi příliš nevadl10. Z neřízení, 
tr.atd B vdbec a&motqýcb úř.dnikd sl mnoho nedě lel1, j~k o 
tom svlděí čaetá neupo.lechnutí a nadávky DS jej ich ddresu. 
Situaci ve mlati bylo možno vyhUt pouze kaneU.:<.ac.í. ale ns 

tu 81 muaall oby.atelé pražských měst j eltě počkat. 

Poznáky 

1/ O počátcíCh úfedu a o jeho pdsobeni do r. 1547 viz K. 
Kratochvíl. Seetlpeneké úřady y Starém. Rovfm Uleti 
pra!ekém do r. 1547 • jejich knihy. SPDKUP VI, 1930, .0 149-264. 

2/ Z r. 1626 B. zachOTel zápiS v ěestlpen8ké knize iMP. 
rkp. 478, t.7 •• popi8UJící rozm!stini těchto zřízened 
v jednotlivýcb čtvrtích Starého Měete : čtvr{ K1kuláieká 
"le 1 hajtm~, 6 pedasátnik~ s 24 deaátníkd, čt9rt 
Linharteká 1 hajtmana, 6 pada8átnfk~ a JO daeátnikd, 
č~r{ Havalská 1 hejtmana, 4 pedeeátníky 8 21 deeátní
ka e č~rÍ Týnaká 1 hejtmana, 4 padesátníky a 20 desát
Di ... 

JI B71a otlA'ěna y příloze k č lánku ,. Roubíka, Král~Jtť 
hejtmaná v _ěatech pražských v l e tech 1547-1185. SPDHKP 
Vll, 19JJ, a. 121-188. 

41 B7la ot11těna v příloze k článku ,. Roubíka, Xrá10vAtí 
~Chttfi v pralakých i j1q#ch čeakých _ěatech v letech 
1547-176J. SPDHMP VI, 19JO, e. 265-J55. 

51 V1z pozn. J. 
61 Z r. l50J - AKP, rkp. 47a, ~. J6v. 
71 Tam'á !,~. J6v. 
al , .. tál, t. a4v. 
91 Teat4l, t. 65 - z r. 152a. 
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• ll/ 
,,/ 
13/ 
14/ 
15/ 
16/ 
17/ 
lB/ 
19/ 
20/ 
21/ 
22/ 
2)/ 
24/ 
25/ 
26/ 
~/ 

2B/ 
29/ 
30/ 
n/ 
32/ 
3J/ 

, 

TamtU, f. es. 
TamtU, f. 85 • 

jMp. rkp . 415, f. 22v. 
Tamtéž, f. 23. 

JJ7 

jMp. rkp. 521. f. 113,,-122. 
Tamtéž, f. 113". 
TamtU, f. 118 . 
AKP, rkp. 477. t. 92-93v. 
.III" rkp. 475, t. UJv - , r. 

.1M', rkp • 2150, t. 226. 

.1M', rkp. 521, t . 126. 
TamU!, t . 126" • 
~. rkp. 475. f. 69v-70.. 
Tamtéž, t. 79v-80v. 
jMp, rkp. 521, f. 85. 
JKP. rkp. 203. f. 66-87. 
JKP. rkp. 475. t. 53. 

1614. 

Pa.el Krlatlan z KOldína. Městaké právo Krtlovství čea
kibo. Vyd. J. Jlreček. Praha 1676, čl. K XXIVIII. 
JKP, rkp. 475, 1. 24v. 
jKp, rkp. 498, t. 93. 
TamU!, t. 50. 
Tamtéž, t. lO2v. 
JMP . rkp. 473, t. 231-233. 
JKP. rkp. 1052, f. 12 - r. 1567. 
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JUroslava P ř 1 ll: rylo v á 

Die Secb8CD&noerŠmter ln der I'rager Alt- uod N eustadt und 

dia atadtlBcbe Hyglenelnspektlon 1m 16. und am Antang 
des 17. Jahrhunderto 

Zusammenta88u.ag 

Di. Secbemannelimter gehorten zu den niedrigeron Stll4t
amtem, dia dem Stadtrat unteratanden. lbre Hetlptaufgabe "ar 
das Gemelndevermogen in und such aUOerhalb der Stadt cu ver
walten. Áue den Sltzungeprotokollea wlrd klar, daG vor all-a 
die Áufgaben der Polize1 zu er!Ullen batt en (und in der '01-
ge Iluch gertehtllcbe Au/gabea). ln lhrem Arb.ltaber.teb wur
de _\lOb dl_ H,.g1eneaufe1cht durehget'Uhrt. Der Stadtrat 8r-
11.' met_ten Anordnungen uber die ~auberk.lt der Stadt. In 
der peiten H&J.tte des 16. Jahrbunderta UQd d8JlQ 1m 17. Jabr
bund. rl .urdan ~llcb auch von den neuelng ••• tztan 1I:001gl1-
eben Stadthauptleutea oder eogar von der Stattbalterel er-
la .. en. Dle Oberwacbuo.g der Stadtrelnlgung tÚbrten UQIIIlttel
bar 41e Abdecker und die Uterwachter _ue. Sle tÚbrtan euch 
di •• 1ntach. Ordnungeautlllcbt aus. Du S.chSlllwergerlcht 
entechted beupteaobllcb Streltlgkelten, die .1eb aut di. ga
lIeiAe •• Br\IIllIen-, SlI.O.qrub.n-, Latrlne.n- und KarktbrullD.u
lQata.ndhaltung bezogll.O., aut dle Bela.tlguag der O'tte.ntl1ch
k.lt durch Geatank und buch ua • • • oder auch aut' die Beacba
dlgung de. Bigentum. der Sacbbaren durcb Vereehmutzung. 

Dl. Autor1a verglelcht el.nzelne HygleneverordnU.D.geQ mit 
der Daretellung d.e Alltagll iA den Protokollen d.r S.cbaman
Q.rimt.r. Slil glbt _uch .1nl Oberslcht d.r Stret.n tUr .iA
tach. Obllrtrlltungln. Dle Hyglenll1che SltuatloQ ln Prag di.

eer Zelt .ar nicht eo, wi. lIie a.l0 aollte. Durch Bevolka
rung.~ UA' BeheU&U.D.gadichte d.r GroOetadt eotetande.n bygte
ni.obe UDetand •• will IIle lIooet ll1Ul1er noch aut' dem La.nd. "for_ .... 



• 
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.. Cd&Q8 4.n Secbemw.rámtem \Ulel dg Stadtrat a1cht 
41 ••• Zuatanda ant.ch.1dend. cu verb •• Bam • 
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Jaro. I.... )l. II 4 • 1 o "f á 

sVJ.'lOJlllDhnsKl UTRl" 1584-1600 
JHO DIIlOGlUPICKt PR.UlEN 

V Archivu hlavDÍho mlata Prahy ja od r. 1952 ul~j.na 
Dejatarl! dochov.ni praletá metrika - matrika n.~~z.ntcb 
kostala e"f. Jlndflcbe na .~ém MIati pr.t-kém. ll 

Iostal ev. Jindřicha byl se10len .ezl léty 1)48-1351 na 
~.tí. kde •• od r. 1)60 prodávalo •• no - tedy na Senn'-. 
po.dlji Senová!n&m nAmletí, které vzniklo po zalolení Io.'ho 
Mlata pral.tébo v ať_t.cb 4f!vějlí o •• ~ Chudoblca. Cbudobl
ce 1.18ly ••• 1 o •• daa! Rybníček • Pofiěí na po ••• cíCb kfl
~DÍt~ • ě.~.nou bvěadou. ďzem! kolem kostela patřilO ••• 1 
nejdříve a.atavěné. Podla p~n!bo vymezaní ž r. 1351 sahal 
t~ o~od sl ta špitálu ev. Patra ne Poříěí. Kostel byl 
•• 10Ian křll~DÍk1. tteří do r. 1419 oba •• ovali taru. V 40-
~oh hu.ltaké r~oluc. zde byl farář •• Prokop z Plzni a v 
dabl .eniku matr1~ byla tara utrakT1Btická. a taráři Jiří
t .. l.č1ctt-. Janem Plzeň-tým. JaneM Věelou. X tarnímu ob
~otu pfib7l7 dallí obce. protole • r. 1520 b7la prodáne 
.p~~1 toatela .ea Kyje a spolu. ní ~asnice Kelešica. 4tlr
bohol7. Boeti~ice, Hoeti~iěky, Hrdlofezy a na Ollanech pat
fil do o~odu koetele toetelík ~. kříle. Ziro.eň s tarou 
brl ••• 14. etol ••• lolena i škol., kde pdaobily ~e 2. polo
~1nI 16. etol. oeobnoeti jako K. Pa •• l Krietián • Xol4!na a 
Jan X .. panua Vodňanaký. pfi ko.tale také eX1.to.el • .-oatat
DI sbor literát~. jahol ~.nik ee .ále anad jil k poěátt6a 
k •• tel., khrj .aují_l míeto jednoho • blnních cbrá.d na 
Ien'" Klatl prdaké •• 2/ 

•• trika narozených zaěíná roke. l5B4, kdy nebyly .izna
., tohoto druhu .edeny bllni. Je to knih. obdélného toraátu, 
• rosai17 )2 ::r.: 10 cm, B no-rljií .azbou a je psine na pap:ífe 
)e. tiligráD~. Poulí.ané pí.mo j. no.oBot1cká kurzí~a. 4ata
oe 3. ~edena podle círke~ního kalendáfe a je ,.tne ábla4Dl3-

> 



T 

• 
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lí polokur~í~ou. Matrika je psána česky. Zaplao.alo •• do ní 
dodat.čni z poznáaak (lí8t~), o č •• ž 8~'děí např. op.k~tní 
Dlkterých z'pl.~. přehazování dat apod. J.ni ~ylouě.no. &. 
•• ne pfepl.o~ání podíleli láci ••• tojlndřlěaté Ikol1. C.l
ko.1 je kniha va ap.tná. atavu, poškozená, Ipatni ěita:nt. 
před restaurováním. Aby ee zabránilo znebodnocovtn! ~oboto 
badatelaty č •• to vyulí.aného pra.ene, rozhodli . ~ prac~n!cl 

Archivu bl. Mi.ta Prahy připravit Jebo adIcI. 
Analýza .atriky Jako produktu církevní .~n1.tr.tlv1 

pfiniií molnoat zkouaéDÍ z rdzných hledi •• t, 1 kdy! aolnoat 
oa ••• DOU, danou vznIk •• pramene v předatatlatlcté. období. 

M.trik. obaahuJe celkem 1 811 záplad přlnáěeJícícb úda
Ja o křtu. zahrnuje období 1584-1600 • ěetnýa1 •••• rami. Kro" toho sda nechizí •• dva p .. itní zkznamy,J/ modlitbu. 4/ 
Diko1lk pfi.10~i s glos 5/ • konečně mezi křty byly zahrnuty 
čtyři .6sn~ o .ňatcích 6/ e tři záznamy úmrtní. 71 Z r. 
1598 js s'pi. o křtu e ztro~eň úmrtí dítěte.BI Z celkov~ho 
počtu .'pI.6 je 9J neáplných - tj. nečitelDÝch nabo .acha
Dlct7 polko.aných. Zápisy nejsou prevIdelné. , létach 1584. 
159J. 1598 s v náSledUjících dvou letecb. kde není uv.dan 
aa1 latopočet. jsou zásn.., •••• rovité. c~bí cel~ .ěaíoe a 
období od bře.ne 159J do konce r. 1597 bylo pstrn! ztrec.no 
J.lti přad poeledním sv'zánía kn1h1. Pr.vld.l~ jsou pause 
.ás~ z l.t l585-159aTské úroveň z6snaMd a kYe1It. píe .. 
•• po r. 1592 zhoršuje. Metrika obsahuje cslk~ 851 .'pi.6 
o kftu dívek. 859 zápie6 o křtu chlepc6 s 100 zápis6 baz 
udání poblaví dítŠt •• Kro .. toho ja zde jadan zápia • r. 
1592. kdy křtšncem ja lid.91 Z uvadených dltí bylo 26 dvoj
čat, 1J n ... nla1akých dlt! • čtyři nalazenci (viz příloha 
č. 1) •• azi těmito zápiSY je zachycano calkem 28 křt6 • ob
l.sti Kyj!. V latecb 15B5-1592 uvádí .atrika prdmlrai 210 
třtinc6 •• rok Ca toho 92 dívek a 9B cblepc6). ta41 17 dití 
.laíčně. Sladujema-li měaíční přír6stty. naj~yl!í jsou v 
bfa.nu s v podziDn!ch měaícícb (viz příloba Č. 2 aJ). 

Pfi eladováni kře.tních jman vidíme, la pa.trost a čet-
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1lO1l1; t.uk;tch J •• n j. lIIeDlí. na! 'u .,ýblru j •• n INI.kých. 
T letech 1584-1600 .. ., .. trio ... ,..1q1UJ. celk .. 37 druha 
tt..tD!ch ieutjch j •• n, .,ě.tnl jejich t"~foh 'Iar1aA" • 
•• jpoulí'f'uljJťIl. j.4n •• b,.la Arma (27.9 .l, l.t-'1. .. (12 .). 
'L1da1b (11,16' .>, Dorota (10,58 ." Zu .. u (4,82.), JillU'ia
Ba (4.41 "), J.lIWta (4.11 "), Eu 0.29 ~) •• u4.1;1~ ulto 
llaaclale_ U.47 'Jl, :&.rbol'1l (1.52"~ Pou .. je4».t"' .... ",akTi-
1. JMu Jako J.utlll:a. olpoleu, hugua, 111611:& ••• hra, Ba
la_. _.rSuat. II Sebina. B •• udAní jlll4na .... fo:rmi "de8ft" 

nebo "dl"ě't!r:o" j ... 1 •• J5 " .'pi.d • .r.'no po tmotf ••• ",.
_Iqtuj. pouse ... duu pHpedech C ... r. 15e7 II 1588). 

Iluietjc.h tf .. tmch ;I_ll naJd_. 61 druM .• "'.Jtre~_to
... nljJía JŮZl_ b,.l Jan (JJ,72 ,,). V'oln (10 S,. J1f:(k 
(5.42 'Jl. ' .... 1 II Daniel ().97 'Jl, •• t,.iI nebo _adj 0.25 tQ 
Jakub 0,01 ,,>. Ad_ ' (2.17 'Jl, •• rUD (2.28 'Jl, Ill1ku.lO. 1'1.t 
II oaua" (2.04 ",. Tc-á6 0.92 ", • .Tebou •• ",.Ilqtuj! pouse 
j.4na: jusu-t1n. Bartoň. Benedikt. Burlan. C7prltD, Duchek. 
B110. r11'ldtD, PlorUn, lrldrlch. I ... el, J'eh;Jw, Joeef, 
L1DhaM, Marek, Oldf1cb, Rudolf, S .. erin, Urbu e Volf. J.4-
na po t.otr.cb najdeme. 17 pfípadech (tflkr't 1586, ět1fl
kr{t • r. 1589, d~itkr't • r. 1591 a jednou. r. 1593). 
n.oj!etfam bJ1& dá.4.na najčaaUjl j.'na jdu a 11'., u d'tou 
eblapc6 Jan a u d.ou dě.čat jDD8, • ka-bineci a jlnt- ja4-
... Vtbir Ideatních jmen bl'l O't'lbnln j.b1 "lt06, tteH 
bl'11 • t.landář1 nejblí!a datu narocem nebo kftu 4!tUe a 
j1ati i MÓdou. Jm'no tak' mohl dát ferář 1 zcela DibodDl 
a ... Pousa 2,91 • kftinc~ bylo pojmeno.tao po rOdi!ích, 
1,07 • po .. j1te11 nebo majltelce domu, kde rodina 11le . 

Sledujeme-li rodlčO't'eká příjmení. nejd .. e jich oelk .. 
)84. la1ze určit bez dallích údajň příjmení typu KOlit, Eo
.if epod •• proto! e paení malých a valkých pí_man bylo ned6-
_ladA4. jl •• yatytuj! ae i přesto nejrdznějlí varianty pfí
j.aní: 
Od.o •• nA z kř •• tních jaenl Benel, Eraz1m, aalín. S.atol. Jí

lek, Vo1df1ch atd . 

• 
, 

• 



04yo.eDi • ntrodnich j~enl Nlmec, Ni~eček, Polák, Slecik, 
loláč.k, Koráyek . 

04yo •• ná s. sa.letnin! no.it.l.1 P.tárek, Stř.lečet, ~_ 
bek. KoJnar etd. 

04~ose~ podle bere~1 Zelený, Zelenka, eervenka. Xodrf. eer-

Di· 
Od~ozená s. Jmen pttkd a tfí'-tl Kobout, PapouJ.~, Kozel, 

Kočka. 

Od~os.ná z n'cy~ roetlin 8 .trom61 ~atr(n.k, Dub, Obmel, 
VO'I'e8. 

04~ou~ c ll.Íetních Jmen: Limbureký, PraUk, Petřínaký. Pa· 
cen8ký atd. 

04~ozená z charakteristických ~laetnoet! noaitel.1 Dřímal. 
Xeřád, Prot1~e. Dobrýmyeli. Velký. HOlý. Pfekáč. P1-
boun, Vokáč atd. 

Odyo •• ~ podl. rdzatch událostí: např. Ucbmatholoubl. 
Jména cizího p6~04u Jako Pil.r nabo Šuster ae Y1ekJtuJí 

j.n Ylj1aečnl, col charakt.rizuje i národnostní alolení. , 
_.trice •• 'Y7alqtuJe jen úlo lanakých příjmení nhla4 .. k 
toraě záp1a6. 10! 

S_otd yedení dsntllll1l o tftech mA ulice jednoduchou 
tor.u. 11/ Teto matrika ~zn1kla je!tl před ~ydánía f!m. tého 
rituálu (1614). kde byla předepa(ne tormule .. tr1čn.ích dpi
.0., i pfed nefiuním1 olomoucké (1591 ) . prd.té aynocb" 
(1605). Z'pi.y y této matrice neuvádějí deta narocení, al. 
paus. dat~ kitu, pek náaleduja Joéno kttlnca, ddaj o rodi
čích a adreaa. Z 1 811 sápiso. ja pouze ~ 79 případ. ch u.e
d.na .. tka (z tobo lJ případo. a. týká nemenlelakých dltí>, 
oba rodič. j.ou u~.deni pouze dvakrát (1598, 1599). tmotfi a 
~tr.1 třikrát (1584. 1587 a 1568). V ostetních případech j • 
... DalHnin pouza otec. 

Podle úplnosti údaJ6 o rodičích, jejich zem'atniní a 
bJdli§ti .o.!ame rozlilit Jl druhO .ápisC. . 11,9 ~ zápieo. ob~ 
.ahuJe tfe.ta! jméno, dOm, místo (ulici), 10 ,64 ~ t~oří .á
piay. obsahujíc! kf.etní Jméno s d~. 7, 95 ~ zápieo. obeahuJe 



, .. 
1Eh.1DÍ ~a4DO .... b'nÚIÍ (f .. _do). db • dato. Upi.,.. 
ktu4 lIYUljí j-'lIO • pMj •• ni ro41ě\\. hof! 5,74 •• nejob-
.. Wjl1 .... ""Q'. pfWhJ:ící Maj. o kf .. 1:JÚ. J.'DLl, pH ... 
_Id ...... tnÚlÍ. 4a-u a ulici, t"foH POU" 1.99 " deCh 
.. ,186. Wejjadnodullí S.,181 ... pou.. • tf •• tDÍ. Jala .. 
tftlno .... ~otí 4.86". (Yl. pfílohu ě. 4.) pfi .1td~.iaí 
4nh6. ... ,1.6 .. jKnotlhjcb Uteob doJde_ ke .J~dtla!. Ke 
J.Jich podrobnost .~ .. 1 •• 1a De ,aěll"oetl tarif •• ebo pí~ 
• 1M"'f'1U- ad. UaDj ,,"'oJ .. období, k'hr' .. trit. .~ •• 

Z hlediska sociálního ro ... ret.en1 u .. ádť ~"~rlk. j.'Da 
o.ob petfících k p.~rlo1átu •• t JIl čle.A .I.tet' ra~. nebo 
j1Qých -'at_tých dfedd. V .'pi •• ch 1 •• najít 145 druhA .8J
rda.IJlích prot •• í. s nichl nej.íca J. ' .... lníkA • obchod
aík6. Jaou ada ••• toupsQ7 "fJaehaJ c.ehJt kterjch bIlo kone .. 
l~. etol. ,,{ca ~I ět7t1cs' • tak' 11",nostl. ktar4 •• aepfi
fe4117 k ~ cachu. WaJč •• tlJi jsou •• stoup.ni pet.fl 
(26.90 S>, kN3ěí (18,62 S). hnkýfi (17,93 S). kolUmci 
(15.17 S>, _11nMi (11,12 I>, dnali (11.0) I>, •• 4níci a 
1 .. 01 (9.65 S). Bajd" •• d. budc., trubač., ~arbaník .... lí
t.. b.rc., tři doktory. dál. knl •• , .~oníke, kentora, pad.l. 
~ 11t.rát~. Z oí.ef.kých e mlet.kých áf.dn.íkd 3aou .e
etoupan1 cí.afeký rychtář, h.jtman. pi •• fi, .1uJ.bmk pana 
parka1.tra • m.si jl~i j. ~ metric •• á.na. o reci.trátorv 
'e.k .... k;tch. B.cbJ'b{ ani rO.zD4 pOllOcn' prof... j lIko ~.O\l 

úd.mci. honácl. poalO't'ti •• 1oubO't" • penakých dOCl6. 1 / 
•• trit. pf1nUi lideJ. o dOJll.ch hbdejlího farníbo ono

'u •• Dia! b110 ~ rosm •• í l.t 1584-1600 sjiltlDO )77 da-6. 
poj .. DOY~cb ~itllnou po dří.iJlí. n.bo .ouč •• n' ... jit.ll. 
S otútou bJdlaní eO\rfid i fada n. ph.ni ujaanln1ch po
jd. jako podruh. pokojník. DA.J.mrúk, domo"ník e ho.podUpl 
Celt ••• ., _tric. vy.kytuJ. podruh nebo pod!"Uh1nl 542 krá ... 
• kf.et:DÍa j_'nelll, příjmem., n.bo • f .... lem. Bájaníkd •• -
c:QcuJe _trit. 40, pokoJníka 6). V Mhtekých pdv.ch Brlt
c:tbo • 101ct. 1 ., pduch KOld..ínovýcb •• hovoří o n'Jmu e 
pro~au, al. ~ .o\rfi.loet~ 8 vy •••• ní. ~.áj.mných ~lnno.-



• 
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tt ~taIlÍk'G • prs'J_llJÚkd. R'j • .anít.1II byl ten, UCl D_U 
"lubt doGa • plet1l nt.1nnl. POkojtdlr: obl'Ul auoshtDt po
koj • ~ • pJ'CItoie t-toylto pokoj bjul .. proniJlIIl jan 
.1 ........ IlUcbtob aklepích • kCNlOr'ch. "hUnou atu.4eDtch • 
... Uru;fch. b7dlel dalI.! 4ruh niJelllÚ.lrO. - po4r'l1d. Pokud. 
.aJ1'_l da.u D.~dl.l pft.o .. 4081, najal 81 •• pIa' ~~
mu nebo boepo4H., lrtert 4611 hUbl • sprnoul. 'I .. trioa 
•• DaJ4e pit da.nomlrO. a tf1úct b08p04U6. Vahla' .. ll: au
~ pf..unt.a ú.jtarúkd. ke _DŮl .. 4rlbl 40md • nhle4_ Ir: 

ta.a. i ••• rite n ... dv'~ • .,lech:Q;:r 4'*1. po~.t ob79atel 
ěbril 1 po!_' ob,. .... hl ... .184notlhfcb domech •• 4' Ila ú-
klaa ... trlěmcb ádajd jan tlíto o4ha4Dout. V doa.ch, ti.rl 
... -olDo.' 81.40''''' ., dalU. i5 .. cno'. w..ku, "J! "'U:lDou 
., bl4á. roce Jednoho podruha • .1a4nobo pokoJnit-••• ,,"UU 
SJlItb;f pohi MjunílrO. ., roce j.ou tft eI ět,ft po4rusl • 
~. Pob)'t .1adnotU.,tch ollOb adl •• ., urě1t;toh 4c.ech 
.1"0'1.' ., eoUYblé. ě .. cn4. úa.ku pous. po dobu bou, 1MJ
de. tH Id. RoěZll •• naro4llo ., .1KDotlh;tch dOll.ch .,ltU
DIN .1114Do Utl, pro JO ~ dOlDd jeou to 4'" 4'U, .. 2 ~ tfi • 
pou ... 0,3 ~ 4cao. ět,.H d'U .. rok. výj1atu tnfí pit • 
I_t dUí - to b)'lo .jUtino pau •• po jlldDoal pfíp.d' " o.U. 
at.4crrllÚll ob4obí • 

.. trika ob .. buJa h4u 114ej6. tt.1"4 uaof.ňuJí hodDoUt; 
t.nto .. hrlllU • rbD;feb hladi .. k. J_ou to dat -Maje ll .. to 
a.pfa.u.4 a nadpln'. col bIlo .pdaobeno polko •• DÍm •• trit.-.1 
a De46alednoeti toho. kdo .,.~ "adl. K dokonalejlí.u 
604Docní J. nutno "TUlít hliich pramen6. Pro období .a_0en4 " .. trtc. pHchi •• jí ... ó"ahu j.ko ltrO ... ná .... cí .. h
~ bl .... Dl "etek4 kn1~. Protol. nejetarií DO"a.letek4 pe
"'DÍ kDihT. kter' obeahcrra11 ódeje o berních. ebofel1 pfi 
poiiru Staro-.letet' radnlc •• j. nutné "'lul!t oet.tDÍ 4rUb7 -
kIl1ll;r "Itenakjch pr'". teet ... nt6 e lm.ntáN.. ~ a1.rot
ať ..... t.bDÍch .. luv a tak' knlhy cecho"ni. V tlohto eou"le
loatech ••• t"" nejeterl! pralek' .etrlk. cenntm pr .. en .. k 
pfiblílení obraeu aieta a jeho obJ'Yatel na konol 16. etol . 
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1/ JKP, Sbírka matrik, matrika kosta1e 8V. Jindřicha, 

dgn. JCH li 1. 
2/ J. Jani~.k. Dljiny Prah1. Praba 1964. v. Loreno. T.09é 

Kleio pral.kl. Praha 1913; K. Navrátil , P .. ii1 ~l •• ního 
k08tel. tarniho , tary 8 Ikoly e •• J1Ddřlch~ •••• Kun
but~ n. lovém Mla'. praletěm. Praha 1869; V. V. Toast, 
Zikl.~ starého mdetop18u pral.kébo. II . Bové Klato 
pnbk4. Praha 1870. 

JI 
./ 
5/ 
6/ 
1/ 
8/ 
9/ 

.AIO', JCH W 
r_UI, f. 
ruUl, f . 
T_tU, f. 
'r_UI, f. 
raUl, f. 
fatU, t. 

I, 
6 •• 
ll, 
26, 

"', 
,6. 
59. 

f. 14, 4Jv • 

26, 65v. 
JO, 59, 6 •• 
J9~. 

10/ Sou.t.vni byly .l.do.~ všechny příspěvky otiltiné •• 
Zpravodaj i mi.topi.n' koal •• ČSAV • v e •• opisu rodopis
.. společno8ti v Pr.~ •• např. V. S.Jbl, K soupisu o8ob
DÍch J •• o. ZKK 7, 1964 ••• 170.; J. Svoboda, Staro! •• ki 
.. obm J.éna 8 Dale pfíjmlní. Praha 196.4; P. Teplý. O 
p6.odu • ~inách příjmení. eas 16, 1944 ••• 5-7. 

11/ V. Bar14nik, Historioký vývOj matrik. ČRS 12, 1940, •• 
6-17; K. Doskočil. V~oj :tarních metrik v a. .. lcých .. -
.ích .a w.itle pr'~DÍch pfe4pied. fRs 12, 1940, !.2, a. 
41-50; V. Hla~.a, Pralaké .atriky fami. XateloBY fond~ 
a abírek Archl~u bla~ního . 6ate Prahy. Praba 1954; B • 
• eur, Xa okraj francouzakých metod blatorlcko-d-.ogre
fict4bo bádání. HD 2, 1968, a. 72n.; tj!, O p~étoích 
a ~Ťtoji c:írknních .. trik u nUJtDÍlll zf.tel_ t č •• -
~ PODlrOm. RD J, 1969, a. 4-19; týl, •• triky ~ ee
chlch • j ej ich ~~oj. Zpravodaj pro přátale rodopisu a 
berald1k1 1, Plzeň 1969. 8. 75-90; tj!, Círke~ní .. tri
Q jako demografický pramen (u nláJtní. zfetel_ 

• 
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k hi.torické demografii). SAJ 20, 1970, •• 425n.; tfl, 
T~oj .. trl~DÍho zápi8u .. ~.eháeh. RD 6, 1972 ••• 4On. 

12/ J . J.ni~.k. Dljlny obchodu v předbilohoraké pre ••• Fr.
ba 1955; B •• andl, V~Oj ře •••• l a obchodu .e .i.t~cb 
pral_tich. Praha 1947; V. V. Toast, Dijapla .Ie'e Pr.~ 
JIl, Praha 1901; Z. Winter, ft .... l •• ž1vn08t1 ~ ~.
chich 1526-1620. Praha 1909; týž~ e .. tj ~.l •• __ 
chod 16. viku. Praha 1913. 

ll/ Vis J •• H. lir.čtoTá (ad.), K. Brlke!ho z Lleke Prá.a 
.I.t.~. Praha 1880; J. Jir_ček Cad,), Práv a mi.taká 
krála98tv! č •• k&ho • markrabatv! moravskáho Mo f •• la 
Irt-tyane s ~oldin •• Praha 1876; V. LíTa (ad.). Pral
aká .i8'a. Berni rul. J. Praha 19491 Z. Winter, Pokoj
úcl prali'! r. 1608. I:dt,' e, 1886, •• 650n.; tjl, 
D-'cí pin! II Mj..mei. ZTOC .0 1905. II. 456n •• 485_., 
tfl, Kolik ob~.t.l .Ala Prah. v l~viku. &.00., 1905, 
•• 5; tfl, Domy a hoapody • Pr.se ro 1653. Z.oo ll, 
1911 •• 0 21200 
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Hiloha ě. 1 

Poě.t tf1:lnc6 ucll3ceDjeh " utrie • ., Ut.ch 1584-1600 

rok dú"" chlapci děti d'fojěeta nalezenci neaaa!eleké cdlt_ 
bez udáni pobla.,! dltl 

1584 22 2' 2 1 50 
1585 75 9. 3 • " 2 172 
1586 III ll. 2 • 8 227 

!:1 1587 94 88 3 1 182 
~ 1588 10. 110 1 2 215 

1589 117 10' II 2 1 1 23' 
1590 ll' 10' 2 • 1 222 

1591 89 103 1 3 193 
1592 •• 7' 2' 1 18' 
159J • • • " 159B 22 10 • " 40 
1599 " 22 35 2 Tl 
1600 2 1 3 

Zip1., • let 1584, 1593. 1596, 1599 • 1600 jaou n.~plD4. 
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Pf:!l oba č. 4 

Matriční záznamy podle podrobnosti úd.Jd o rodičích 

ádaJ. o rodičích 

bls ádaJd o rodičích 
a:!.to (ulice) 

.o. 
db, ai.to 

Ja'no 
J.'no •• bto 

".'no. d&l 
ol.'no, d~. mis to 
f .... lo (za.ěetnáni) 
'_"10, mato 
fe ... lo, d6m 
t.. •• lo. 46., ai.to 
JMao. '--lilo 

".'no, ""'10, ai.to 
JUDO. f_do. db 

J-'no, ' .... 10. d4m, mi_to 
pf:íJ .. n:í 
pfíj.,ní, femelllo 

pf1':j •• ní. llieto 
pfíj •• ní. d6m 
pfiJ •• ní, ř ... elo, mi,to 
pMj •• n!, t_ •• l0. dO. 

pHJ • .m. dh, aťato 
pfiJ.~. ,--.'10, dO., lIÚ.to 

".'DO, pMj •• ní 
J.'noo příjmení. aieto 
ol.'DO. příjmem. d1lm 
"_IDO, přij.,ní, řnulo 

".'DO, příjm.ní, d~. mí.to 
j.'no, plíJ •• ní, t .... l0. míeto 
Jaéno, příJ •• ní. ' .... 10. d6m 
J.'no, příjmem, tem •• lo, dOm, mí,to 

4,86 

1,55 
7,01 
4,8) 
0,28 
l,J3 

10,6) 

11,09 
0,11 
1,1 
1,38 
0.99 
1,44 
4,81 
6,41 
7,95 
0,22 
0,28 
0,22 
0,22 
0,)3 
0,26 
0,17 
0,22 

5,74 
6,68 
5,58 
2,87 
6.57 
1.55 
l,J8 
1.99 
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Di. Matrikel Ger S~ . Helnr1cheklrcha 1584-1600 ale .ina 
D..oc~ph1.qu.ll. 

Dl. aIt.ret. ublrllererte Prager Matrikal gehort &ur 
utraquiatlachen Pfarrklrcba St. Uelnrlcb in .1n~ ~'U8tid
hr Vi.rtel Preg •• lili Jsbra ihrer Oriindung '/fa r es bai ua. 
nobt ubl1ch KatrUcen cu rUhren. D18 aH neugoUacber I[~ 
.1~chr1rt und 'ech,cbi.ch ga,chrl.banl Ge burtematrik ~ 
1Dh&l'ht 1m GaQIlID. 1811 Bintrf4!;UJlg,n mU den Geburt",D.gabu. 
Ha kten rlcht8n dob nach cl .. i.lrchanlr:a1-.aa.ar1U11l. 651 J:1JI.

tNgUAlaD betrerhll 1118 Ta.uta TOD liI&cJ.ob8n , 859 d.1e 'l'auh 
,"OJI. l.aab.n, au. 100 ElntragungeJl 1801; 81eb cl" Goachlaoht 
4 .. ~d •• nlobt ortena.n, unel 81amal .uzd, aln Brw.c~'Q.r 
,et.un. UAhr den .lDpb8n rlnd.an 111'11' 26 Znlll.asa, 1) unlh ... 
lichl ~1ad.r unci. 4 11ndalklnder. Dl, Matrikal glbt zw1achen 
1585-1592 1m DurchechDHt 210 Tau!l1nge pro Jehr an. ab 
81. obAa Untarbreohung gerUbrt wurda. Dl. mateten Klnder 
wur4ea ta Mars UDd Apnl uad d&nn TO.a Auguat ble Vez_ber 
,eboreo. In cler Matdk e1'8che1nen )7 we1bl1che Vomam8O Cem 
biut1,.t8O AAQa 27.9 $. X.teřina 12 $, Lidm11a 11,8 $) UDd 
61 .ia.al1ch. Vom .. ea (J&.Il ))07 '.lo Václav 10 S, J1řík 5 04 Ji). 

D1. Auewahl der VOl'QaIII.n wurde Ton Clen Jllalllen Cler He11~ 
'M, de 1m XalenClar1um nahe am Geburt.- oder r.utd.tta d.e 
Und .. 1&&:80, .. br b •• 1ntlutt. Bur ) '.l der Tautl1ng. wurdu 
.a.c.b.. du BItem UDd 1 '.l .a.ch dlllll &le1tzer d •• Haueeeo wo di. 

Paa111e 1.btel b.nannt. 
J:1n.tach. Ilatrtke1ntragUDg en tUhr.n ke1.a. Geburtadaten, 

aur 'l'autdatan, den Ham.n dee Tautl1D&:e UDd bgaban uber di. 

J1tem. Bei 1611 E1nt ragungen wurde nur n.uUDda1ebz1gmal di. 

Kutter gen.not, be1de Eltern s1.ad nul' z.etmal ang.tUbl't , la
t. UDd Pat1.anen nur dre1m.al.Sa wu.rd.e.a nu l' 145 J1temberute 



, 

'" 
niher blkannt. ~.18t.n8 waren •• dle Handwerker und Hand
lir. Di. Matrik enthBlt such Angsben uber dla )77 Hau.er 
dar ptarrgemelnda. Aua der M,trik 18,t aieh b •• t1mmln, 4aJ 
in 81nem Hau. drai bie vler Mlat artaml11an wohDtan. Jur 
dle b •••• re Auenutzung d •• Wateriel. der M.trlk~ w1rf. •• 
Dot!g Hein, iii. adt den and.ren Quelhn, hauptBachJ.ie.h 

cit d-.n 'nftchi,denln Typen TO'O Stadtbucharn , za vergI,i

ch-.no 
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I 'ulla l1r10vá 

dtsJ'lnx , PBOBI.llUTICI SOCIÁLlt SRUK'!\IRY, 
B08nTALIZACS .l IIOR"l'.lLl'fY lIIIocrIcB V u.ocn:CI 
B' PRANTISKU V LETECH 16)1-1714 

rf.chodem k ~o,.ikému evropskému pojetí D~~cn1e b1lo 
ot.,.,.ní na-ooni ce .11oerdných bratř! ,. Prp-ze na 7rautliku. 
PohlédneMe-li cpět do histor!e, vidíme, fa ,. souvisloeti • 
urěujícím vliveM kře'tenek' ideologie va středověku dochica-
10 k pod.t.t~ zminám 1 ,. obla.ti péče o zdra"! ob,y,..tel
,t,... Církev začala 8am8 aktivně rozvíjet vl •• tní péči o na
.ooné a chudé, .t.la .8 nositelkou medic1nské vzdllanostil 
pfiaou • nezbytnou součástí vzděláni dueboyenst,.. byly 1 ai

n1ailDÍ znaloeti z léčeni. Be.proBtf,dnim "'i_Iedkem a~ 
círku o "JlllanělÚ péče o zdr.,, '! lidu z ... I1'9u pohanaqch 
~1klo.tí .e stala vlastní praktické péče o nemocné. V této 
souvisloeti byly zaklád~ Ipltály - charitativní ~t.vní 
safiseni, jejich! hlavním 6kolem .e .t.la postupni péče o 
ne.ocn' či jiným zpdeobem poatižené obyYetel atvo. Při kléJ
terech docházelo ka zřizován! špitálA kláltern!ch a kláš
terních namocnic, tzv. intirmarií. Veškerá tato z4ra~otnická 
zafi.en! ~i8k měla po celé období etfedověku charakter 80-
oiilnich, charitativních ástevd. Tep~a v prdběbu 17. atol • 
•• •• ěelT vytvářet nemocnice v pravém alova ~a1u, li6ící 
•• od někdajěích ěpitáld (světakých i církevních) v tom. i. 
vznik.ly jako zaříz.ní sloužící výhr.dně ošetřování n .. oc
Dtch. Obdobně j.ko v předChozím období i v této době připadá 
~iznaaná úloha při jejich z.kládání a obat.rávání provozu 
oírk.vn!m institucím, ačkoli ani podíl sv ě tských č1nita1d 

n.lza v této souvialosti pomíjet. 
Ddl.!itou úlohu při zakládáni nemocnic nového typu •• -

hrál nejen v evropak&a. ele i celoavětovém měřítku řád milo
.rdnýCh br.tří, založený r. 1537 Portuse1cem Janem etudedem 
v Granedě ve ~penělaku. Pdvodní hoapitálské bratratvo Jane 

, 

, 
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& Boha bylo povýšeno na pra.ý a vlaetní řeholní řád .šak te
pr.e bullou papeie Sixta V. & 1. října 1586. 

H .. to. Je bla"n!lI podáním Udu bylo zHzO'I'tní IpiU
l~, .e kterých bylo pečováno o chudé a opuštěné nemocné bez 
obledu ne jejich ntrodnost a náboženeké vyznání, dbali čle
nové řádu i ne dulevn! čietotu evých pacient~, jak ~.tatně 
.,.jadřuje i řádové heelo Per corpue ed an.1Jn1llll - ~iihm k duli., 

Obliba řádu milosrdných bratří rychle vzrOstala nejen u 
nemajatných lidí, ale i u vládnoucích vretev společnosti; 
jejich řádové nemocnice se začaly šířit po celém tehdejším 
katolickém avětš. Výdaje DB provoz a udržováni ěpitál~ byly 
.itšinou z almužen, vybíraných členy řádu, jenž měl výbody 
od.kaz~ 8 nadací. 

~n!m a zároveň nejstarším konventem ve střední EYropl 
b,rl konvent pro.incie rakousko-české va Valticích, založený 
r. 1605 hrabltem Karlem I. z Lichtenitejna. !čkoliv avou 
čInnost zdejší konvent plnš rozvinul až v klidnější době po 
třicetileté válce, atal se během let matsřským konventem 
vlech ko~ent~ rakouské provincie řádu milosrdných bratří. 

Počátek aktivního p~sobení řádu v Praze ae váže k r. 
1620, k~ milosrdní bratři zíakali do svého majetku kapli 
... apoJtol~ Šimona a Judy a přilehlými budovami někdejšího 
atředO'l'ěkého Bohualavova špitálu na Starém Kěatě praž8kém. ll 

Z činnoati kon.antu, řádové namocnice i z činnoati pro
vinci41. ae dochovala řada pramenného materiálu. 21 obaahují
oíbo i spi.,. bývalé provincie rakousko-české,JI apiay proku
ratury 8 některých mimopražakých konvent~.41 

VýchodiSkem pro stanovení sociální atruktury, hospita
lizace a mortality nemocných ee etel poměrně kompaktní 80U

bor pramand především knižního charekteru, vzniklých z čin
nosti člend řádu. nemocnici v Praze. Vzhledem k po.aze api
.o.ého materiálu (jedná oe o protokoly nemocných, mekuláře. a 
knlb1 přijatých nemocnýCh) a jeho rozsehu 51 je práce v,..e~ 
zena lety 16)1-1714. Spodni hron1ce je dána docho,án!m nej
atarlího protokolu z r. 16Jl 61 (přesto, že nemocnice byle 



" . 
•• lolena již v r. 1620) , horní hranice je po tOM do určitá 
mírr stanovena uměle v souvisloeti 8 ohleBem velké morové 
epldemde v Pr ••• v letech 1712-171). 

Ve sledovaném období Je v záznamecb podchyceno celkem 
a 026 nemocných. Vysoký počet hospitalizovaných , 81.d~, áni 

,íc. uk.zet.ld 7/ u ka!dého hospitalizovaného vedly ~ počí
tačovému zpracování etatistických ÚdB jd. SI 

Předpokl adem hjetorlcko-atet l atlckého hodnocení údejd 
_íakaných z rukoplaó by l zejména jejich diplomatický rozbor. 
ZápiSY v příjmovýcb knihách jeou jazykově německé , lat ineké 
• italeké , vedeny j eou v Chronologickém pořadí . Jednotlivé 
.ás~ o přijatých paclentech obsahují pavně stanovenou 
rubrikeci : číslo lÓŽI. hoopltal1zovaného, datum přijetí, 
jméno 8 příjmení , v ěk. místo narození, po~ol áni. diagnózu, 
~ýsl edek léčení. detu= propulti ní. případně úmrtí, aeznam 
.~rikd ~četně peniz a Jiných ~icí osobní potřeby s náboien
stou pfíslulnost . U nikterých pecient~ ~ počátcíCh sledova
n'bo období, od polo~iqJ 17 . stol. potom Jil téměř prsvldel
ni, Jaou zároveň uv áděne jméne obou rodič~, v ně kolika pří
padech Je uváděn i počet eouro zenc~. 9/ 

V době svého zal ožení měle nemocnice 14 l~žek . Z~yěují

ci aa nároky, ~zrds taj icí zájem obyvatalstva a ~ nepoalednÍ 
řadě l~žko~ é nadace a jiné dary 10/ si vynucovaly rozlíření 
n .. ocnica B příatavby kOnYentu . ll/ Tak podle čísal ldlek 
~4děDicb v záznamech o jednotli~ých pacientech lZB pfedpo
kl44at, ia v r. 16)1 vzrostl počet ldžek na 16; na konci 
sladovaného období, tedy r. 1714, jich bylo již 26 a ~edla 
toho prsvdipodobni i několik jednoldžkových pokojd opatfe
nďcb zvláštní nadací , kam byli umialovtn! nemocní, ktaré by
lo nutno i.olo~at. to je s vIBoca infekčním onemocněním nebo 
uaírBJící. Ba ostatní jednol~fkové pokoje pak byli umialovi
ni n.mocní a vyiiím apolečenakým poata~ením. ducho~ní oaoby 
B nemocni členové řidu milosrdných bratří. 

!však ani neuatále se zvyšující počet lAtek nebyl 40-
,tečující, t ekža nemocní mueeli mnohdy lafat také na chod-
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b'eh. Tato skutečnost Je více ne! zřejmá ~ dobl třieetileté 
~'lky,121 kdy bylo do nemoenice n~jednOU přijímáno mno!8t~í 
.r&ně~ch voj'~ císařská 8rmi~.1)1 Vdbec celé období tři
cetiletá války .1 projevuje zcela výrazně ve struktuře .ede
DÍ .isn.ad o nemocných. Ty jsou velmi često neúplné, vfáděno 
je mnohdy pouza datum přijetí. dlagnóze, výsledek l~čení. 
n.jaou uváděn. číala ldžek hospitalizovaných. C&.to eh1bí 
v ziznamu věk, nábo!eneká příaluěnoet, ai_to narození. VI
r-zně odlliná je 1 profesní struktura; z celkového počtu 
1 026 hospitalizovaných tvoří 43,53 ~ vojáCi, civilní o~.
telatto je z.stoupeno J1,38 J. u 25,06 ~ nemocných není po
volta! uvedeno. V tomto období lze sledovat 1 určitou výJ1-
•• čnoat v druzích jednotlivých oDemocnění. Následující ta
bulka uddí po!t)' nelDOcnieh ro'Z!leně1lÝch do tří dkladnícb 
akup1n. přičemž akupina neaoucí osna!ení Jiná onemocnění 
aahrnuJa především onemocnění intek!ní a horečnatá. 

O. Poranění Jiná onemocnění l'leuvedeno 
Celkem Z toho Celkem Z toho Celkem Z toho 

PO'Yolání zemřelo zemi.lo zemřelo 

Vojáci Ol 14 69 20 320 60 

Cbll18té 44 12 244 41 Jl 9 
leu •• deno 6) 22 150 45 44 5 
Celt. 168 48 46) lOG 395 74 

Velkou č'-t onemocniní t.oří poranění rosličn'ho charaktaru: 
.tfel~ bOdn' a řnn' ráll3. olll1'zl1n,y, popile~. ! .. U jeou 
1 sbao!dlniD1 a fraktury. Z horačnatých onemocnění jeou č .. -
t' alanica každodenní i atfída'Y' - d'You- , tfí- nebo čt)'fdan
ní. 'Y případě atřídav' horačky Ba moblo jednat 1 o ekutačnou 
.. lari1. Xa.l 1ntak!nt.i onamocněn!.! .a na přednt. místě 
.)'ak7tuja tJaantarie. ak'frnitý t)'f, břiiní t)'f • 

Ur!itlmu atupni madicinekých poznatkd t'to doby odpoví
dají 1 diagnóz)', kta~ nabyly přeaně apeciflko'Y~ . l&ko ja 
ta.u 'Y aou!aaDé madlcinaké praxi. Větilna uváděných nemocí 
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~1 pfia1n úmrtí urěa.ale před.~iím míeto onemocnini nebo 
.!.to úrasu, popl.o~.l. příznaky, kter4 aohl1 dop~' •• ' 
IIDOIli o1lellOcni n:í . Ob.l.,,\lje se tak na jedd stranil nit-eIik 
ap4aobd osn.čo"tn! jedné nemoci, ne druhé stran' pak Dia", 
ne.u.alJ osnačo".' jednu konkrétní chorobu, ale .obl~ •• 
pod n1a1 .~.t 1 nikolik rdzných , pfed.vš!. lnt.~čn:ích 
OIl_o)WIÚ • 

••• 1 neJč .. tij' ~ádiné Chorob, patří n. ~ní. ai.tl 
r6sni ao~Dat' onemocnění, osnačo .... nA ,. nl.lek' ter.lnolo
sil jako Pi.ber, drelt&glleh •• nebo ylertigl 1chee Pieber, 
talt •• Pieber, 'ech •• lfi_ber apod. Urč it př.ani , o jeké dru
~ oneaocniní •• Jednalo, j. obtílné a obecni "elml proble
.. tleké. V mnoba pří padlch mohlo být ."jlení taplot či ho
zodka ~rd"odnÍm snakem r'dzJlých zinitl1"ýeh onflllOcnin! 1')Ůtf
DÍbo risu n.bo lnt.k~ch on..acniní počínaje chřipkou. aD

p..u. koJil_ ."alnijlía1 1nt.)I(~_1. Z.jhní hplo~ pl'O'Iá
.elo 1 rbaá por-nlní, jek '9yplŤfá se dsDaIW u Dmohýcll ne
_=1ch, u nichl je uddlne 1 dNhá diagnÓu. 

Velkou akuplnu onemocnění ~'9oř! lnfekce atř .. ní, přede

.. Ita tytua, dylenterle - úple'91ce, prdjmy. pr~á.ené ~'ce

.ta .e Itf .. , kde Mohlo .lít 1 nej.'tlí prs.děpodobnoati o 
tatetaní on .. ocnlní se!i.acího traktu, • některýCh přípedech 
.. lak 1 o jW onemocnění (např . tumor, dnětU.á onemocnl
.í) . ~ot'l plati 1 pro kollky - to je kolik~ltá boleltl .a
lí.lCího traktu. 

Hojně rosJifená byle 1 lntekční hepatitida (oznlčo.ani 
jako Oallenlieber, Oelbtieber, popf. Gelbaucht či GIlleo
RaJd:). nechna J.eno'U.ná one.ocnln! jaou epidellickáho cha
nkteru, .. ,..kytOHle 118 .l4y u \1rHU aocu,l».! lku,piny o1)y
.. 'hlanl ne urlHýcb mí.tech. jejich .ýalQ't byl d,dn tul 

lpabl hlg1enické podmínky. IInohdJ Je jlko pl"lhodn! snek 
utádl:a. cellr~' .yčerpa.noet, hludeční boleeti d khče. 

o d:iĎI- probléll .... poeUhujÍcím. t'to době nejen nHIí 
.ik~' lkupiny, byly apalničky (lDorbilli), apáll (Icarllti
u), ultodee (urioll) a dikrt (41phteria). 
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Jedním z nejzávažnějších celkových inf.k~ních onemocně
ní v~bec. které postihovalo všechny věková 1 eocláln! .kupl~ 
n1 ob~.tel.tv •• byla tuberkulo8a, označovaná jako aouchoti_ 
Uf. ~bytl. cboroba plic. Toto onemocnlní ee .oblo .~.t 1 
za osnačením jako zánlt plic, plicní katar, kalel. cbr*pot, 
popř. 1 píchání či bolesti ne preou. 

Z parezltáln!ch nemocí byly rozšířeny vši • ~.J.'na 
.. rab (ac_bi •• ). Z 1ňvod~ neapolehlivá diagnostiky ja vlak 
.obé, Je .... reb mobl být z8IIIiňován III jlD,Ý1Dl kožlÚmi 0"00-.1 
_ v,rálkemi, lišeji; aiejni tak v případě rdznýcb kolniCh 
onemocnění mohlo dojít k záměně 8 infekčními chorobami, pro
vtaanimi vlrálkam1 po těle (např. spalničky, apála). 

Akutním infekčním onemocněním, zp~obeným intekoí vni
kaJící 40 oděrek na prstech oaob, přiCházejících do př!DAho 
atIku. neGOcnýa! zvířatl nebo jejich masem, b,yla červenka. 

rf!činou mnoha chorob neinfekční povah3 b,1la Apatná li
~oto.prá~a, doCházelo k výSkytu 8corbutu. rhachiti8 (křivi
ce), která byla zpósobene zejmána nedoatatkem vitaminu D • 
kalcia ~ potra"ě, dále bledničky, l'11znýeh onelJlOcnlní !aludku, 
jater, Ilučldku. 

Kezi nejcaatljěími přícinami úmrt! ee na přednÍm míatl 
obj~uje vodnatelnoat. V tát o souvislosti lze uauza.at pfe
-4~lím ne. srdecní choroby, v úvahu je třeba vdt i ostatm 
"n1tfn:í onemocnění II " neposladni řadl nádorová onemocněDÍ 
aallgn::!ho charakteru. Vedla vodnatelnosti jaou v pHě!náoh 
.arti zaatoupeny nemoci plicní, srdecní, Úbytě, to znamená 
naaoci. u nich! .e v německá terminologii objevuje lr:on~lr:. 
-.uebt (Lungenauoht, Gelbaucht, Sohwindeuoht, Oallensuoht. 
J.llauebt apod.). 

e.atou př! cinou hospitelizace b.Jly bole8ti cáat! tll a 
(hlavy, trupu, páteřa, koncetin). jel b,yl7 ~ p~o4D!. 
znakem neJrdznějě!ch druhd poranin.:l. , poatlhuj!c!eb vle~ 
~Ikové, .ociální i profesní 8Io!~ obyvatelstva, nabo Sako 
aamoatatná onemocněn! bl!!e neBpecifiko".ná. Kohly praYáset 
celou řadu onemocnění cherakteru vnltfn:ího. nenováho t popř. 
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1 některá lntek~n! onemocnění. Tak ~ případě bolestí hlav~ 
•• mohlo jednat o meningitidu, eDcephal1tldu, v případě bo
l •• ti kona.tin potom o revmatismus , dnu. 

Do 8kupi~ poranění nále!! nejčastěji traktury 18b~. 
p"hfe. končetin, dála kontu.a, řezné, tržo' či bodné l ·é.ny, 
popálení • v do,ini době málo 88 vyskytující omrsnutf. 

Poč_tni Dezanedbatelnou skupinu h08pltallzov~ných ~oři 
pacienti a p.ycbi~kým1 alteracemi nejrozlič nějšího charekte
ru bli!. n •• pecltlkovsnýml. 

Pozoruhodná je ta 'kut.čnoat, že u oaob _tariích 60 let 
B' v ."naa.ch objevUje diagnÓza označovená jako •• iloet vi
t .... e základě dneinich poznatkd ~.dlclny ja j8sná. 1. eta
rt člověk trpí ~Qjmi chorobami zejména vnitřního charakta
ru, č .. tá jeDu oneMocnění obihov'bo systému. Valterá tato 
on_oenění byls dsk zahrnoVána pod jeden pojllll - marantUa. 

Z dostupných zázn.m~ nW'yplývá. zda ~ prdběbu l'!by a 
sle4o.áni n .. ocn'ho docházelo k upřesnění diagnózy a jek' 
jiná ÚSII.IIIQ' byl1 o nemocll;ýoh .edany. 

Jeltkol jsdnotlivá onemoonění byla ozne!ována rdzntmi 
DÁsv7. byla pro pfehlednoet zpracována tabulka jednotliYýoh 
ekuptn on .. ocnění (Yis příloha I, 2). 

!o, le pra.Jrný věk hospitalizovaných jl 26 lit, čáa
tečně ukezuje na eociální problé~ doby. V nemocnici byli 
ho.piblisován! výhradně IIlUU. děti do 10 let věku yellll1 
afídka. Wejyltií procento zaujímá věková kategorie od 20 do 
24 let. V příloze J je ne gretu znázorněna věková struktura 
hospUalizovaných .yjádřená v procsntech. 

Protokoly ... kulile a k~ přijatých nemocných, sle i 
dallí píee=noeti archivu pralekého konventu jsou neobyčejni 
.ejímevým pramenlm, který odhaluje v ur!itém .. Iru !innoet 
!len6 řádu miloerdných bratří, dává nahlédnout do žiyots li
d! ve sledoveném období nljen po stránce zdravotní. ale i 
po strince vykonávaných proteaí, z nichž mnohé v Bou!aaná 
dobl .cele .71IIizI11. Stejně je tomu i u některých onemocnění. 
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PoltnÚlky 

II Dnešní nemocnice Ne Františku . 
2/ '.ikarý archivní ~8t.rlál byl převzat sdA y Praze na 

základě dohody dne 28. 1. 1959. 
II Jednotlivé konventy v ~echách 8 ns Moravě byly F.Z do r. 

1919 součásti provincie Tskousko-Č8.ké, od r. 1919 •• 
etely aoučáatí nově vytvořené provincie ueakoslovBnské 
se 8ídl.~ v Prsze. 

4/ Např. Kuks, Nové Město nad VetUji. 
S/ V SdA v Praze jsou protokoly nemocných do r. 1910, od 

tohoto roku výše byly na žádost správy nemocnice pone
chány pro tamní potřebU. 

6/ ~ni zápis je datován až ze 4. 5. 1631; prameny k hOBR 

pltel1zBcl nemocnýCh z let 1666-1677 Be nedochovaly, 
ačkoli na základě záznam~ o vizitacích špitálu Je zřej~ 
mé, že 1 v této době plnila nemocnice nepřetržitě svou 
fUnkci. 

7/ Z dalších ukezeteld je sledována náboženeká příeluš
nost hospitalizovaných, povolání, národnoahú struktu
ra, délka léčení. 

B/ Podklady pro statistické tabulky a grafy byly získ~ 
pomocí samočinnéhO počítače DATA SAAB 22. Data pro po
čítač byla připravena ručně, to je vyděrováním do 80 
8loupcových děrných ětítkd. 

9/ Tabulky nebyly vytvářeny přímo počítačem, a to z toho 
ddvodu, le nebyl k dispozici programový aparát po pola
dované specifické potřeby archivnictví. Přípreva těchto 
programd by vyledovela delší analýZU archivní probleaa
tiky z hlediake výpočetní techniky, která nebyla z ča
aových ddvodd molná. Proto bylo vyuiito bělného alatá
DlO"fého třídícího programu SORT v programovacím jazyce 
ALGOL-GENIUS, třídícím vzestupně numerické B alfanume
rická literáty. 
Datový štítek byl rozvržen do následujících 12 částí, 
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.loupe. 1 " 5 "id_nčni čílilo 

6 - 6 doba léčen! , - 10 vlk ho.pit.lisovaného 
II - 20 1. diagnóza 
21 - 30 II. diagnóza 
II - 32 viahde" Učen! 
II nibo!eneká pfíalulnoet 
34 - 50 povolání 
51 - 6, mí.to narození 
70 -74 pnní poznámka 

75 - 77 letopočet 

78 - CO druhá pozntmka 

Pfi děrováni ád.j~ bylo pou!1to v některých pfípa
dech kódu. 

Jednotl iv é čáati Itíttu bylJ programev' POP.~ 
podle charakteru znakd jako numerické či altanuaarlcké 
literáty. Jednomu pacientovi odpovídá vidy jeden dlrat 
Itít.k. Nahráním těchto itítrd do počítače vznikl dato
vý aoubor 7 728 r.kord~ • 1 728 p.cl.nt~. (Zbylých 298 
paciantd nebylo do tohoto aouboru zahrnuto, nebol •• 
jednalo o vojáky přijaté do nemocnic. v dobl třicetile
té vál~. u nich! je vadle jména uveden pouze vtalade" 
léčení. Tito byli pflčlenlni k aouboru pro.tým přlčta
Dia.) Celý aoubor byl vytfidln •••• tupnl podle nlkoli
kanAaobných klíčd a ~ypaán na 'á4kové tiakémi va torai 
aasna.d 7 728 pacientd v závi.losti na třídicích kl!
Čícb. SaBn~ pak poalou!ily jako podkla47 pro .tatia
ticU tabulky a graty. 

9/ Sy.tú vadení knih sd8tád ~podetaU atejný i po r. 
1910, dochází pausa k unitikaci jajich tormitu, pfeani 
et.uovan& rubrikaca ja přadtiltin.. 

10/ Z.,Ulti velká podpora a ne4acI bJly poak:1tO"t~ hr.bi
t_ HUIlprecbtea Janllll I:!ernínelll. 

11/ 1635, 1667. 1695. 
12/ Tahle4 .. k dochO"ttDí nejaterlího rukopiau el B r. 1631 
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.~. počet ho.pltDllz~.ných • dobl války pause 14-
h 1631-1648. 

13/ B. 1631 40110 k hroaadne.u přij etí 298 vOjákd. 
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rfíloha 1 

• 
počtr hoapliallzo.enýeh a mortalita. letech 1631-1714 
Ca .ýj1mkou třicetiletá .álky) 

D. Horečnatá one- OneJDOcnii rú Z8- On .. o~nění .r1u-
mocněn:! !ívec. traktu 15o". ústroJí ... Celkem zemřelo Celkem zemřelo Celkem zwelo 

90-94 
85-89 1 
eol"'84 1 
15~79 1 
70-74 1 2 1 
65-69 1 2 -.. • 1 • 1 

55.-59 • 7 , , 
50-54 10 , II 2 1 1 
45-49 2. • 10 2 1 1 ..,.., 5. 12 22 1 

35-39 ,. 2' 25 1 1 
)0-)4 2" 2. 52 , 2 

25-29 5.' 79 15. 10 • 
20-24 1196 " 245 10 , 
15,..19 ,., 

" 100 1 2 1 
10-14 5. , 2, 

5-9 1 

<>-4 
Deu't'ed. 101 5 2. 3 2 
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Dg Onelllocněn! dj- Onemocnění obi- Onemocněni očni 

chac. ústrojí hO"l. ústrojí 
Vlk Celkem zemřelo Celkem zemfelo Celkem zemřelo 

90-94 
85-89 
80-84 

75 .. 79 2 1 
70-74 1 
65 ... 69 ) 1 
60 .. 64 II , 
55-59 12 7 1 
50-54 17 7 
45-49 24 1) 1 
40-4. )9 " 35-)9 47 21 ) 

)0-J4 74 22 2 • 1 
25-29 141 )7 1 6 
20-24 17) '0 II 1 II 
15-19 " 10 2 1 
10-14 " ) 

5-' 2 2 
0-4 

neu ... 4. 27 II 2 ) 

• 



, .. 
Dg Onemoen~JÚ Onemocněn! On .. ocně:D:í po- • 

ORL kožní ~b. ústrojí 
Vlk Celk_ zemřelo Celkem zemf-ro Celkem umhlo 

90-94 
85-89 
80,..84 

75-79 
70-74 
65-69 1 
60-64 
55-59 2 
50-54 1 1 2 

45-49 1 1 1 , 
40-44 , 1 1) 

35 .. 39 1 , , 
)0-)4 7 , 2' 1 
25-29 II 1 18 )2 1 

20-2' 26 22 " 15-19 II 2 lB 15 1 
10,.14 5 14 1 
5-9 1 
0-4 

nell'l'ed. 10 1 1 , 1 
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D. Revmatická Dn. Int.lc~1Ú 

onemoenění on.oCDiů. ... Celkem zemřelo Celkem zelllfelo Celkem zemřelo 

90-94 
85-89 
OO-<l' 1 1 
75,..79 
70-74 
65-69 1 
60-64 1 ) 1 

55- 59 5 4 1 
50-54 8 ) 

45 ... 9 ) 1 1 II ) 

40.« 5 1 4 1 
35",)9 5 ) 1 20 , 
)(>.oJ4 20 1 1 .. • 
25-29 " 2 77 II , 
20 .. 24 " 2 2 :1.)0 22 

15-19 8 1 7. 7 
lOl-I4 2 1 1 l4 2 ,,.., 
0-4 

neu.ed. 1 1 " 2 
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Dg Peraz1 Ulni PSJch1eké Enclphol1t1de • 
onemocnění poruchy 

Věk Celkem zwelo Celkem zemřelo Celkem zemřelo 

90-94 
85-69 
80-84 
75- 79 1 

70-74 1 

65 - 69 
60- 64 
55- 59 ) 

50-54 II 1 

45-49 12 1 4 1 

40-44 D II 1 

35,.39 10 1 2 1 
·30-34 2 24 21 4 
25,..29 6 )8 21 2 

20-24 12 27 2 ',1 , 
15-19 14 B 1 )0 4 
1(h-14 ,,... 

<>-4 
neu"ed. 1 B 2 1 

• 
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• 
Dg Bol esti Mrtvice Bledni č ka 

hlavy 
• Vě k CelJcelD ulllřelo Celkem zemřel o Celkem zemřel o 

90- 94 
85~9 

80-84 
75-79 
10-74 1 1 

65-69 2 

60-64 2 1 1 

55-59 
50-54 4 1 

45~9 ) 2 1 

'''-''' 6 

35-)9 6 

30-)4 22 2 2 

25-29 57 2 

20-24 128 ) 

15-19 62 1 1 

10-14 14 ,.. 1 .,.. 
n.u ... ed. 6 5 ) 
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O. l!erné Plané Nelito-t1ce 
ndt01'1cI nliitov1cI 

Vik Odchl zamelo Celkem :nehlo Cel1r:_ z_elo 

9~94 

85-89 
80-<1' 
15l"'19 
70-74 
65- 69 1 1 

60-64 1 1 1 1 

55.-59 
50!0054 1 3 2 

45""" 1 1 1 
4(),044 1 1 , 2 
l5~39 3 1 

lO-3' 5 3 1 1 1 

25-29 , 1 1 20.2, 6 6 6 1 

15~19 5 2 5 
1Q,.14 1 3 
5., 1 

004 
• .uvld. 2 1 
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D. Spile Spalničky ZOll:rt 

• Vlk Oelkem zemfelo Oelkem zemřelo 081k8111 zemřelo 

,<>-9, 
65-eg 
.~, 

75-79 
70,.74 
65-69 
60-64 
55-5' 
50.5' 
45 .... 9 ,.".., 1 1 

35-39 
)0,.)4 1 1 
25 .. 29 ) 1 

20-2' 1 5 2 

15-19 • 
10.-14 , 
5-9 
0-4 

neu ... d. 2 1 



D. Seor b>l t Koe t1!er 

fl. Celkem zemřelo Celkem zgfdo Celt .. ...te10 

90-9' 
65-69 

BO-<!' 
75-79 
70-74 
65-69 
60,.64 1 1 

55-59 
50-5. 1 1 

45-49 
40-44 1 

35 .. 39 
""')4 1 1 

25->9 1 1 2 

20-2. 2 

15- 19 1 1 1 

1~14 1 

5.-9 
0-4 

neu,,". 1 
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D. Sni!it Peotn:ík Hlízy 
, ... e.lkhl zmelo Celkem zemřelo Celk_ z_hlo 

90.-94 
85-89 
80-84 
75-79 
70,..14 
651069 1 

60-64 

""9 
5~4 

45-49 2 1 1 

404' 1 2 1 

35,.39 2 5 1 

J~J4 , 2 6 

25 ... 2 1 12 , 
20-2, 5 1 2 1 26 , 
15~19 4 1 12 2 

1~14 , 1 1 ,-9 
0-4 

Ileu".d. 1 1 9 , 
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• 
D. .ádol")' Mor PorenilÚ 

Vlk Celku zemřelo Celkem zemřelo edlc_ • ..telo 

90-94 
65-89 2 1 

8~' 
75 -79 
70-74 
65 .. 69 • 
60!"64 5 1 
55~9 • ,0-5' 7 
45 .... 9 7 
40.-4. 14 2 
35p)9 21 2 

»'-3' 1 .. ) 

25 .. 29 ,) • 
~24 2 1 1 10) • 
151'"19 2 )7 2 
10,.14 , , ... 
~ 

nw"'d. 1) • 
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• 
DI Oira.,. Kontrakce a P!chW ... botu 

alterace 
• VI. Celkem z_hlo Celkem zemřelo Celkem zemřelo 

90.-94 
B5..a9 

"""'. 15-19 
70-74 
65-69 1 
60-64 3 
55~9 2 ) 

50.?' ) 2 

45 .... 9 1 ...... • 2 

35 .. 39 1 14 1 
~J4 7 24 ) 

25!"'29 10 5' ) 

20:-24 12 69 2 

15-19 1 4 1 4) ) 

10,.14 1 5 
5 .... 0-, 

ne,".4. 5 1 • 

• 
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• 

Dg Píeb4ni Zarděnky OtOky • • 
.. _'dech "odll.telno • .,t ... Celk_ zemřelo Celkem zemřelo Celkelll se.hlo 

9~4 1 1 

85:-89 
80-8. 
75- 79 
70-1. 1 
65,.69 
60,-64 6 • 
55-59 8 , 
50l-54 II , 
45.-49 8 6 

4C>.-44 12 • 
35,.39 22 7 
JO!ooJ4 2' 8 
25",,29 2 1 32 8 
2Q,024 62 14 
15,..19 22 6 
10!-14 1 ,,.., 2 

H 
neu't'ed. 10 • 
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, D. Hled. vyčerpa. Bez určitého Neuvedeno 
nost, III11reomU9 rozpoznání 

• diagnózy 
Vik Celkem zemřelo Celkem zemřelo Cdkelll zwolo 

90-0' 
85-89 

80"" 2 2 

75-79 
70-74 1 

65-69 
60-64 1 1 2 1 

55-59 1 1 

50-54 2 2 2 2 
45-49 • 3 2 .0-4. • 
35-)9 3 1 6 2 
30-)4 2 1 1 16 3 
25- 29 • 9 )5 , 
20.-24 , 1 II 59 B 

15-19 1 1 1 20 4 
ID-U 4 

'-9 1 
0-4 

neuved. 1 1 )6 , 

T 
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Příloha 2 

Počty hospitalizovaných • ~ortellt8 v letech 1631-1714 
(a ~ij1mkou třicetiloté války) 

Dbgnóza Celkem ,. toho 

ze.hlo 
Horečnatá onemocněn! 2 849 )07 
Onemocnění zaživ. traktu 692 )8 

Onemocněn! vylučovacího ústrojí 20 ) 

Onewoeniní dýchacího ústrojí 6)6 19' 
Onemocnění oběhového ústrojí 19 1 
Onemocnění "ni )1 1 
Onemocnění ORL 77 , 
!'nemocnění kolní 82 1 
On.mocnlní pohyb. Ú8trojí 1J5 4 
Revmatická onemocně~í 101 8 
Dno II 2 
Infekční onemocněni 40' '9 
Parezltální onemocnění J5 
h;ych1cké poruchy 155 8 
hC'pb.ellt ide 1)2 lB 

Boleati hlavy )1) 10 
Mrh'lee II , 
BlI4n1čka 1 
~.rné neětovlce 2) 7 
Plané ndtovie. 26 8 
lfeUol'lce 17 2 
Spála 1 
SpalnHQ 22 
Ziikrt 7 1 
Scorbut 4 
P;:fhlce ) 1 
J::oatller 8 2 
Snil 1) 2 

• 



Paotník 
Hlíz,. 
.'dory 
Kor 
Poranění 

Otra,.,. 
Kontrakce a alterace 
l'íehání ,. boku 

pf cháni ,. zádecb 
Zarděnky 

Otoky. vodnatelnost 
Hlad, ",.čerpanost, marasmus 

)Bl 

Bez určitého rozpoznáni diagnózy 
Neu".deno 

Poznámky k přílohám 1 8 2 

Celkem 

1> 

7' , 
1 

)~:; 

1 
4) 

2)1 

2 

1 
222 

" 4' 
lBB 

z toho 
• .-hlo 

• 
" 

1 

2' 

2 

" 
6e 

4 
4 

)) 

1. V příloz. 1 jsou nemocní rozděleni v rámci jednotli
,.ýCh skupin onemocnění po věkových skupinách, příloba 2 
udává celkové počty nemocnýCh bez ohledu ne jejich věk. 

2. Nemoci zahrnuté v jednotlivých rubrikácb: 
Horečnatá onemocnění: horečky k8ždodenr~. dVou-, tří

nebo čtyřdenní. střídavé apod. 
Onemocnění zažívacího"ústrojí: bolesti břicha, Blezl~. 
žaludku, žlučníku, kollkovlté bolesti, nadýmáni. zácps, 
I.lud.čni krvácení. bludeční nevolnost, 'Vnitřní kná
cení a delší onemocnění zažívacího traktu. 
Onemocnění dýchacího ústrojí: bolesti na prsou, chrlení 
krve, kašel, djvlvý kašel, katar, dýchavičnost, píchání 
na praou, ztnět pohrudnice, TBC, aBt~a. 

Skupina onemocnění vylučovecího ústrojí zahrnuje roz
ličná onemocněni B bolesti ledvin, ve spojen! s vylučo-



3.' 

<yáJúm písku či kamene. 
OnBmocnlni oběhového ústrojí: bolest či tIsk u srdce, 
buiení srdce, srdeční slabost. 
Onemocnění oční zahrnují blíže nespeeitikovsná one.a~ 
Din! oka ~0etně částečné či úplné slepoty; on .. o~něn! 
ORL pak rozličná onemocnění ušní, nosní, krční ~např. 
otok mandlí). Do této skupiny je počítána i ansína. 
Kožní onemocnění, lišej e 8 Tdzné druhy vyrážek, přesně
ji nediferencované. 
Onemocnění pohybového ústrojí; nemoci jednotlivých čás
tí těla (zad, borních 8 dolníeh končetin) často. p0-

stižením hybnosti (obrne, ochrnutí, ochablost konče
Unl. 
Infekční onemocnění I dyaenterle . tyfus břišní 1 ekYrn1-
tf. žloutenka, rdže. 
Parezltální onemocnění I svrab, věi. 

• 
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tiD. BeUraa zur Prohl_atik dar Sodalstruktur, der Kra.ll
keQhau.autentbalt, unci. Krankeosterbllcbkalt 1m Krankaa
beu. Ba lrantliku in den Jabren 16)1-1714 

Zua UIIIlaDI ... W1g 

Die Studie aaalJ81art el0.0 releti. kompaktan Qual
leakomplaz. der aua der ratlgkllt des K~k.nh.ue.e dar 
Ba~.rzlg&D BrUder .alt Blinar GrUndung bi8 zur Pasta.u
ch. 1m J. 1714 entatand. Aut Grund dar gansusa urkuadllcbaa 
.lnŮJ" dar Allgaben uber cl1ll Krankan konoh 111&0. lU1t der 

hiatoriach-at.tletlachen ADgabenb ••• rtung úber dia 8 026 
ukru.khD. Mwar (Du.rchacb.Qittealhr 26 JahN) baglnneo.. 

Dia B.obacbtung .ebrerar Hlnsicbten bal Jedem Kranken tUhr
ta bili di,.ar Parsonenzahl zur Not.andllka!t. di_ Dataa 
auta-_tiaob mlt dem Computer zu ararbalten. Die untarechiad
l1cha b't unci. dia Unregalma!SlgkaU in dar ElntragUQgatiihruns 

uber di. Kraaken .. &branel. dea drel!31sJagr1ge.D Kr1egea tÚbr
tam sur Notw.ndigkelt, di •• ec Zeltab8chaltt .81betatandig 
BU beurtel1en (etwa dle Haltte der 1m Kr&Qkeohaue untergs
b~chtam Kraoken warec Soldaten, ln dieser Ze1t erre1chte 
der jAt.11 der Verwundungen als Grund tUr den Kraakenbaua
aut.nthaU tut 16 '-') . Die D1&gf1oelllD. entepraehen dec .edi
s101achan Erkeootn1e.eo der zwe1ten HŠltte dee 17. J&br

hunderta. Sie werec llicht genau .peo1t1z1.rt, wi. ea 10 
d.r heut1g.n Ked1z1nprexta ublich lat. D1 ••• 1etam D1asno
Bam ZU Krankhe1te- oder Todeetallen gabeo vor Bll .. Ir
kl'&l1kung.ort und Untelleort an. We1ter beachr1eben .i. 31"
ptome, die konnten jedoch bel v1elen verech1ed.nen Erkran
kungan auttreten. Wenn die elnzelnen Brkrankungec Ilit ver-
8chi.decen Ramen beze1ehQet wurden, 1at zur Studie e1ce 
Tabelle der e10zelnen Kraakhe1t8gruppen beigetUgt. Keiet ec 
.. ran •• tleberbatta Brkraok~gen. di, Brkrankucgen der 
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VerdauU4&.organe und Atmungeorgane (letztere mlt bober St.~ 
UClhkelt) • 

• 
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TomáJ Jel í n 8 k 

bHRlCI v PRA!sxtCH dsTECH R. 1712 

Sociálně nejalebeí součóstí chudiny. st oj ící témě:' mimo 

zákon, byli t i, kteří ~ nejrdznijších d~vod~ sl nem~hll ne 
sv oj i obživu vyděleti, ale by l i odkázáni na ml1c~t ostet
tdch. NejvltUm problémem zkoumání života t5ehto "rahl' je 
nedostatek p~odnich mBterlál~ vypovídejících přímo o niCh. 
Velmi m!1o pramen~ eB o žebrácích zmiňuj e , r.ebot většinou 
ne1'atupaY 811 do práv ních Jednání 8 v kronikách jeDu zaChyce
n! pauze v rámci oslav milosrdnosti té čl oné významné oeob
nosti. T.~. od 16. etol • • 8 obj .1'uje řad8 dekretd 8 pet.n
t~. které byly pf.d.vě~ policejního rázu, dávsly žebráni 
~ltf řád 8 hl."ně eB s nažily počty ž.br~ regulovat. 

I k4yž žebráci, tuláci, zahalečl. chodci. ětercífi , 

jak jaou ,. soudobých pramenech nazýváni, stál1 nejníže ns 
společenském lebříčku , nebyli jednolitou vrstvou a petřili 
k nim 1 lid~, kteří měli určitou možnost spol ečenského vse
stupu. Byli to vsndrovní tovsr yái, chudí studenti 8 lidé, 
kteří živelnou pohromou přiěli o ev~j msjete~nebo později 
~ 16. sf 18. stol. lidé, kteří žebrali na výkupné pro tu
recké zaj a tce. Dále to byle řada nádení~, kteří v dobách, 
kdy nemohli sehnat práci, se l ivili žebrotou . Ve městech to 
~ěti1nou byli příchozí z venkov a, kteří sa do t~to situsce 
dostávali hlavně v době mimo sezónní prá ce . Byli věak lid~ , 
pro kter~ b7la žebrota poslední stanicí , kdy! ve s táří, ná
sledkem ~szu , nemoci nebo z vrozených indiepozicí, se octli 
bez Jak~hokollv vlestního sociálního zabezpečení. Vobl i spo
l~bat pouze ns slmužnu , nebot feudální společnost nebyla 
schopne se o tyto vrstvy jako o celek poetsrat. V tocto ~ě
ru a8 tedy křeetaneká povinnost slmužny stává určitou insti
tucí majíeí zebezpečit těmto nsjubožsjěim alespoň přežití. 

~8bráei, jek svědčí zmínky v kronikách, es istovsli ve 
feudá l ní společnosti již od počátku. II Ověem a roetoucí 
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sociální diterenciací apolečnosti a pauperl~ecí n1!ších 
.r.i.~ I' jejich počet ~.ětloYal a ZYláJtl • dobách válek. 
bladomoró •• stávali pro apol ečnost opravd09ým probl'-em. 
Z reakcí apolečnosti ne tyto skutečnosti m~ž.m. uauzoyat na 
.~oj otázky žebrákd 8 rozdělit jej na několik základních 
.tep. 

:mzú etapa končí v 2. polovině 16. at ol. • . ~:';I charak
terbt1eká výhradnÍm vlivem církve na péči o chudá. tím, I. 
s.b •• p.č~áni chudých po materiální atránce bylo závls1á 
přadevlím na 8oukromá iniciativě. 21 neJJednoduiii zpdaob. 
Jakým 81 nejehudl! opatřovali obživu, bylo přímo žebráni po 

JednotliVýCh domech nebo ne určitých místech jako u vret 
kostlld, hřbltovd. lpltáld nebo u mJBtakýcb bran. Mimo darr 
od kol8mjdoucíCh Jim zde byly rozdělovány 1 peněžité částky 
z r6.~Cb nadací či při výročních miích. K podpoře chudiny 
81oolil1 t~ž četné odkazy, které nejenom ~o~ely k r ozdlle
ni penižlt~ čáatky, ele teké al tfkaly rozdělován! chleba ai 
pofUáD1 učeří pro chudé. předplácení 1á.z!Ú, pravidelného 
Z"Os41l0'f'W sukna • pořizování věna pro nemajetné di~k:y. 

Další d~le žitou skupinou odkazd a dard byly ty, kter~ ae tf
tal1 lpitáld, příp. kolljí pro chud~ studenty. 

Druhou etapu v probl~at1ce sociálního zabezpečení neJ 
chudších ~retev lze sledovat od 16. stol., kdy značné rozií
feni počtu žebr{kd především v pražskýCh mistech nutí .tát 
1 orgánJ miltské aprá~y ke Bnaze o určitou regulac1 v tomto 
.mlru a vede k ustanovení řady opatření policejního r!zu. J ! 
Dohled ne bbrálty II doatává přímo do pOVinností koněeld. 
kteří mili dbát o to, aby ~e měate ch žebrali pouze lidé. 
kteří nejaou achopni Be uži~it prací a ~e měatě zchudli. 4! 
Kili právo ~ykázat z měat žabráky, kteří pocházeli odjinud 
nebo předstírali rdzné nemoce e zraněn!. V nlkterých přípa
dech mlli prá~o Je treatat i na hrdle. KrálO~Bkými dakraty 
bJl;r poprvé v dto dobl nafizovtny tzv. vizitace bbráh\, 
při kterýCh záatupci konield • úřední~ šeltiplnakého úřadu 
.Jli ahromál4it žebráky každého města na ~itém míati, 
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sJistit, odkud pocházejí , proč žebrají. zda vedou bezÚhonný 
život, zde jeou !.n.t~ 8 pokud ano , zda z doby. kd1 Jaltě 
nelebrali 8 ladu Jl~cb ot4zek. 51 l ebráci , ktert- pak bylo 
povoleno v Jednotlivých pražekých měatech žebret , dOltell 
snamení 8 erbem =ěete • ostatní byli vykázáni. ZArOteĎ leb
rácl dosteli 1 IVOU or8enlz8cl, když byl jmenován mJ4takou 
rdou Iebdc1cý l'1cbUf lEl dedtn:íc1. lila hbrák;J ,. áplUlmk;y 

bylo ,.matováno 1 částkami z pokut jak peně žitých, tak netu
dln:!eh. 

Instrukcí r. 1617 byla rozlíf,ne policej ní kompetence 
královských ryehtáfd 1 na dozor nad lebráky, přičemž st,ř! a 
nemocní mill být u.ietován1 do Ipltáld. 6/ Mimot o mil rychtář 
• koniely pořídit soupia chudinakých nedáni. ipltálníbo 
j_iní • byl oprávněn taká kontrolovat jejich účty. O tíll
Yoetl chudinské otázky v táto dobi svidčí utopistické Bea~ 
o jají řalaní rozděleDÍm chudi~ dle potřebeoatl zaopatřeDÍ 
do Ipitál~ a zaji6těDÍm odpovídající práca.7/ 

Blbem třicetileté vál~ ae dozor nad lebrAky dostává i 
do povinnoati bejtmaeň, kteří mili ty, kteří je6ti mohli 
pr.covat, zamistnat na 6ancích nebo jiných veřejných dÍ
lech. B/ 

PolicejDÍ řády po třicetileté válce v chudinské otázce 
ósee navazovaly na 4fívijií opatřeDÍ . První byl vydán jil r. 
1649 v rámci instrukoí proti moru .91 Rychtář společni s 
aistskou radou dli dob14dnout na to, abJ vUchni tzv. zaha
lečt a tuláci, to znamaná lidé, kteří byli schopni pracovat, 
bJli vyvedani z měata a zamlatnáni na okolních vinicích, 
pří padni aby je zamiatnali přímo ve mlsti. Dála bylo vzble
dem k nebezpečí morové nákazy výslovni zakázáno lebrst po 
do.ech. Mll být jmanován úředník nad elmužnami, který by bu! 
aám nebo jeho zástupce chodil s uzamčenou poklsdnou po do
.ech s tut o almulnu epolečně a penizi z chrámových pokledni
ček tle svého uváleDÍ rozděloval mezi chudé. 

lada dekratň z následujícíCh let naznačuje, le i tato 
opatřeDÍ byla provizorní a nedostatečná. lol Znovu ae ozývají 



ntřk1 na z~ětěující aa počet žebrákó , kteří obtěžuJí po uli
cícb • chodíce po do.ech kradou. Opekuj! BI nařízení, 1b1 
_iatlké r.~ dodrž~.ly dané tédy, vyháněly z ml at žebr4ky, 
kt. fí jaou prácI .cbopni a kteří mohou být zsměatntni na .1-
nloích, aby .8 u žabrákd kontrolovala mi_tská zDamení, tad
~ní lilty nebo osvědčeni. ž. studuJí . 

. Defini tivní policejní řád pro žebráky byl včak Vldh~ až 
23 . stfi 1661 . 11/ ftád zddvodninď velkým počt~m ž.br~. J~
Jicb neřádnim živote. lahajícím a ž ke krádežím, n.b.z~~· ~ 

moro.' nákasy • Turky najatými pal ič i .a 14 artikulích upra
.~.l .olnosti ž.bráni Y pražBkých měatech, Hradčanlch a 
kraJ8kých miatech. Záatupci mi.tekýcb rad. úředníci l •• tl
penl kého úřadu měll provést ddklednou vizitaci žabrákd" 
. ji.t1t JIJ1cb pdvod • zda vedou řádný život. proč !ebrají, 
kda bldlí a jak' j . ou jejich rodinné poměry. Nemocní, ataří 

• poaataní měli být dle molnoetí po prohlídce zemskými cbi
rur81 uaiatěn1 do ipitálň a lazsretň . Oststní . kterým bll0 
přlcnino právo elmul ny, měli oplt dostat znamení a měatským 
arblm • být zapaáni do zvláštníCh, k tomu účalu zalolených 
regieter. Jejich povinností bylo zúčsstňovat ae ranní Ch ~í 
• pak z6stávat dle řádu před kostelem, Ipitállm nebo lazare
tem. lebráktm a olklivými ranami bllo zakázáno lebret ns 
hlevDlcb ulicích, u kostel6 a Da praiakém moatě • aměl i být 
pouz. z. měetskými braDami. Žebraví atudeDti mUleli mít 
zvláltní osvědčení od rektore příalulná fskulty a při lebro
ti eměli zpívat pouze nábolné píanl bez instrumentálního do
provodu . Děti, pokud labrotou nepodporovali slepé nebo staré 
nemohoucí rodiče, měly být dány do alulby nebo jinek zemist
~. Od oststních, kteří přicházeli do měst lebret, jeko 
b,rli cbudí poutníCi, chudí s rsnění VOjáCi, vandrovn! řsml
Ilníci a lidé ilbrsjící ns vyhořll é koetlly nebo turecké ze
jatcI, bll o vliedováno řádné osv ědč ení . Pokud se jím mobli 
prokázat, mlli být přsdvedeni k purkmietru, který jim del 
vlhOtovit písemné, časově omezené povolení k !ebrotě. Po 
upllnutí této lh6ty se mili doetavit opit k purkmietrovi, 

• 
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od.~zdet povolení a neprodlen! opustit měa to. K, kontroll 
dodržování tohoto řádu ~ěll být v každé měataké čtvrti Jme
nováni chodečtí rychtáři, kteří by apolačně e úředníky i •• -
tipanského úřadu, ětvrtním1 hejtma~. padesátníky. deaátní
kl db,li nI to, aby v tom kterém městě žebrell pauZl ti, 
kteří měli měoteké zDameni • aby žebráci dmuln,y nep,;;op!jll1 
nebo jinak zbytečně neutráceli. ďředníci i •• tlp8~~k'hO úřadu 
mili ka!dý IIIh!c dle zB'V8dených reglBter žebráky kontrolovat 
• odebírat znaMení těm, kteti .1 uzdravili. Dále Jsou v řádu 
uv.d.~ trl.ty pro ty, kteř! by znamení ztratili nebo prod •• 
11 nabo Jinak nldodrzOYall řád. 

Dali! žebrácké řády tyto dané zásedy pouza upře.ňovaly. 
přičemž byl kladen dOraz na stále ddkladnějlí registraci 
žabrákd B prosazování zaopatření ~ rodi5ti nebo mieti nejm'
ni desatiletého pObytu. 121 Zrenění voj 'ci mili být zaopatře
ni ,. mieU, kde byli naverbo~án1. Poslední doplňky tohoto 
f'du pocházejí z let 1749 a 1750, ve kterých byly zs~edeny 
Chudinek' pokladny, kde se mily soustředit velkaré pokuty, 
der,. odkazy a ebírky pro chudé. IJI Byls t'ž atano~ens denní 
porce 4 kro ~I městě a J kro ni venkově, která mile přadstl
vo~at Jakési ~ivotni minimum. Ze počátek třltí etepy ve ~ý
voj i ehudinet~í lze ~ovažovat osmdesátá l éta 18. atol., kdJ 
stát plni přlvzal kontrolu cbudinetví do 8~ýcb rukou. Přad
obraz pozdiJlího státního chudina tví lze epstřo~at v organi
zaci, kterou r. 1718 zeložil ne svém panství hrsbě JaD Bu
quoy pod názvem nSjednocení z láeky k bližn!.un•14/ Ba pan
ství byly vytvořeny chudinek é okreay, ktaré byly totožné e 
farními okrsk1. Každý okres spravovali chudinětí představi
tal', col byl příelušný duchovní 8 tzv. otac chudých rozdě~ 
luJící almužny a vedoucí příalušné účty. Tím býval vititnou 
míetní učitel. U~ený dln v týdnu chodívali po domech sá
stupci obyvatel a chudých, kteří ~ybíral1 almužnu ~e forml 
penlz, chleba I mouky a lx ze rok i obilí, lnu a vlny, které 
pak přísluJní řemeslníci zdarma zpracovávali. Dle potřeby 
pak byla chudým přidělována bu~ plná denní taxe, které pfed-



eh"o".la • kr., nebo polmični či čhrtinov'-. V kddélll 
otre •• bu! magistr'-t nebo rychttř pořídil soupis chudteh, '" 
kterém byly u".deny u kefdého základní úd.je, jeho pomir.J • 
ad • .u pří_lulí pln'- nebo částečná podpor.. lokud b110 "1-
I.brtno • určitém okr.ae nad potřebné mnoletví, byly prebyt
ty poeil:7to.'ny oetetním oll:ree~. 

Wa základl tlchto princip6 pak byla od r. J7dl připra
"~1Úla cetko.'- rerorma chudina"í. Byly zrnidod.Jl;f dachllJ' 
nad.čni kapit'-ly • přtjmy byly soustř.dlny do jedné poklad
~. B.Jl .rt'rofen plán na zřízeni porodnic, nemocnic, choro
binct, úet."t pro cboromyslné e úata.t zaopetřo.acích a je
jich rozpočto.ý eyetélll. Kon.čnA r. 1789 bylo reorganizovené 
chudinatví u"edeno do činnoeti. 

Vfj1mečným pramenelll , který .ypOYÍdá přímo o lebrácícb • 
~ádí konkrétní údaje o nicb, j. aeznem ateromlatekých I.b
rákd, docho.sqt "e .bírce listin Archi.u hl. ~sta lrah1. 15/ 
S •• naa je "ieledkem .1zitace ",konané 6. dubna 1712 d.lma 
k t~ určenými kom1asři z řad konAeld. Je " něm podchyceno 
54 muft s 12) len, tedy celkem 177 lebrákd a fabreček. Mimo
to je " něm jlllenovtno 6 žebrák6 a II lebraček , kteří byli 
z .i.t •• ,po.ěaeni a u kterých nejaou delA! údaje. Jinak je 
u ka!débo U"edeno jméno, .. Ik , pd .. odni povolání, d6vod, proč 

I .brá a odkud pochézí , příp. jak dlouho s, zdržuj, • pral
stých "stecb. We počátku seznamu je uveden ž,br'-cký r.Jch
ttf, .poluryehtáf • 4 konšelé, kteří měli zřejmě tunkci de
.'tnikd. Oatatni lebráci jsou rozděleni do dvou tříd, při

č~! .. 1. třídě je 17 leb~ákO s 9 žebrsček s ve 2. třídě 

25 lebrtrd s 100 žebraček . Za ksldou ředou, a to jak muld 
tak žen, jeou uvedeni no .. ě pf1jatí febráci. Muld bylo no .. ě 
př1jato 6 a len 14. Co lIe 'i'ěkového rozvl'fltveni týče, ja ,,'e 
"iku do 20 let uvedeno u obou pobla .. í shodně po jednolll při
aluJníII:u, do )0 let 4 mul1 8 J leny, do 40 let 4 mul1 8 4 
leny, do 50 let 5 mužd 8 II fen, do 60 let 6 mužd a 2) len , 
do 70 let 12 mufd 8 27 žen. do 60 let 10 mužd a 22 žen, do 
90 let J muf1 8 5 žen, do 100 let shodně 2 muž1 8 2 leny 8 
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nad 100 let je u~ 8den atodvouletý bývalý voják. U 4 mužt e 
25 len není věk zaznamenán. Na mi atě pdvodnÍho powoltní •• 
nej ča.tě!i objevuje koč! (l)x) 8 hned Z8 ním vojik 8 náde
ník (lOx 8 Bx) . Vitol1ta případy jsou zastoupena povoláni 
jako dělník v pivovaři, zedník a zahradník. lemeela j8~O te-
8ař, ko'VU. kuche::', hec, krejčí 8 řezník jsou z88tO'.J.pena 
vždy JednÍm případem. U žen většinou pdvodni ZaD~atnání není 
uvedeno. V několika případech je zaznamenáno, že dotyčná 
pracovala jako kuchařka, děv ečka, náden1ce, služka, příp. že 
pracovala na vinicích. Ddvodem ~ebroty bylo u mužd v 17 pfí
padech zchromení, ve 14 pří padech sešlost věkem, slepota ve 
12 případeCh 8 kýly ve). Jiné ddvody jeou uvedeny vždy v 
Jednom či dvou případech . U žen je nejčastěji uvedena se
ilost věkem a prací (J7x), dále zchromení (2J~ ) . nemoc bez 
blilšího označení (14~). alepota (10~) 8 další d~vody býva
jí, že nem~že chodit, je h luchá , po mrtvici nebo pominutá. 
Co se pdvodu týče, pouze u lJ žebrák~ (což je 24%) a 43 žen 
(tj. 35~) je uvedeno. že pocházejí z Prahy. 67% žebr~ e 
41% žebraček z Prshy nepocházelo , ale v ě t š inou zde dlouhé 
roky pracovali. 

Shrneme-li stručně údsje poakytnuté seznamem , vyniká 
především naprostá přeVaha žen, která souvieela zřejmě a ja
jich sociálně slabším postavením. Dslším poznatkem je, že 
vikové rozvrstveni je u muž~ i žen shodné. Vytvoříme-li si 
skupiny po deseti letech věku,zjistíme, že počty v těchto 
skupinách postupně stoupsjí do věku 50 let, pak se počet 
př!slušník~ skupin prudce zvyšuje, kulminuje va akupině mazi 
60 a 70 lety a udržuj e se na vysoké úrovni i va skupině dal
ší. Nsd 80 let pak poče t žebrákd prudce klesá. Zsjímevé je 
to, že převahs žen se pr oj evuje právě ve skupinách s nejvyš
šími počty, tj. přibližně od věku 50 až do 80 let, zatímCO 
ve SkupináCh oatetních jsou počty příslušníků obou pOhlaví 
témU s tejné. Z údsjd o povolání a o ddvodech žebroty vyplý
vá, že se žebráci rekrutovsli předev ším z řad vojákd 8 ne
kvalifikovaných pracovních sU , Jako byli kočí a nádeníci. 
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kteří jakmile nebyli schopni pro věk či zranění pracovat, 
Zd.t'~811 zcela bez prostředkŮ . Kvalifikované síly se zřeJmi 
do tohot o po.taveni dostávaly řidčeji a d~vodem byl v ětilnou 
~.z nebo !lva lnó pohroma, při kter é dotyč~ přišel o celý 
majet ek. Mimoto byli v řadách žebráků jedinci poeti!erí již 
od dětství bu! slepotou nebo sníženými dui8Vn!m1 Bc~~pnoat
mi . Zajímav é j e 1 vysoké pr ocento žebrákŮ nerozp;~ch j inde 
na! v Praze. 

Vzhledem Ir: předpokládanému počtu obyvatel v pražských 
ml atech a celkem nevýraznému množství !ebrékO. Udaných vizI
tačním protokolem, e8 zdá, že teto vrstva nebyla podatatnou 
součástí městeké chudiny . Klubli! s hodne.cení jejíhO '9ýznllllU 
vlak bude nutno opřít o širší pramennou zákl adnu e další vý
zkum, zvláltě proto, že skutečný počet žebrajících lidí na 
Starém MIsti a ~ prsžskýeh městeeh v~bec byl zřejmě ~e sku
tečnosti ~ ětlií. 

Poznámky 

II Bapř. Koamova kronika . Ed. K. Hrdina, Praha 1929, s. 
111- 112. 

2/ Z. Winter, Kulturní obr ez č eských měst. II, Prahs 1892, 
a . 106-119; F. Grsua, Chudina měetská v době předhuait
aké . Prahe 1949 , a . 236 . 

3/ Z. Winter, Kulturní obraz, a. 119. 
41 PaVlI Kristisn z Koldína , Práva mestaká Království čsa

kého s Markrabatví moravského. Ed . J. Jireček. 5. vyd., 
Praha 1876, A Dllll. s. 16- 17. 

51 Z. Winter , Kulturní obrsz, s . 119- 120. 
61 P. Roubík, Královití rychttři v pražských i jiných čea

kých městech v letech 1547- 1783. SPDHMP VI , 1930, s . 
270- 271, 315- 323. 

71 J. Petráň. eeeká verae Hyperlovy utopie o řeiení ehu
dinské otázky z r oku 1592. Zápiay katedry českolloven-



, 
• 

, 

'95 

akých d~jln 8 archivního studia 1956, Č. J, 8. 21-2). 
e/ P. Roubík, Královští hejtmané v městech prazských ~ le

tech 1547 sl 1785. SPDHMP VII, 1933. 8. 177. instrukce 
Karla z Llchtenětejna Heřmanovi Černínovi. královskému 
hejtmanu Sterého Města prež8kéh~ dne 22. 10. 1622. 

9/ ÁKP, rkp. 746, t. 357. 
10/ JMP, rkp. 747, f. 7v-8v, dekret z J. 1. 1651: 

t. JJ5v-))6. dekret z 12. 1. 1651; 

f. 336, dekret z 1. 2. 1653; 
f. ))8-))9. 9. 4. 1653; 
f. JJ6v-JJ8, dekret z 9. 4. 1653; 

~l rkp. 748, f. 64-G5v. dekret z 4. J. 1656; 
f. 222-223, dekret z 4. 4. 1659. 

11/ sdA, Sbírka petentd, č. 571 z 23. 9. 1661. 
12/ Támtéž. Č. 910 z 20. 4. 1723, 

Č, 10)4 zl). 8. 17)1, 
Č. 1248 z 22 . ll. 1746, 

131 Ta-též, Č. 1)17 z 20. ll. 1746, 
Č. 1345 z J. 4. 1750. 

14/ Viz JKP. rkp. 7822, J. Vlk, Sociálně humanitní (chudin
eká) péče. 

15/ JMP, Sb. p8pírQ~ých listin I - 261/3, ~iz připQjená 
edice . 



).6 

141e8 

L4te Ptal 1712 dne 8. sprI1! • .,konána vizitací !ebrikdv 
v kr'laY.k'~ Starám Kěetě pražskám obojího pohl •• í u pfí
toanoat1 uroroenieh • stateěDjch vladyk palla Václa.,. n.ený
ho T;rlnobarekýho a plUlS Jana .A.ugueUna Klouzala z 1IÚ: .. h 

ndJúho t tOll\1 48putnonných komlBafllv . Ui páD>!1 QQřsdl

níkdv ' •• to-pan.kýoh. 

Yu!l priM •• c18a81. B apolu rychttřa.é. 
Jan tN phdní r:Jehtiř, starý 79 lat, b:fUl zednický t0'98-

r.rl • snoho let vOjákem, je.t zprac0'9aný a v Praza ro-
11lf· 

J_ n .. t1li]r: druhý rychtU. aierý 95 let, bejvel ddemk •• , 
douUul za kočího. rodilý z Hudllco,.. zholtill;f poddeDt. 

~aY.l Kopl.tf koni_I, atarý 56 lat, dělával na dan, ja.t 
cbroaI JI8 Fr .vou ruku, rodili z Chrudimi. 

fa-aJ '.lílek koná.l, 82 léta start. bajv.l vOjákem pod Laa
roa.kjm regtaentem a potom dělával ne den )6 l.t v mla
tech pralských, ja.t viachen apracovaný /1/, rodili od 

Sfezmc •• 
T'cla., D'toták konhl, ahrý 76 lit, dllá'ul na dan" l'reu, 

Ii' .. ~_nt na Sm:ícho ... i, nobodný. jut chromý na le ... ou Z'\1kU. 
.1kultt Brbiě.k konl.l, atar,f 60 l.t •• loulí .... l ... Pres •• e 

ko~ího. p.k dll' .... l na d.n. rodilý z Mor .... y z Jr.jlt'tu 
j •• t nobodnď. neduli ... ý e .preco ... aný /1/. 

tabr40i 
Kikul4J B01'ik. atarý 62 l'te, .louli .... 1 ... Praze ze kočího, 

rodili u Prahy na ... inicích ... Ko!ífích. je .... obodni. 
at6nJ na dulnoat. 

Jri4r1cb 4. Canaaa baron po rodu •• tarý JO let. na obloH 
aleP1. pfi!e1 o zrak na ~ojni. 

Iikul4J Pfeffer, .tarý 36 l at, dll"e1 ... pi ... o .... fích. od čar 
... oalepnul na obl oči . rodilý ... Praze. 
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"oel.., holen. ,tuf 67 let, 4114: .. 1 ., phoufíCh. ro"D1 , 
Mla4' Bol •• la.,l. je., cbramď na l .. ou ruku. 

"'oeln Ke"-!I. start 12 lha. J .. t CbrorII na ruce. nnl40-0 
'11/. bftoal .~.4D:ík ... 1'04111 ., Pr ... a nobo4l!;f. 

Jan Potol'lla3. start 47 let, doul!'Ul pfi koníCh ., p __ t;tOh 
ao.íoh • .1 •• ' chroaI na nohu, ro4ll;f • BHzdta. po~G:;t 

obce ataro.l.t,k'. 
MarUn a.ru.t • • ,art 72 Uh, baj'Ul 1la4crfn1ctt. ro4111 ., 

Prase, j •• t dept u. obloU. 
"Uj Drahej. 47 let stut. dodi'l'al na cí .. fetd pH kOl' 

dob, j .. t .111 17 la' .tept 04 .. Uowl0. 1"04111 kde j. 
a.t:(. ro41150"" &l _1..4'-. •• U. 

faaál Xapoun, starý BZ 1"., rodili na jedn' .,1n101 u Prab7. 
Ilak .. porahn;f. 

lupů 10000otDi. j •• , start 65 let, Mjnl Da .,ojDi, rouat 
81o"~. alou.lll ., Pra .. a ., pauklch boHOh, 411, ... 1 
na dan, ., .,.111:;# pr6trl. 

lilii. Kaň .... tart 67 let, rosut Da 'ejll1ott- p&Utd •• 100.
lbal za dnoltlpa ., Pn .. pha 30 let, j .. , lila oW oU 

stept· 
Je Bdít, 1liar7 .. 1 60 let. rodilt u .,Wo! 8t~O'do u 

l'r~. doulí'ul ., Pra •••• kočího ... phcrnHOh. na 
obl oěl Il.pf. 

~.tof Harmana, etar1 54 l't., • Cheb., a1epl na obl oEi 
jil )6 let, b8j •• l sahr.4Dík ... 

Jiří Vitm.nn. st.rý 65 let, rodili. OUJtl nad Leb .. , .. ~ 
bodný, bej .. l t~U7I_ tuafsk;fa, na obloU slept. 

Dob1ái Vocloň, start 12 l't., rodili s DobruJ~ •• loult •• l 
• obecních pan8Qch d.ofíOb pti tomoll .... u1kl pra
trl, nemMe pr.oo •• U. 

lIartin Prochásk., start 6) Uh. rodili. PralI., .1_UuJ. 
za kočíbo, mt .otnhnou DObu, 11_1. pnocnetl. 

Jan .... 11.%1 •• tart 45 18'1:, staroalstaký 8J11.. obrca:t _ ~. 
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~~oř HUbenej, starý )) léta, rodilý v elĎovi na císařským 

panatd. dělával u Prahy na vinicích, chromý ne nohu. 

Bariolom5j ~t.tt, starý 64 léta, rozený ne VOjne, bejval 
rejtaram, slepý Da obě voč1. 

Jiří Kor'el, stL'"'Ý 64 léts, rozeni ze ZaHne, jest řeme,.l. 
kmUaJcýbo. bejvsl 'Vojákem Jl léta, od zraněn:! ~ .. st 
zcb..rolDený. 

Uatěj Pacb, sterý 59 let, rozený v Prsze, bajváv.l zahradnÍ
kem, b11 na vojně 19 let, jest starý 8 na zdr.ví n.40-
IIhtečn,ý. 

Paval Šatreta, starý {počet n.~.d8n1 let. rodilý z Tábora, 
sloulí ... e1 v Praze za kočího, nem~že pracovati pro n840-
at.tečnost. 

fomái Xebl, pro nemoc postavtti se nemohl. 
PrGDtiěak Vietečka, šal na žebrotu z Prahy. 
e8 ... 81 Poslušný. starý 82 léta, rodilý z Trnový, slouží ... el v 

Praze při koních a v bránickém dvoře, má mdlý zrak, 0'
dle praoovati. 

B&rtoloaaj Soukup, starý 68 lat, rodilý na Plaaic~, aloužil 
v Praze u koni i mezi zedníky , d~lal také na den při 
alejnieh Helmovských, jest zpracovs~ . 

Jan Kašpar Doubrava, starý )7 let, rodilý z Prahy, d~lával 

na vinioi , jest myslem pominutý . 
Vondřej Svoboda, šel na žebrot u z Prahy. 
Valentin Strebl, jest starý 72 léts , rodilý z Tejnice, elou

líval za kočího, pro sašlost věku nem~že precovsti. 
_ate. Xloverst, starý 102 léta, rodilý z Kutný Hor.y, kunstu 

kuchařského, bejvável vojákem 6e let, velmi Jest ehu

-f. 
Pavel Slavík, starý 52 léta, rodilý v obecním dvoře bránic

kým , sloužível při dobytku , jeet nevidomý. 
Jiří Novotni, sterý 45 let, rodilý ne vojně, sloužível při 

koni ch, chromý na nohy . 
• atěj Vaňa, sterý 2) léte, rodilý z Tejnice, sloužível za 

pacholka, Je chromý na nohu. 

, 
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W.ne •• l Oraltt, starý 67 let, rozenf y Vos.čanech, baj •• l 

~oJ~" 35 lat, j8at chromi. 
Jan ChaM"t, starý 79 let, rozený ... Českém Brodi, c\\aUd ,. 

Praze 39 lat, řemesla larcovského /1/. má prdterl . 
• atlj traJakaJ, 8t~rý 76 lat, rozený II LnAřa, 4ilal ... Praze 

••• 1 zedníky pře. 47 lat, J8St staroatí z«mdl.~j. 
Jakub Černej. starý 75 lat, rozený ze Suiice, .lo~!í"'81 od 

al.dosti na ... lnicích, jl.t n8 zdraví nedostatečný . 

VIleel .. Idk, starý 24 let, rozen:! II Pr~. J8.t cbrolllÝ na 
DObu. posluhuje při kOltele Tejnským . 

• atěj MáCha, starý 17 let, rozent z Prahy, ohromý fta nohu . 
J_kub Ve •• lý. starý 46 let, rozený z 5molotel, bajval na 

Tojně dl. ukázaného abií tu, je8t pOlámaný 8 nedoeta
hčDi· 

Jrantz W.ter., 32 léta sterý, na Kerlitejni rozený, ži ... í .... l 
••• kremplo.áním vlqJ • pobořel ... tan ",.liký oheň, 
přii.l tudy do Chudoby 8 je chromý ne nohu. 

J_kub Kadlk, starý 22 léta, rozený v Praze, jest chromý na 

no'" . 
lově přijatí žebráci mu!ského pohlaví 

Jan ~Ibeetiin Klayn, 62 léta sterý, z Benelova, tam městský 
.,.nek:, aprecouni /1/. 

Pavel K.niík, atarý 98 let, bejvalý zedník, rodilý z Xrálo
~lho HradCI, nemdže pro se!lost vi ku pracovati. 

Vácslsv Pll1k:án, starý 75 let, řemes l a krej ě ovskýho, rozent 
z mista Knína, 40 let řemealo pracoval , ~ni pro sta
rost nemdle pracovati. 

Jan Člrni, bljvalý řszník, rodilý z Pr~, pro starost nemd
II pracovati. 

Pavel Slavík, 52 léta sterý, bljvelý nádeník, rodilý v Bri
niCI, pro ztracený zrak nemdžI pracovati. 

Jan Slavý, 56 let, sladovnický, ne nohy oznobený, nemdle 
pracovsti. 
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Vypovědění žebráci mužského pohla~í 
Prantliek Wstera, Vít MBaBchov ej, V'cBlev Černej, Vácalev 
! •• rha, Joat NeYbeuer. Jan LJaCNeký. 

Cla •• la prima ženského pohlaví 
~. Ktžlčlr:ová. aterá 57 let, alouž!vala ze děvečku. pO

tloukla se mezi zedníky, když ne den dělala, neví, kde 
je rodilá. 

latef1na Patová, pro nemoc sa nepostavila. 
lateřina ,šembereká, stará 46 let, měitka staroměstská, Chro

aá na noby. 
_ .. d.Hna A'tuhertO't'á, stará 70 let, je hluchá B chromá, 

staroměsteká měštka. 

Irantlika Kilová, steré 64 léta, je vIlml churavá, etaro
.etaká měštka. 

JlJblta Bartlová, 77 let sterá, městeká vdova. 
X.teftn. Voříšková, 70 let stará, zpracov ená, staroměstská 

't'dO'u. 

Voriil. T'-ov á , stará 77 let , rodilá z PrAhy , pro staroat 
lebd • 

... Bofl1ová pro nemoc neatála. 

CIIIB81a aeeunda 
Kutit. Berounov á, atará 72 léta, rodilá z Prahy, jeat na 

nob3 nedunvá. 
Ketefina Blechová jeet nemocná. 
Dorota Stumpfová. stará 44 léta, rodilá v Praze, ~almi nedo

.t.tečná na nohy. 
Kat.řine Kratochvílová, stará 52 léta, rozená na ~in1ci u 

Prahy, je slepá na obě oči. 
!lsblt. /1/ ~echová, stará 50 léta, rodilá z Prahy, jest od 

pad pokoustne • neduživá. 
Dorota Vysoká, sterá 6) láte, rodilá z Budině, je nedosta

tečná Da zrak. 
Dorota Kubsová, eterá 55 l et , rodilá z Prahy, jest svíčková 

• 



• 
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pfi ehr'-u Ptn! .~. Kich,la. 
"".hne l.uč,rO"fá. neetojí pro nemoe • 
Dorota Bilá. J •• t stará 76 lat, rodilá z Pr~. J •• t alapá 

na obi oH. 
E.teřina .111:1o.á 81. do kraje I.brati. 
Anna §eptová, star á 72 láta, z lnovle rodilá, je.t ~~uchi. 
Anna (ofiko"é, ItarA 62 láta, ro •• ná z »ehvlzd, wloulí •• la 

" Pre ••• a tucbafku, je.t nedostatečná . 
... Klinková, _tará 56 let, rozená z Bay.tatlu, na obě oči 

alep' . 
•• ,dalana Chapo.' abe.t. 
Xat,řina VB.81á , stará 64 léta, u Plzně rodilá, ,lapá na 

oči, dllávela na vinici. 
X,t,řina Pil,fová, stará 57 lát., rodilá z Tábora, j8.t na-

4u1l'rtl na noh3 . 
~bDII JdÍllková •• tará 71 rok, rodilá z Bit1e, je 8'líČil:OYi. 

u •• tlQ" Bof.! na Louži. 
Dorot. Bouiil:ová, stará 76 let, rodilá z Labského Kostelce, 

J •• t na oči nedostatečná. 
ZlUau S't'obodo't", stará 80 let, rodilá z Vlt •• y rejDa, je 

•• lal nadostatečná pro starost. 
~a S~f.bick'. e~ará 68 l.~, rodilá z Prahy, je nedoetste! 

~. nemd!e prscovati. 
Doro~a Wimcová, atará 64 l'te, rodilá z VOlyni, pro starost 

zadoet&ta!ná . 
• egdalena Beránková, stará 76 let, rodilá z VOl1ni, pro sta_ 

roat velmi nedoetste!ná. 
!oUj. Xráaová, stará 72 Uh, rodilá z Kutná Hory, j. chro

ai ~ l.vou ruku. 
Katelina ~.rná. stsrá eo let, neví odkud Je rodilá, pro sta

rost vellDi n.duživá . 
Ltda1la Válová, atará 64 léta, rodilá v Praz e, je vAeChna 

nedulivá . 
• agdaléna Jarollavová, 60 let atará, v Kníně rodilá, alou!í

vala" Praze. 
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Lidmila Setniková, stará 40 let, rodilé v Pr8~e. je ne oči 
slepá. 

Alžběta Soukeníkově. sterá 67 let, rodilá z Mlertlc , pr o 
star ost nedostatečná. 

Ll~la Zelenková, sterá 64 lét a , rodil á z PrahJ, jest na 
araku nedostatečná. 

Dor ota Záborská, sterá 77 let, rodilá v Ll to~·ál:l., eloužíva
l a ze kuehařkU J8 let , na zdrav! nedostatečná. 

Dor ota Hořenová ebeat. 
J uhena Eznzianov8 /1/. stará 90 let, rodilá z li.r.' lového 

Hradce , pro sešlost věku nemůže pracovati. 
Ánna Králová, sterá 90 let, rodilé z Prahy, pro starost ne

lIIůže pracovati. 
Magdaléna Perberov á , sterá 49 let. rodilá z Králového Hrad

ce, je chromá . 
!lžběta Nelendov á , sterá 67 l et , rodilá z Jesenice, pro sta

rost nedužhá. 
Alžběta Štenderová, s terá 50 let, rodilá v Praze. je ne 

zdrayí nedostateěná . 

Kateřina ZáYeská, stará 76 let, rodilá v Žstči, je na obě 
ruce chrcmá. 

Magdaléna Kopřivová, stará 57 let, rodilá v Egru, je chromá 
od tělikýho Itl díla. 

Lidmi l a KožíŠková, aterá 55 let, rodilá v Limburce, všeChna 
nezdravá a pokažená. 

Dorota Helmanová, aterá 97 let, rodilá z Třebíče, pro se
šlost věku prscovati nemůže. 

Kateřina Cižová abest. 
Ksteřina Hermonová, stará 60 let , rodilá z Planý, je ns 

zdraví nedostatečná. 
Zuzana Hrdličková, stsrá 29 l et, rcdilé v Ouřioovsi, slepá 

na obě oči. 
Magdaléna Sklenářová, atará 8) léta, rodilá z Chrud1mě, pro 

starost nemůže pracovsti. 
Anna Voěkrtová, sterá 57 let, rodilá z Dobřichovic, osmůže 



• 

preCO'fat1. 

Kasdaléna Kvoln,rov' .beat. 
Anna laráaková ebeat • 

.,,3 

Anna Hováková, sterá 66 lat, rodilá v Klatovích, pro staroet 
• mdlobu n.md!~ pracovati. 

Iat.f1na Zábranská, stará 62 léta, z Praby rodilá. 81~9á 
phs ' 50 let. 

Dorota Petržilko .. ', stará 73 lét., rodilá v Praze, pro 'B
iloat 'flku nemdže pracovati. 

Kutit. Bok~'. stará 96 lat, rozená z Netol1e, ~r~ mdlobu 
praco".U nelluU., 

Barbora P«Y8rln, Itara 64 léta, rozená z Egru, jest velmi 
neduliva. 

X_tetin. Destav! sb.at. 
Dorot. Bobečková, stará 26 let, rodilá .. Preze, je od p4dó 

nedostatečná. 

Anna Procházko .. á, etar! 73 léta, rodilá z Praby, nemdže pro 
ehroaotu pracovati. 

Iat.tina Vesalá, stará 36 let, rodilá v Praze, chromá, neaa .a na berlích . 
~Ibit. Táboreká sbeat • 
.uIWta VitrOYá, stará 66 let, rodilá v Praze, chromá na 

... hy • 

lateřina OUiková, stará J8 let, rodilá v městě Písku, je na 
noby chromá. 

L!4a11a Šembergeravá abeat. 
Maria HáJkO'lá abeat. 
Mariana Dolejěo.á Je chromá, nemohla přijíti k vlaltatl. 
!oflJ. H.italaká, atará 6) l éta, rodilá v Kolíně, pro ata-

rost žebrá. 
Ll4a11a Xorbelavá, atará 6) léta, rodilá v Če.kým Brodi, 

chraaá a potlu~ená. 
Dorota V •• elá, stará 52 léta, rozená z Kikovlc, ilakem pora

ienA. 
Magdal'na Bencová, etará 60 let, z Plzně rodilá, Je 8praco-
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~ani /1/ • _dl! k dílu. 
Kar-kita lolU01'á, stará.a let, r ozená l' Praze, je cbraú. n. 

ruku • Ilůem pora!ená. 
Zuaaaa BorOl'leká abeat. 
J.lIběta KariUIt01'á, shrl. 60 let, rocená z l'rah;J, ja .~ .• pá. 
Eateřina Prochúlto"á. _tar' 71 rok, .rozená l' Praze, ja chro-

-' na nohu II nazdral'á. 
lateftna Proc~zko"á. sterá 52 léta, rozená l' Praze, j. 

obroIú. u nohu . 
KUQh A'hp8nod. ab •• t • 
• ~t. !a!d01'á . stará 44 lát., rozená l' Preze, n.do.tBt.ě~ 
jllblta RoltolO1'á ab •• t • 

• &ld.léna Houlkm!. sterá 47 let, rozená v Sulici, na no~ 
neduli .. ,. 

~ Pátltová ab •• t. 
hhMna Lukl,"á abl.t . 
• agdal'na Bro~01'á. stará 6) léta, rozená l' Praze, -.í ělt01'á u 

no Jil! III. 
lat.řina ~l.tková. stará 77 let, rozená v Preze, eIoul! při 

Itoet.la n. Jilí /1/. 
Dorot •• 000ti:::O'Yá. stará 70 let. neví kd. rodil! jut, ja hlu..... 
La.o1a 'Na01'á •• tar! 64 Uta. rozená ,. Sthboni. ja hluchá. 
Llda11a Veleě01'á, stará 59 let, rozená l' Praze, na ruku. II 

DObu chrOlÚ.. 

'_t:.ftn. Proebúkod _blst. 
losina PIl!aro.á IblBt. 
losinl M"lrin, stará 66 lit, roceDá c Kredl ic, j. na ruku 

""" ..... 
!Dna !ul.jro.á, stará 73 lIta, roceDá z Lltomlfic, j. Bl.pá 

• cbr<:&á. 
Zu.ana Prolt.j~á . 46 let stará, rodilá. Praz', .loulí •• ls .s kuchafku. 

1Dna Vondrá!ka.á sbeat . 
Magdal.na J.telová, stará 79 let, rozená. Praz', j •• t .a~ 

• 
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~cni •• dU.. 
~.t.ftn. Bart11n. stará 74 láta, rosená z Erturtu, j_ al.pi. 
Dorot. 1l~r.409'. aterá 77 let, rozená ze Stralacích, j • 

~ocni. 

I.tefina BOWlkol'i 'lbaat. 
I_tetina Iretochl'ílo1'á .beat • 
.um. R7chtáfO'fá, .tari 70 let, rozená z Rakovník..::, nftl\\!e 

pre,oauU . 
• erlan. 'UboH)U(. 55 let, rozená II Prahy, je chromá na ruku 

• na nohu. 
Zya HI ... tá, _tar' 55 lat, rodilá l' Praze, j. zpracol'aná • 

nu.ocú.. 
Dorota .olfllono"á, 68 lat, r odilá z Roho lee , mi.taká "dO"f8. 

Lidmila Br81'ntkO'fá. stará 70 let, rodilá l' Retko.ě, Chroml 
11& DOze. 

latef1Da Xr.tocbYl10'fá. BJ láta, rodilá z Dem.ll1c, aloul! 
pfi ko.tdeo 

.um.. S ... obod01'á , _tarA 40 let, rouná l' Prase, nemocná na 
nitku. tdse apreoovaná /1/. 

BOTě přijatí l.bráo1 lenakého pohl.,,! 
.lllbUe '!ono ...... _tar' ph. 50 let, rodilá z Prah;r, je chro

iii na ruce. 
~ stkorO'fá, .tar' 60 let, rodilá od Il.to .... , "do" •• 

apraoo'U.ú / 1/. 
Kar1ana laik"'. S) léb .tar'. radiU z Pdobenekibo kraje, 

je opraocn'mi /1/ na ,.ill1cícb okolo Prah:! . 
ADna Pelr!11kcn", oiar' 66 1ei, rodll' z TrbOTe, namd!e pro 

·oiarooi praco"oU. 

ADna .01eoOT', oiar' 53 l'io, rodil' z Hrd1ofe., 11ak .. po
raleDl.. 

ARDa Eop1tD, .iar' pfe. 80 lei, od KrumlOTa rodil' , pro oio
rooi nea6!e pl'llCOTOU. 

JuUna lerOTl. siar' 21 lel, rodilá,. Praze, ,.lecbna ~L 

ARDa luěerO'l'. slar' 20 lei, poletill{. 
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.tf. Vl •• tn1ko~', 70 let sterá, rodilá u R8ko~ník •• pro at.
roet nemdle pracO'nt1. 

Llda11a Sautni, 50 let siará. rodilá v Praze, .loulí~.l ••• 
lNcbafku, n .. dh prec01'et1. 

.ulbih a,-cbtaMkcrrá . stará 60 let, rodilé. 'Y Praze, n_dl. 
praeo"aU". 

Dorota B •• taraank., stará 50 lat, j. cbromt. 
_acd.lana Pokorná, 60 let stará, r ozená v Starim .iati. na

.ceDÍ, n_dla pracovati. 
jll blta Jabrková, 53 léta stará, apreo01'an4 11/. rozená v 

PrUB . 

V1pO'YidllÚ hbrácl Jenského pohl .... ! 
L14aila ~ová. K.nd.lína Commi •• afzka, Mandalína Votická, 
llarlj a Z.,iř!uo-.i. lIaria Prcbalo., á, ha Hovák01'i. Dorota 
11ul!k01'á, .ulbi ta lafková. Dorota Sobotavá , lat eřina !laje. 
M'fá •• acdeUna Lítalo,.! . 

~twa &DnO at di8 ut 8upra. 

AlP, Sb. pap. 11.tln I - 261/J 
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Toail J. 1 í n I k 

01. Be~tl.r ln den Prager Stšdten im Jahre 1712 

Da. .tiudltm1 au l ozielAl!b.&chrien Schlchte.a itI der '.u
d&lg .. llleoh,tt 1et durch liian.sll &11 Quelle.:llDatertal .. hr 
u .. cb •• rt. lret ,.U dem 16. Jlhrhundert 8lbt es dna gaa.~u 
aeil, von D,kreten, Brl .... n uad Berichten uber die.a 
Schlchteo. Dl. Zuaahme e.a dlesen Quellen geht aut dla .1eh 
.tandlg verachlecht ende Lage dieser Schlchten zurUck. Dle
e. I4twlcklung tUhrte d,zu. dae dle Verweltungsorgaae be
.t: ... bt .erG, die Betner UIlter poÚzell1cha Xootrolla zu 
otell8n. Bi, lna 16. Jahrhundert blneln dauert dla arat. 
It.pp., ln dar ausschlleOllch dla Klrche PUrsorge fUr di, 

,,"meD. auaubh. 

Dle z.8ite It,pp. baginnt ~ 16. Jahrhundert . Pamala 
wurdea. viela Dekrete erlaasSll. die den Prager Rataharre.a 
auterlegten, dl •• 8aentllcha AusKun tte uber die B,ttler 
au • .mm.ln. Waiter wurda in der zwelten H&1rte dea 16. Jahr
bUD4arta 4en SCboppen betob1en an dia Bettler, dle aine A.ut
an~hal~.bew1111gung tUr dia a1nzllnan Praglr Stadte ba~~en . 
elD. 111.1~ dem Sta4t",appan Taralhan .. HOlzacb11dcban au.ezll
sabe. Dll BaU1er ",urdan organ1aatorlach artaet ua.d aut 1b
ra Spitze wurda eln eOSeDaantar Bettlarecbultba16 ge.tallt. 
Ir hatte datUr Zll lorgln, d-o kllnl Battler ohne 4 .. Wappan 
1A der Stadt betteln durtten. Btwa 1A 4er Kltte 4e. 17. 
Jah:rbuadert. wurdln Tlela J..r:iordnuogen blnalcbtl1ch cl.r BeU
lar satrottan, ml1atena 1m Zu.eammanhang alt clan Vorkebru.agen 
Sga Schlltz Tor clar Paat.eucha. Blna auadrUckl1che 4et1nl~iTe 
Pol1.alordnung tUr Bettler wurde 1m J. 1661 erl .. aan. Sle ba
.t:*-h 10 14 Artneln dia lIogl1chka1tlD. ZID BathlD. in den 
Precer- ua.d Iralaatacltan. Dle Ordnung glas aua Ordnungan cla. 
16. Je,b:rbu.ndert. hal"tor . Untlr enderam Tarla.agta ala ragel-
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aiI1c. ~A.l'Ollen der BeiUer UIld lhre BY14ens. W.ltare 
Pol1 •• 1ordnUDgen au. den Jabren 172)-1750 .rw.it.rten 1.
Ual10h di. Ordnung .ua 4II1II J. 1661. n.be1 ~h.llh JUD ha. 
I.oli._de de • .a.ututbalh dar B,tUer, 10ri. j,lMIohbbu 1A 
1bre "G.1Nrhort. odar sonet tUr DlelYt 1a B.,n _"Snol"
_ .. rd.e:h 

Di. dr:1th Ihppa 11:1 d.er SDtncklUll& dar j,l'IIf,Q,TUW 

~rcwac be&1JI,D.t 1D den acbdger JahreD. d •• lS. JahmUll4.rt .. 
Ů8 e1.a. blom Torberdht wurd •• lib ID.1UaUT. datiir tnU'-

4. TOA St.olt arsr:1ttao. 
ta dar PaPl.rurkuaden.~lung ol •• Pragar Stadtaroh1T' 

let uat.%' d.r SilA_tur I - 261/3 ,in Bettl.rTars.lohQ1a dar 
Prac.r "'li.tadí aufbewabrt. Dl •••• Verzelehni •• ar ol .. Br
c.ba1a e1.aer "'0.11 den Ko_teaaraa dar aahb.rreD. durq.fUhr
l_ UD.hraucbWlg. In di ••• V.rze1chnh e1A4 1.D. ...... 1; 177 
:a.Ubr (54 lIwer uad 12) Prauen) ,rtaet. III V.rulobJl1e 
a1A4 t.-.r .llhr, Balil', ehtlUUgar Berllf. GND.4 tUr Ilu 

leU.a UIlol aab\lrtaort IlD8lgaba.r:a. Aa sulreioheten .ertre-
11. 1,t 41e Gruppa der 50-60jihrisen. d&lUl folgen di, 60-70-
Jdz.1Cu.. ID. b.1d.o Gruppu. 81040 dh Prauu. b.d.uhod ."ar
ker ala 41. Minoer. Die beuUg.ho :s.rut. unhr den BeU
bm nru. Soldaha • .Kuhcber und Td1Obn.r, be1 den :s.U
br1au. .1nd .. rut •• ehi n1chi anges.bu. und .eA.Q doch, 

d&nA arbe1i."en a1. ale Kooh1nen, Dieneiaicde ~d !~Ohne
rUu.. Die bauf1&8"u. OMde tUr d •• Beihlo bei dG Man-
ae • ...na Uhre.ch.acbe, Brlabaung und Bl1odbe1i, bu de.n 
lrauen lihr.- und Arbe1hacb.acb., 41e Brlebm.ung und XraAk
be1hll ohn. O&bere BeaU.lIIIII\lIlC. Jur 24 • der )linoer und 35 • 
der Prauan •• ran .ua Prag g.burU,. 
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lY. • o • • í T • lOT , 

KOIDTS UDalI V 1001 1713 I. pu!ad J1UBln 

Yali' .p14.-1 • .,. lI1nulollU 11717 4IlleUt;,fa 11141hl_ Te 

yJYoJl epole6.D.oeU. l' 4obic.b. .p14.-11 •• pf10.t:fo ... al~ aooUl-
Ů ,.I~. Vbl'oooTal7 •• zoa4117. proJeYUJ101 ...... nou a ... 
..... o.U • IiutDoeU. ~U" aa pn'_ deU poet1lMnl.a .001-
'Jal daW W47. ~'-1. aeollralonJ.7 OT_ J- obud.1.a.u, 
al. 1 ÁMia.4 otQ'T.'-~ho. 1/ Z.".ú.. proto 1!11 ,.,.auoOTal1' 
elk1aft, a .. to OTl. J .. do6 •• '" opatleú, • uchl MOtLA d
"mla " .. na pepU, nabo 1171& .. ,..nuh, j&kll1le .a..bu~ 
lí .p14..s., pca1JN1o, ale alkhri opUod.da • poII'hlpQ;#Ia 

HoUaalo'l'ú:!a •• phc. Jd. p%'03"",&1. jako pokrok ... a .Ut ... 
,t .,m., •• ~Ňl ••• 'uhlA_ .4raTot41o"1. 1'11 ... __ ro
yfů. .pU-.11 4ooU .. l0 II: .ůlt4ú1 bfld.toT6 aa _.,_. 

l' , .... tQ'1 tal!:OYtbfb1t;OT •• 101&11. .D..~. ul ... 16. ,tol ••• 
poHa-ko. HuOU. 8 da.lednljlía upht.D.um 'ůo"'Qao opat
tea1 •• Tlak •• tkiY6.. .1 •• poaled41oh .p14.-11 4I-ijOT~ 
.. n .,. lehů 1679-1680 • 1713-1714. Ipldta1, .117 .D..po~" 
..... U ... 1 na a40ko"lui \Íariaích aatrl6.aíoh do .. 4, al .. po.; 
j'jloh 4oplĎod,D.ÍJI pf!l51náa1 ÚIlrií , • .,.".olll.T&11 _&hu o .t~ 
t18ilok4 .ÚIlUQ'. SlKonu ~ .... ÚD..,. • 1.t 1711 d 1715 
Tht41 T. Tlub \ÍartdOb .. trtk4.ob StU'Q1o • IOTQlo •• ta 
p:rebkQ1o • s _.14 Itr .. DI." z •• oup18u sm.llch b.br.~.k"" 
hO pohf.bm!bo ~ra.tretT. a1 TlbotoTil Tlpl., teh4.~ií ta1bOT
aD: IUtaťho I1donk4ho aua •• dr. Mu.ba •• to pzoo 14t. 
1711, 1712 • 1713 do 15. pzoo.tno •• pzoo a"1.4u~101 14, ••• 
• oupi.7 a ... ahaT&17. 

J. T.lal PftTdlpodoba' ..... 4JalJOTI aor TJII.lqionl 
apoN41olq oJe41aU. 1 a1ao obdob:{ nlk,tcb .pi4_U. O il&kQoo 

",III. "',fII.lqiu •• lIII1iuJ. 1 14kafaká .pnn, HIIp . popuUml 
l1kafaká ka1ika ° .oru • r . 1713 -'reuad la d.r loi-. J.J1a 
IlUt:o~ 071 Med.. 4r. ,u.X&D.der l&D.áo 8ch ... k,t. o khrla J. 
_lao fial, .. TlD.onl 4jIIIJOT_U .oru a.JTIU1 6út lITI 
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1,;itahk4 prioa • lI&koneo 1 ndJ 11',,0,.4/ Ji.d Htahkt 
,páy.,IIM. dr. SabuUaa& 'UOluIa, o.oblloeU bit' 40" 
,.lonbo4A4 ... jIlW ':rploU pro obdob! 1:..oa, 4aOpů: 
•• pf1pov.lU .oba-t: f h bl" aor T Čech'ch Tytlllrtonl ul 
pf" nlkov. 'P14.-11:. 51 l'odoblli Jako I. 11111, aí4i.o.í O) 

U,. O'ÚOI, 111117 •• 1. spriT7 o 'ca, odkud. 1171. AfI!.tlOC 40 
aeob, ~p. 4o 'rah7 .. ."l.aana. likt.~ 'Trdí, I •• Pol
ata, "tA' I •• Vidnl. 

J 'Nh7 .... ul • U.topadu •• p~.1.Qc. 1112 IPn"-l 
o p~dk'Gh .i8'a!tjah flaik\l pH yjlQ1;u podezhl,toh Do'" 

.ooi & ~í y hdo .... lt .. lIi,U. V bfluu 1713 ul 1I.je T 
h4OTalt_ IIbU. all 1. "proU 'o-u "1) ) "lnai5.1n\1I u j.Ic~ .. 
d t;1"\Ih1U. "'& Új,auk_ ... a41aJiů prhu.6/ Podla aÚ4.u. 
T aaloliranalt4 matriol a1tuláa.1t4. kam d~ patřil •• .ai,ly 

ha T bfas.a.u 1713 tH o.obl II:rit08 aa '.bOu. L4kafl ,.I&lI: 
aa1 pf:[pdJ" T !ldo.ai::_ .leU ani Qa .,14 Stran ••• aor .0. ... 

p1'OJalúll1 • 
• 0TI poplach na1kl, kd1i se "yalq1;la pod .. řali a_oo 

", fblQ''' •• &1 UTi&D.inim1 ieToo .... kja1 tOTa17i1 • uě.o.1 'n 
j'aroaletalt" i,lili T kTitnu "hol roku.7! Skoro 80ufasnl 
• po4 .. hl1-1 onellloc.ninía! mezi leTconkjlR1 1IoT81711 40110 
k on.ooniná .e.i rekruty ahl'Olll,(ždiným1 T Praze. TH pral
hí f1-ic1, khH prOTedl1 prohlídlQ', nepoTažoT.l1 &!li n.oo 
••• i *oT&%711 ani med Nkruty &a mor. Zda 'a 'kutea.4i o 
.ol' 'T .a.ikhr" • tlch*o pHpa4d j.c1nalo, nebo bJ'l-li ~141 
nabo na~dal napoanM. Ja tlžto roshodnout.81 Jalt ,. 40d-
4ú., • -uetrukc,- 91, aape.d aa Ti .... u pralak' UW.ké 
fakult1~ pfíanak7 na poěitku .0l"O .... ho onelllocnl.o.í .a po40b&l7 
Juta '.0..00 •• a lékaf1 ja proto pHpiaoYal1 Aikcl7 -4it;ak'
au nabo ... tarale-u TikU. nljak6au p'du, líto,tl, ~ca. 
u.otoku a J~ pfípadDo,t_". 

fak' T _tri.k'ob aú. PfMa.d7 toho, Ia Tl .... Weaí leka
f6 aab ohlu.!4 IllUT1l0 proU moru i u .a.ikol1k, lÍuotí Uul 
po ,obl ;4ouoíoh T ja4l14 ro41.a.i n,bo T Je4nOlll 4_1. _.U ... 
.. "71cu!U t Ia Da n'Uů: motlll .a1nhr .. o'Tu;fo.h lidí 
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'" 
• okllouioll .. po4D1k&hltlkjoh trubd bllJ 1D.t ozsao •• ~ 
loTÚI'. O • .,.. p!t14 oc.hmu.ti:t. ho.pod&hh':! T ddd.cku pl'OU

aol'OT,fob o""eať .... 41. k •• u .. O o44Uu.í .lUlko:! pro .r. 
posUlu' o~" khri bIlI Td&! pHu,' • .111 pl"Oto A..u.. 
ph4pokU4a', .. b,ohOll J1& .4.kldl .. ÚJlud T "-ri.Dioll .. hi ... 
klů aohl1 sJldU phllllj poč,. ur •• -.fel,tGh. U,PŮA' 
rqllQ10ía •• po6* ... úzr._6 o Wu-tíoh laOhou a_ ~iů: .. tr::l. .. 
Iq .lodU ;Sako poa'4ota t. .h..llo .... Ai al .. poĎ pMWla4bo po
a4t1na .,14ta1e. 

2.4ejli prahli:' uh1.q bJl, · ... 4U7 Telm.1 As3dAObl 
.... ". ... pM!1q &.ri1 T nich, pok114 1JJIJ UY'diD.7, YJ'JII4h-
# ph ... 'lDl ;Seaca pHsuQ a_od, kten blil AS _.elfů. 
JOMl'O"'Ůl' ••• po4ahtu. 810'f'o ·pMU,- Jako osaal!1IIlÍ pflU., 
*"t •• T~lqiuJ' T .. irlktOA .. Melta . , a.elq .... dM/oll .. t ... 

'ii.Wolt. 'lY' \IY'4ID. "01'0"" rú.-. '"aor". -b.l.1aa-. ·Pl'JlltIf-. 
Y latii..uq Teduioh .. tr1lr:'oh -1D buboA1bua-, -peIIh-. -,... . 
t.-u.-. , alkt:er/oh aatriil:'ch bJ"1;r J1I T U 40bl ........ 
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Dle Peetepld~e im Jahre 171) und die Prager Matriken 

Zuaammentaaaung 

GroDe Epldamien waren in der Vergangeaheit ~lchtlge 
Paktoran der Geael1achaftaeatwieklung. Die Autorln ertor
aehte Áutzeiehaungan der ehrlatl1ehen und judiechen Katri
ken ln Prag aus den Jabren 1711-1715. Die Pest6~uche trat 
aporadioch aut auch au6erbalb der Epldemieperioden. Dle 
"Krankhelt mit den Pl eekon" brach 1m Ma! 171) ln den Ge
faagnio8en und unter den Rekruten aus. Sle wurde jedoch 
nlcht von den Stadtphyalkus8en ale Peeteeuche ldentitiziert. 
Dle Pureht vor der L&hmung der Stadt~rtachatt tUhrte dazu, 
da8 strenge Ma6nahmen fur die von der Peet befallenen Stad
te autgaachoben wurden. Die Epidemie begann unter der Be
volkeruag 1m Juli 1m St. Stephanavlertel dar Prager Ueu
atadt, dann betraf aie die Judenatsdt, danaeh andere Vier
tal der Heustadt, die Altstadt und sehlleClioh Buoh die 
Klalnaelte. Die Verzeiehniaae der Geaundheltekommiaaion ge
ban tÚr die Konate August 171) bia ~arz 1714 12 048 Ster
befŘlle dureh dle Peat und 1492 TOdeatalle dureh andere 
Krankheiten &D. Eln Vergl.ieh der verachiedenen Autzeioh
nungen der Katriken be.eiat, daQ die sn der Peat Veratorbe
nen, die auQerhalb der Stedt Preg begraben wurden, in den 
Ftarren nieht regiatriert wurden. 

Die aummarieohan, .&hrend der geeamten Epidem1eperiode 
ln der altetadtlachen Matrik der St. G411ua-Ffarre getUhrten 
Varzeichaiaea gaben 10 350 Veratorbene an o Die Mamoiran dea 
Profeeaoren der Prager medlzinieehen Fakultat 10. von Erle
tald gaben tUr die Konate Juli 111) bia Marz 1714 eine Zahl 
von 12 932 Todten ano 
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Valentin U rtu e 

OSvíCENSKÁ POPULACIONISTlKA A ZDRAVOTNÍ POLICIE 
VB KlsTECH (SE zftETELEM K PRÁZE 18. STOLETí) 

Snad každý zná pikný barokní komplex budov klášt.ra .1· 
loardných bratří, který tvoří zadní trakt nemocn'~e PA Pran
tiaku •• ána vlak 81 možná již UYědomuJeme. že 1 p~odni 
uliční fronta pražská VBeobecná nemocnice má podobDď. 1 když 
na tak výT •• ný památkOVý charakter. Jaltě mnohé na ní stála 
přlpa-íná. ž. to bylo právě osvícenství, které toto pdvodní 
.ídlo novoměatBkébo úatavu šlechtičen vyhradilo zdravotnic
tt- úěaldm. Obojí má nepochybně svoji typickou hodnotul v 
~4a připadě jda o přlpo~nku špitálně církevního zdravot
Dic~í. Y druhém o projev státní péče o veřejné sdra.í, kte
rá la pfísnaěným ry.em absolutiatického státu, zvláětě y ja
ko o .. ícenaké formě . 

a panovnickém absolutismu JB známo, že Da konci feuda
li..u ~1tTářel DO~é pojetí státní ~ci, které se i po myš
lenk~' stránce ~ mnohém odlišovalo od toho, Jak feudálDÍ 
.t't .d~odňo~al e~oje misto ~e epolečnosti dří~e. Tento 
obrat byl, jak to náleží k biž~ učebn1co~ým poznat~, ~e 
.. leb počátcíCh epojen e tím, ČeMU obecnš říkáme merkanti
li8mu8 či ~ našem blízkém sousedstv! - v Německu - kamere
listik •. V1tvářel se tak soubor prakticky orientovaných a 
poslé.e 1 teoreticky zaměřených zásed, které zprvu směřovely 
jen k boepodáfekopol1t1ckým c!l~ , k zlepšení státních fi
nanc! • svitlení bohatetví státu či panovníka. Ruku v ruce 
s tím, jek rostlo teoretické zd~~odniní těchto pravidel, 
proklubovalo 8e 1 jejich myllenkové pozadÍ, jakož 1 jejich 
.yst ... tické uspořádání. Tek vznikl základ nové nauk1 tak 
ř.čentch kaaerálníeh nebo také - a to ješti čestěji - poli
oejn!eh věd. O.vícenská policejní věda byla příaým pfedchdd-
o .. dneln! správní vědy a nauky administretivního právo. vý
raz policie , který .e v jejím označení ustaluje, je proto 

, 
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také tfeba chipet T p6~odním ilrokém a nespecifickém ..,.lu 
jako Dis.~ pro státní správu a výkon státní moci v táto ob-
1 .. t1 • na tady T no.odobém významovém odetínění Jako péčt o 
.afejDOu be.pečnost. 

~au odpodcS.al 1 zpdeob, Jakým .,,.zn:ha11 dobo'uli at.olu
ti.tieké r.to~ • • '1láltl o."ícensk1 motivované . pro ctaré 
\Jl pfí.DaČ~ zikle4nÍ po!ada.,ek odstranit pfedr.hozí .10fá-
41 ••• .,é •• nepřilil -dobrou policii" , tady novou lapli 
aprivu • • 7il.nk~ě Ja pro vznik policejní "Idy .,ýznaané JaJí 
.. pití. pf1rozenopré:uúm u·už~Wm. V Bouledu s tím Je ta
k' cíl poliCejních "ěd oavíceneky formul~án jako smiřování 
t obecné.u blahu ci - prostěji vyjádřeno - k tomu, ab,. ~l • 
•• Jiltlna laplí ~.ň ob~.t.l.tv •• hmotně 1 jinak. let,.k11 
j •• si proto hké bO"l'oř1t o auda1monlBt lekých 17s.eh oní
oentlle'ho abaoluUIIlIU. které r1lst státní Il1001 • sUtního bo
hat.t.í .tál. více podmiňují r6atem poč tu cb~atalatva. fek 
•• 'a kontastu policejních e ksmerálnich .ěd dcsti •• Jí popu
lecioniatické zřetele a epolu 8 n1a1 i praktická ope třen! 
.. jící jedAcsnečZlj' .atah k tOlllU, č8lllU dnes říkáme nřejné 
~.ta1otYí a státn! zdr~otn1cká politika. 

U.olňo.ela to ostatni akutečnoat , le oWfícenaká poli
a.jm vi4. s~tá.a1e., jak b"lo již naznačeno, poměr:ně dlouhO 
aauteu, • n!1 pfe.ládela prakticky orientovaná alolka DAd 
t •• retickou. ~alc doeti bělné, le pr. é spia" pOdehycující 
litertrDI tento nový obor, ae akládal" .íce z praktických 
poll;;y1rd nel abetrak1;DÍch hor_at . De jednou ,. nich př..,Ude17 
i posnatkJ ."loleni přírodo.idecké a technologioké, tekla 
ranou policejní .idu u některých _toŇ urdlema jen a rospalq 
osnačit sa . i du společellBkou. Za náhodu nelze aai pov.IO'Id 
ani akutečnoat, la zakladatel tak řečeného rakouekého mer-
1r:aatili.-u sn'-t Johann Joachtm Becher (16J5-1682) i j~O o 
Die .éně proslulý kolega • švagr Pbilip WilhelM von Born1ck 
(1640-1112) mili oba blízko k medicině. Becher brl doktor .. 
lék.řat.í a tntenzi.ně ae ,.ino.al i chemii; jeho tchán, ata
rt Bor:n1ck, b"l n •• é době .ýzn~ přsdat •• 1tel .. unlnr-
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sliní akademické mediciny. 
Od r . 1127. kdy pruaký král zřídil v Helle a ve Frank

fUrtu n. O. univerzitní katedry pollcej~ch věd, po!.ly po
d~Dé instituce rdet jako houby po delti. V,tvářela ea ~eh-
1 •• akledatelaká plejada záatupcd nové vědy. Pro rakoU8~' a 
t.dJ 1 nei. zemi největšího význaau nabyl Johann Haln~lch 
Gottlob von Just! (+ 1771), typický reprezentant ~~dn1k.-
vf ch intelektuálních dobrodruhd. jakých v 18. atol . byla řa
d •• Svfm .ýzn .... 1 názory překračoval ji! zakladatelskou 
generaci. Populaclonistlcké zřetel e opřené o zJrevotněpoli

tlcká východiska jsou u něho nejen neprosto zřejmé, nýbrl 
tvoří 1 jednu z jeho zákledních naUk. Skutečným dovršitelem 
tohoto v~oje •• pak stal hlavní představitel policejní vědy 
v hababur8kých z~cb. z~ osvícenec a krBBoducb Joee! ~on 
Soun.nf.la. U nibo jeou populecionietická stanoviska přímým 
.~rcholenía celáho ayBtámu policejní ~ědy. 

B.1lo Již několikráte zd~ezněno, že předata~itelá poli
cejní ~ia, nemili eklon jen teoretizovet. Jejich proje~y, at 
jil literární nebo úřední, jeou plné rozmsnitých návrh~ a 
pfe4.te~. jak jejich ~ělenky realizovat. Obvykle šlo o tři 
poi_a .. ty, je! Be objevovaly: jednak to byly návrhy sprá~ně 
8rgan1zační, jednak zpdaob, jak tato opatřeni uakutečňova~ a 
konečDi .~láštní pozornoat vinovaná miet~. 

T pr.&m .. iru mily policejní ~ědy ~elm1 atarou tradici, 
která sahela až k zakladateldm. Např. Becber chtěl státní 
.prá~u .. iřit pěti ústředním úřaddm - kollegiím, z nicbž po
.ledni bylo označeno jeko "colleglum vitale" a mělo - i to 
je možno povežovat za příznačné - sdružovat péČi o zdravot
Dictví • obranu atátu. Podobně Justi navrhoval ředu novýcb 
orgAn~ zdravotní správy , pro něž min taká velmi konkrátni 
obaahové uplatnění; nad zdravotnictvím mely u neho bdít ko
mi.e eložené z byrokretó a lékeřd, v jaho mcršlenkách ae ob
jevuja nejen požadavek hygienického dozoru, nýbrž i požada
vek ohlašovat výakyt nemocí, školit lékaře apod .; bez zají
mavoeti není ani to, že jaho představy vyúatují v jakéei 
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pacifistické 8t.no~ieko obrácené proti ~ álkám jako hla,ní 
příčina ~bJtku obyvatelstva. 

Nakonec je tu otázka měat. Mesto jako zvláltní aídllAt
lÚ 'fP ch4.pab oa"fÍc8ll8ká policejní vUa jinak, nel jak tOlm
to pojau roEuail at.rií raudallaaus. Uěato , to nab,.l. ~11 
... o.právDA korporační obec .iii.ud. vybav.ná ,ý •• d.~. 
Df~r! před"!!. z,láltní objekt sprá,,., t.~ 8t'~ní policia, 
.. _-11 S8 .,.jadřou' ,. dobo'létll duchu. Oj 841nl18 •• dokonce 

•• tká,iaa 1 • tak "Pj.t~ .iněním, ž. policejní ,ida Ja 
~uk.. která .á přada,lím Da zřeteli _{dl lAti městalr::4ho '7-
PUl I. t.~ policejní ,Ida ja prostě naukou o sprá,1 va .ěa
tech (T •• ing.r ). Policejní ,ěde, Jak lZB snadno uhodnout, 
."O.práVDA tradl0. faudálnfch měst nepodporovala. Miata 
ehtlla spravo,.t byrokraticky. Pokud jda o papul_cleni.t1aká 
a t...,. 1 .dr ... otn'pol1tick~ opatfení, ocltela sa mleta 't' po
pfa4! eáJau pol1cajlÚ .. adJ' proto, že tall:O'I"to za!1U' tu bJ17 
ujan látlouci, I!,jbr! i proto, le tu bY17 - jakal .. hrb -
nejl'pe uplatDitaln~. Wa .. enko't'!, kde např. 't' nalich ~
"ch najDil1i l514nak su.tní spr~'t'y kon1511 118 ú,ra.ni 1I::r8jd. 
to t.k Bnadn' nabylo, nabot úl51nnoat tichto opatfaní 't' .. -
.íoh patrt.oniální aprá't'y byla při vlem dozoru pfaca jan 
prolll .. Ucká. 

Tfa aa tady doatávtm. k otázce, jak vlachny tyto .,.1-
lank:y s polad ... ~ aa Odrá!aly 't' praktická l5innoati orsánd 
atátní aprá.y ab80lutiatlok'ho státu. U m!at, .'jm'ne u 
"at, kt.r~ pak 't' joaarinak'm d ••• tilatí doetala resulo.an' 
aasistráty - col platí pf'davlím o Praze - j' tato 't'a.ba 
.elk .. ja.ná. L., ji 't' archi~nícb i Jiných dobo .. ých dOkla
dech Blado't'at. Zhruba tot41 platí o r'giatraturácb - pokud 
.a .. cha.a17 - krajakých úřadd, které prolly v hradánek_ 
oMolli, jak známo, zásadní raorsanizací. Ra.ni! n. l1ro't'ni 
datfadnícb dladd v .ami ja k dispozici znsl5ná záaoba archl .. -
DÍho aat'rlálu, ktará l5aká na 8.0j' poaouzaní. V l5 ... Iak 
j ••• me!ná ponlkud zklamáni, ja akutal5noat. la 't'l.atní orsa
ni •• l5ní linie zdra .. otní aprávy na .. znlká tak rychl. a ddal.d-
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ni, jak b.fChom o~.ká~.ll ••• jprwe Jl představují kom1.iODil
u! orstny, jejiChž činnost yycbází jaltě z mo~ých .pld~ 
•• ni DaYBzují podobné zdravotní komise u české reprezentace 
e č •• tábo gubernia, které jeou postupně nahr8ZOV~ oddfle-

- Jda T čele B' UID8Jr;ýlg protOlllBdikem a kraj 1Ikým1 tyt:1k't.,. j.

jichl funkoe na obou úrovních je v podstatě r.r.r.n~~t'. 
Zd' •• tady, ž. velká změne. kterou podDit1!y popuI.

olonbtlcll:é :a.auk;y oav:íc8nBké policejní vědy, ja spojena ph
dni!. a ob .. ho1'ou činností státních orgánd , ke které tepru 
prdbiinl přistupuj. institucionální výetavba . Naznqčaný 
pf.dpo~ad v plné miř. potvrzují zdravotnické předpisy. kte. 
ré u ni. o~íC'nBký absolutistický stát vydává. Užíváme-li 
48 •• alov. explo •• , abychom nBznačili, jat roet e zásoba in
taraací. achli bychom be. nadsázky užít stejný výraz pro 
a4r."otnlcké předpisy vycházející zejména v 2. polovině lS • 
• tel. e nařiBoyací 8 legielativní činnosti o~ícenébo sbeo
lutl8.u. B.Jle-li intenzívní legialativní činnost obecně cha
rakteristickým znakem toboto pozdně feudálníbo státu, pak 
předpisy naznačeného obsahu tyoří snad početně nejobsÁhlejlí 
.loiku v jeho dkonodératd. Mohlo by ee tedy zdát, le oní
ceQI abaolutiamua, ZYléJtě pak nsše tereziáneká a joeefinská 
40\e, u.tutečn11y dokonale to, co b110 v intencích po licejní 
vidy a jejíCh populacioniatickýcb polsdsvkd. 

~anto násor zdánlivě potvrzuje jeltě jedna aoUYia10at. 
Cbc .. e-li aa přesvědčit o tom, jak abaolutistický stát u nia 
"pIeval sdrevotnictd, je sei molno za nejprOkaznějěí 90-
velaget d6kledné dílo Vác1sYB Guetava Kopetze, profe8ore 
pralské un!yerzity. o rakouském policejním či, jek sa v ti
tulu téio dyojavazkoyé knihy praví, politickém eákonodtr
styí. Pochází 81ca al z let 1607-1619, od vlastnícb onícen
skjCb reforem 't'lak tollk zase vzdáleno nsní, nealU'l'ě o tOll, 
I. eutor J. ~st .. atický duch, který do't'ede 't'yčerpet látku 1 
s ble418te relativně krátkodobé minulosti nOYé státní adra
utní poli t11q. 

Doj .. , který 't' nú Kopehovo dílo 't'1"oU, j. na pni 
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poIlb4 ohroImJ1.cí. J. tu p ... tO"f6no opr."du na .,le, • to 1ltI

~u . ., poaoruhodnb UIIpořidW • rozl'ržltm díla, !ljbrž 1 ,. 
t-poaantnía poětu s4r."otnických a - aiajnl tak - populaclo
Diatlctfch pf.Api_d. Ro •• zná,., •• ,..řajni a .~ ba.peě
Mat, pHě.! eO\lkrotú ja .dr.votni policH, ,..hJa.! pd:: .... -
feJDIN ".~ěD.o.U: ,. nahm .~d\l. J přece hnto tak" pflmi 
~ll.Df obr ••• , - Jak by a. mohlo z4át - .,'l~ou alablDu. 
l'1"oě1iú_l1 toU 1 lopatzO't'o dílo opra1'du podrobně, 'ft4íaa, 
I • .,Itlina pf84p186, Jaž •• citují, má lokálu! r!s. JltOU to 
ZlON;1 ",.AuuS pro určitá mata či z_I, pat'itii!ně pro DolD:( 
Rat~ • Vídei; o O.Obách ••• Jm'na o Pra.e Je tu t.ě uepo
alnl .'ni, nlkd3" 1 pfímo "1j1m.čni. 

'HlIl a. O'flem doetá .. áma Ic zú"dni otásee. J8 "dblto .olDo 
Jl"al0't'8t toto sdÁlllbě tak přenUěuJící ""Ha.ní dolr:ona14 
~DI ."tn! sdr .. otDÍ sprl",. abaoluttatlclcábo .tátu - .a
J .... pro Prahu - s. prak.zn'? J. "dbec možno u ... iO't'at o 
t_o I. předpia platíoí tormálni jen pro Dolní-Rakoua1 ěi 
Vídei .obl aťt ~ýsnam pro ~ecby nebo dokonc. pro Prahu? Po
tud ele4uJ ... arch1~ní dokladJ. tikající se ~.cb o Pr~ -
sw.tnnl to sllllO.hJ_1 neuHnil dosud nikdo - cdá oa. le 
ta po4etat~ ro.por neb,rl . Ponacb4ae-li otranou .kuteanoot • 
.... o .obi ji.tl sajíanou. le tanto jinak tak ~isna.nt 
d.ek et'tDi e~~7 nebl1 upra~ .. án obecntmi pfedpiel. ke 
kbr1a j1nů: abeoluUeUckl sO::onodántd eIlU .. elo •• 'daIto, 
eU.1e otúkov., 00 .0jil{O'nlo jednotný sp6Jlob ~fkoDU et"Di 
epro, na poli sdra~otDict'fÍ. khrj pf .. n.doetehk obeC1l;#ch 
pf.4p1a6 sfejal .61._. pfedpokl'dat. 

04pod! na ni lIWIáa pro nah zemi a nUlU pro Prahu. 
jak .... ato, bl.dat ~ tom. le ae Prah. etale jedn:ía tl ~f

....aých .tfedi.et tehdeJlí ~íc.nak' ~.dllano.ti. a se
ja4Da aíst .. , s albol .e lífilo zna~ost s'.od ~!canat' po
lloejDi ddJ. Zúluhu o to _ll pni prot .. or tohoto obozou. na 
pral.k' un1~ereitl Joaat Ignác Buček, posdljl! rrtíf • ae
ralUc. ZDá. ho i .e lIteri!ho prdeklbo aíetop1eu, Jebo 
OIIolnuMt Je Tlak i jinak T lUeretufo. dohte súa' o .. I. 1 
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rosporná. Byl lák •• Sonnen!eleo~ým; ~edle svého mietra do
vedl vlak ait 1 nlcterá vl astní at,novieka. Byl vllmi .tf14-
... ba málo literámi činný, jeho osobní bibliografii, ač 
a.ní dOBUd zcele ullvf,na, je minimální. Wavíc u nAho 1x18-
t aY el 1 snacn$ rozdíl mezi jeho názo~ na policejní vl6u • 
jljí Úkoly a .Izl jeho předst.vami z oblasti polltlc~. Iko
DOGdI . ,.~ bll snačni konz.~.tlYní. což mu t.k~ pf.a lét1 
.,n •• l0 vitky 04 !. Bráta, proti kterým jej pozdiji h4jil J. 
Gruber. Bučet, tfebaž. 8e u n~ho uplatnily .. 1 1 TI1T, t)

slokratle.u, neopu.til T zásadních otázkách ekonomická teo
ri. antl11beral1atlck' poziCI vl •• tní etariímu m.rk.ntl1i~ 
pt,.to pf •••• ilchno vl ak bll zřejmJ nikým, jeho! viznem ne-
1 •• ulřit jen timito .elič inami. 

Podobni jako jiní význe=n! osvícenci - nejznáměji! je 
tu jlBti příklad Seibt6~ - p6aobil najyíce aai jinak nel 
peent. a Yydáy{ním učených apiad. Lze na to uauza.at, aledu
jame-li pdaobení noYýcb kateder policejních Yěd a jajich 
pfl48taYltald j1n'e. Možno dokonce říci, že mezi Y ěemi těmi
to uč1tali - Y habebureké monarch11 to platí zce le jistě o 
"oích Sonnenfe180YÝch, ke kterým Buček patřil - al yytyáře-

10 Yjrezné Yědom! eounálež1toa ti , pfekračující maze běžné 
odbornické aolidarity. Praha tak díky noYé katedř8 aa etala 
jadnÍm z článkd tohoto řetězu, jehož noaitelé chápali 8yoje 
poalta! Yakutku apoětoleky, bláaaJíce no~é ~ilenky policej
ni Yid1 stejně zaujatě jeko jiní o~ícenci potírali tf1kl .. é 
faudální přežitky. 

ďra.eň prežaké zdrayotní polioie a správy, která, Jak 
aa zdá, byla Y poaledni třet1ni 18 . etol. pOděrně dobrá, by
la tl~ nepochybně poznamenána činnoetí Bučkovou a ayilenke
.t policejnícb věd, jejichž byl předatev1telem. Jejich vliv 
doplňa.el tek zřejmě význam vlaetnícb ko~fejd nat é o~ícen
eké med1o~. jako byl známý jej í vídaňeký reprezentant van 
S. 1etan, pro etátní aprá~u a podtrhoval aoučasně i ~lobu ab-
8ol utiatického etátu na poli zdravotnictví, která mlla nepo
~bni významné d .. ografloké ddeledkl. 

• 
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J. Gruber, Jo.at Ignác Buček , první učitel národnÍho b~.po
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Dl. a.volkeruAgapolltlk der Au!klarung uad di. O.suadheli.
poli •• l in dea StadteD (uater b •• ond.rer BerUck8iobilguag 
"'OD Fr&&: 1m lB. Jabrbuaden) 

D.r Autor uaiereuchi di. Roll. der Bevolkerunpj)Ol1Uk 
uad d.r Geeuadhe1t ... rwaltung 1m Rabme.n d.r eo gsDaonte.n 1'0-
l1 •• iw1 •• e.neoba!tan. Dl" •• kODeiiiuinaa eleh ala Lehrfaeber 
&D. d.r tmivereUat und ala Zwe1ge.n der StaaieverwaltWl8' Dl. 
a.prUant&D.t.n dieser Pacber lnkl101ene.n lIIe1ate.n JRebr zur 
!baorl. al. aur prakilscbeo Uma"tzung und zur 10t.oslv"n Ver
&ad"runa der g.setzllebe.n B.st1mmungeo. Dle 1'ollz"lw1aBe.n
.cba!t der Au!klarung 10tBr.""lene eleh &III lIIelateo tUr dle 
Stádia ale ·ObJekte dsr Btaatllchea Verwaltung. Hlsr konats 
aan daa GeaundbeltBwasen und dle Gseundb"ltBverwaltung 8111 
lelchte.te.n real181er8D (eelbstveretSndlleb zum Bachtell 
der stadtleehan Selbatverwaltung). Dle Organlaatlonsformen 
der Gesundheltaverweltung bautBn aut den Doch wShra.nd der 
1'aaiapldemlen gescbaffenen Kommlaslonen au!. An ale knupt
taa Ge8undhelt8kommlBBlonen dar bOhmlecbe.n aepr8aBntation 
und de. bOhmiechen Guberniutns ano Ole8e Komm18aloaen eroetz
ten etureaweiBe die Abtel1ungeo. aD dereo SpitzB der LandeB
protOllledlkua und die KrelepbYBlkusse standea. lm Zusammen
bang lRit dla.en Veranderuagen k8111 ea zu sioer exploBlena
ert:igen &ntwrloklung der GBBundbe1tBvorBohrlttell, VOl' allem 
in der zweiten HalttB deB lB. JahrbUllds~8 vor. 

Schlu) dss BeUrages widmet aioh d8111 ereten 1'roteB8ore.n 
dar 1'olizeiwlaae.nBchatt an der l'rager unlversltat JOB"ph 19-
.nata Buč.k. dem Mltglled der Gemelnsohaft d"r 1'rote8Bora.n 
und Thaoretlkar dar Bevolkarungspolltlk der AU!klaruna in 

dar habab..lrgi.echen Monarcbi e. 
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JIlII. B o " o tni 

SRAHY o Z~ENt ~IVOTNfHO PROST~t. ZDRAVOTNICTVf J 

80CI1OO pat v PRAZE VE DRUlI:t' POLQVINf 18. STOLE'I't 

Svidectv! o podobě Prahy v polovlni 18. atol., ~l." 
.noh .. 1 o tehdeji!m životním prostředí podává V~!Mi Dizorni 
pro.pekt .ieta nakreBl.~ r. 1769 Danielem Ademe. Huberem. 
pf •• tole v této dob& ee 1 v ~echácb hlásil nástup nového ve
kR, byl to _tále jeltě obraz středovětého mě~tc obehnaného 
bradba.1 spojenými e tortifikačním &ystémem, který doznal 
_áklední přestavbu v 2. polovině 17. atol. Přístup do praž
ekfCh miet, v té době stále jeltě samosprávných obcí, umo!
~.11 ~ měatetá brány, které .B navečer uzavíraly, B 
tat .1 do Jejich otevření Z8 ranního svítáni představovala 
pr.lek' .Jeta spící tábor oddil.~ od ostatního ~ěta. 

Pnlak;ým mhtllm dalo .,a 2 . polo'9ine 17. a,. 1. polodně 
18. atol. rozhodující ráz baroko, které aew aiee přiilo po
"mI pozdi, ale rozkvetlo zde neobyčejnl bobatl a dlouho 
84. 1 sko.ďralo, aby za sabou zanechalo množs~í honoen$cb 
~Ir:"ních • světských sta ... eb a delo Praze celkO'1ou ~ářnoat. 
ďzk' ulice, .ejm'ns Ster'ho Kieta, ae aplétaly tak, že cho-
4eo neznalI doatatečnl mietopiau se mohl enadno oeitnout 
j1D4e, n.l kam miřil . Celá ... něji! malebnost Starého Kěsta a 
.elé StrtQJ. pfipomínaná aoučasníky i cizími návitl ... n!t1, 
nebJla ničím j1D;ýa, naž ddsladkem absence jakýchkoliv regu
lačních pliDd v .inuloeti . 1'omu .e naopak ... yhnulo 1I'0.,é Kleto 
praleké. j~ož urbanistický plán daný u! zakladatelem - Kar
I .. IV. - byl natolik valkolepý, že na něm dalií sto l etí na
mlada nic podstatného měnit. 

Jeltě pfed svým Bjednoce~ předatavovala prežaká města 
asloaeraci, které aa .... 2. polovině 18. atol. co do počtu 
ob7"'atal nemohla krowě Vídně rO'1nat dalií masta jak ... haba-
1Nrelr:é aonarcbl1, tak v okoll:Úch zemich. 

Ffes ... nějií malebnost danou barokem byla pražaká .ěste 
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~ ~'io době aídllitním eelkem T podatati a nízkou úrovní 
kulturnoetl životního prostředí. které 'Tědčilo apíie Jaltě 
o atf'dovitých poměrech. Pražaké ulice v polovině lB. stol. 
nebyly jeěti vesměs vydláŽděny, pouze několik hlavních ulic, 
•• sl n1a1 tzv. královaká ceeta, bylo opatřeno ipatnou b~bo
letou dlažbou. A tak za deitlvého počelí bylo v pr8žP~cb 
ulicíCh množství bláta 8 kaluží, Z8 Bucha neopat ~poU.t1 
prachu. x. špatnému vzhledu a stavu ulic Jako součásti ži
votního prostředí pfispívalo rovně ž to, že okapní roury 
trčely. domd vodorovně 8 daleko do uličního pros t oru, tetE, 
při deitícb z nich tekla voda proudem na chodc., nosítka 1 
pří padni vozidla. Jen zřídka byly pražeké do~ 8 paláce 
op.tf.~ 8vlelým1 okapními rours=! vedenými po p~č.lních 
sd.cb. Až v lednu 1774 nařídilo české zecsk é gubernium, aby 
nspřiltl nebyly pO'olavány stevby, které by neml ly svislé 
okapní roury. ~ěem při neexistenci kanslizece odtékala i z 
nich d.tloy á Yoda přímo do ulice, col zp~sobovalo v ziml ná
l.dí a Y dallích ročních obdobích bláto B keluže. Do praž
skýCh ulic odtékaly dále z yelké části aplašky z jednot11-
~teh dom~. V ulicích penoYal značný nepořádek; CYláště pro
slulá byly Y tomto ohledu některé noyoměstské ulice (např. 1 
ItlptnBká) , kde lidé ~yhazOY ali přímo před do~ ~lechno, co 
n .. ohli potřeboYat. 

V tereziánském období se aice uskutečnila yalkolepá 
př •• t.Ybe Pražského hradu, ale pro vnijší vzhled měate a ze
j.án. pro ozdrayěn! !iyotního prostř'dí bylo udiláno jen 
~.~1 málo. K tlmto zásahOm náleží zaeypání čás ti nikdeJlího 
hradebního příkopu mezi Starým a Novým Městam od Prašná brá
ny k Kdatku, kda yznikla mlstská promenáda nazvaná V alejích 
podle eem zssazeného stromořadí už yzrostlých lip. 

!rIa-li Praha v táto dobl j edním z neJyětšíCh středoey
rop.kých mlat, kulturností žiyotniho prostředí silně pokul
h!Yala za některými yelkým1 měaty v sousedstv í i v některých 
dallíeh .. ropskýCh zemích, 1 když sni tam nelze poměry idea
lizoYst. Taká y nich nechávsl atředověk nezřídka hluboké 
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.topy. lf!čln zaoetá~ání Prahy byls celá řada. Pobělohorská 
're 8 po ni tereziánské období srazily postupně Prahu na 
dra..ň pro~lnclonálniho mesta, což S8 samozřejmě muselo pro
J.~lt 1 VB zpdsobu žlYote obyvatel. V podobných poměrech aB 
.ohl těžko zrodit smysl pro yelkomeatský žl~ot. který 83 me
sitím formoval v některých západoevropských metropol~ch 8 
začínal zBlahovet té ž do císařského rezidenčního ~é8t8 Víd
ni. Byly to dále následky sedmilet é války, které citelně 
oohudily město, zvláětě pak ničivé pruské obležen! Prahy na 
jaře 1757 . jeho! četné etopy bylo možno v pOr'ti~eaých čás

tecb měata (blavně Da Hradčanech) v idět ještě o několik de
setiletí později. Posléze k vá~ příčinám zaostávání nutno 
přičíst rozdrobenos t Prahy na č tvero 8~o8tatných králo~ 

IIkýeh lIIěllt, která znemožňovala velkorys e"ji nasměrovanou ko~ 
nilní politiku, což se muselo následně pro jevit i ns stavu 
livotního prostředí tehdejší pra!sk' měataké eglomerace ve 
~.lu konzervace středověku . 

Z tohoto espektu třebc konst etovst, že právě josefinské 
období přineslo do života Prahy také první významnější zása
h1 pro ozdrevění s zlepšování životního prostředí města, 
první v1kročení z rámce středověkých poměró . Na popud císaře, 
který II i Prahu celkem oblíbil, vznikls už koncem r. 1760 
~lAltní okrašlovací komise , která měla pečovat o vzhled 
města. Veřejnou vážnost komise mělo zvýšit i to , že v jejím 
čele stál sám nejvyšší purkrabí a prezident českého zemského 
gubernia, nejprv e Karel Egon kníže z PUratenberka a po něm 
František Antonín hrsbě Noatic . Z pOdnětu komiae nařídil 
14. června 1761 Josef ll. zesypat další část stsrého hradeb
niho pfíkopu mezi Starým a Novým Městem od kláštera voršilek 
po Širokou (dnes Jungmannovu) ulici a nově získaný prostor 
oeázet stromořadím. Práce byly zaháje~ poč átkem r . 1762 a 
ul ~ červenci téhož roku dokončeny . Praha tak namletě příko
pu II odpadní etokou získale delií městekou promenádu nezva
nou Nové alej e, která nBvazovala na už vzpomenutou promenádu 
mezi M~Btkem a Prainou branou vzniklou v tereziánakém období. 
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_"'ou prOOl.anidu ... roubilo po obou stranách zelenobílé dbrad-

11 • pro pohodlí korzuJících byla po celé délce UDÍ_tlna 
ar..orowá .editt. . 

8DahJ pražeká okr.il~Bcí komi •••• aattaly 8 porozumi
Dia ~J.n etátních úředních orgtn~, ale taté II.chty II mll
ta-n • • j, tak •• Praha stala v krátké době Jnlltb poPl'Ill 
!tUho eta-nbmbo ruchu. s .. o české zemské gu.b.r!:..1\11l II po 

r. 1784 také DGtý praž.kI magistrát doblížely .IIJména na to, 
.~ 8ana4bané. "ft .. 1 po"ětrnoatí polko.eDé r •• á41 praž
.kfch da.6 bllJ ale.poň ,. bl."níeb ulicích urychl~nl opre".
UT. 2)10 O~"l při. pily n •• pornl ta ",.hladu mlata, na druhé 

atrani dat řaa. starobylých II historicky cenných .ta".b by
la op~am1. pf •• t."baai II nástavbami ochuzena o pd"odn! .a
l.~ baroknf ozdobné itity. prOč.li, arkýře apod. 

Já4rea mlata, hlavním eťdla. obchodu, živností II apole
a ... tlho ruchu z~.tá,..lo Staré Mlato , jímž a8 také 04 larlo
Ta .ostu tlhdljl! Jlzuitakou ulicí Telil ustavičnl proud li
t. t. Staroailtskému ná.istí. We druhé strani je pravdou, le 
U"'ILIuda l!atnjch chrúl\1 a některých kUAterd Staré Mleto 
plílil nes!.kalo, naopak Jeho nejzanedbanějě! čéati Wa Pran
tilku a T .... mim sousedstv! Klementina zruiením velkých 
klUter6 lIT • .lndt:,', ST • .lnDJ' a n. lfUe Věd!ho. kten po
atupnl puetly. nabyly jeltě pochmurněji! tvářnost. Zato se 
calt .. utllani STel.bovala VýChodní č'.t Starého Mlata. 04-
etranin!m zmíniného hradebního pf!kopu .e rozi!fil atavlhni 
ruoh po jeho obou Itrlnáeh, tekle v krátké dobl zde byl .a
stavln kaldi volni kout bez ohledu ni budoucí potřlby livota 
alata. 

I poetupn'-u zllplovAní livotníbo pro.tfedí Prahy, .tá
II jlltě připomínajícího středovik. pfiapívala opatření, v 
nichl .a u! angalcvala naYá magiatr'tní správa .jldnocenébo 
.ata. Projevilo ae to ve snazl o regule ci v t é dobl značnl 
roslífaného pOUličníhO obchodu v boudách a krámech, které 
.nalvafovaly námi.tí a veřejná proatrenltvl a nezřídka naru
I~aly i vlfejné komunikace. Zásehy magistrátu zde vldly al 
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t nltterta oatrjm konfllkt~. .ejména I. staromiatakými faz
a;!q, rteM pc "1Pl.luní I. pd'l'odn:Ích masných kréd e1 ph • 
• 6k .. It ... ll1 boudr na Ubllném trhu. V arpnu 118e b,.I,. ,.,.po
.. l •• ~ o.ocntfk1 z. Staroml.tského námě.t! a začalO' .a jed_ 
.. t O' tc., ta. .. ,..Ubo .... t tamní ryb! kotce .toJící pHr-O pod 

~ aaglatr'tn! Judlclální kancelář •• Fe dlouhých a 810'11-
tich Ja4rWdoh nalul r. 1789 ryb! trh mate .. acusea.td 
... nich tr4ao. •• dl1 kOltala 8V. Jakuba, kde architekt Pilip 
aallr upr ... !l .!ato tak, la zd~ poetavil domek trha.ého dO'
lore. a oblhnal trliit! ozdobnou zdí as třeml portály. Tak .Dá. podobu tohoto tri1li ta: 1 z Lang,rel101'a tIIOdelu h~. 

Proetor pro ryba! trh uvolnil staroměstský řeznický cech po
t4, ce získal od aaglstrátu záruku, Ž. Bam nebude současně 
p"-íaUn trb 8 dr6bdí • nUtnou. 

1 calkcnázu ozdravění !1'1'otmho proatřed! u i sjednoee

u'bo mJ.ta pfiapi lo na8porn~ roYn~ž nařízani Joeefe II ., 
které napfí!ti zakez~ alo pohřbí~at na četn.vch farních a ji
Dicb bfbitovech e Y kostelních kryptáCh uvnitř měat a. Tyto 
hfbltoYl m!ly být postupně zruie~ a nemisto nicb byly zří
saDT 4ge ~é doststečně prostorné a ~zdálená od tebdaJ!ích 
hradeb. Pro levý břeb Vltavl (HradČany a Ualou Stranu) to 
bJl hfbitov na j1ho~ichodním okraji Ko!íř (Maloatranský). 
pro Staré a lově Mleto hfbito'l na Olšanech. kam 88 ul pohř
bťYalo pfi pfedcbásejících morOVýCh apidemiích. které po
stihly pralstá měet • .,e 2. pOlovin! 17 . etol. ďmrtnost v 
Pr •• e bl1a koncem 18. atol. značná, r . 1790 zemfel zde každý 
lestnActý člověk, co! 'Izbuzovalo podivení i u cizích náv~tě?
n!k11. Jedna s hlavnícb pfíětn apoč!"'la pr"" v iH~otnícb 
po4a!ntácb ob1"et el, v nedoetatečné veřejné ~gieně , v ne
t'lalitn! pitné 'Iod! . Zejména v přelidně~ch částech Starého 
Měste a Joaefova vedla každá epidemie až ke kstaetr of álním 
núladk1la.. 

JadnÍm z 'Iážných problémů, který ee 'Ia 2. polovině 18. 
etol . blá8il atála naléhavěji, bylo osvětlení měste. Počátek 
.,efejného oS'lětlení lze spatřovat už 'I cíe.řakém nařízení 
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z 28. říjne 162J. které ukládalo m8j ltel~ domů tři praž
akých měst udržov at pro tyto účely smolné pánve 8 věnce. 
Tep~~ ne konci 17. stol. byly zří zeny stálé svítilny udržo
vané na náklady stavů; r . 1723 jich bylo v pražských městech 
celkem 121. OBvětl~na byle předev ším královská ceeta. ~dyž 
S8 blížil večer, vyzvánělo S8 na radnicích Sterého e ~ov ého 
)liste a Jlalé Strany ne znamení, Ze je ne čase BV~~llny roz
zehnout. Když S8 r. 1784 ujel správy 8jednoe~né Prahy navý 
magistrát . bylo v prcrt ozu pouze 650 pOUličních svítidel 
plndných lněným olej elll, přičemž náklady na v e !' ,,~ :'! é oervětlem 

činily kolem 4 000 zl. ročně. Pokrok ve veřeJ~ém osvětlení 
Prahy bylI v delších letech velmi pomalý ; do r . 1790 ea po
čet lamp zvýšil jen o sedmdesát e k t omu SB ředilo delších 
1)4 lampiček, udržovaných oa vlastní náklady majit eli někte
rých dom~, hlavně na St arém Ušat š. 

PrYn! pokroky lze v josefinském období sl edovat také v 
oblasti veřejné zdravot ní e sociální péče v Praze, závisejí
cích al do tét o doby v podststě ns klášterních špitá lech a 
k nim připojených chudinských z ařízeních , které byly vydrio
vtnJ hlevně z milode~ . Potřebs v eřejné obecní nemocnice by
la zejména po sjednocení prežských měst pocitována všestrsn
ni. Ch1běly všek finanční prostředky, když jmění zrušených 
kléAternfch špitál~ s chudob inc~ , které činilo přes 750 000 
zl., pohltil chudinaký fond. Počátek učinil Jan Václav hrebě 
Peer, k~ž r. 1786 daroval 500 000 zl. na zřízení všaobecné 
nemocnice a nalezi nce v Preze. Po něm se záhy přihlásili 
delší mecenáši. Problém byl s výběrem vhodné budovy, nebot 
pro účely nemocnice se nehodil žádný ze zrušených pražských 
kláiterd. Otázks byls vyřešena r . 1787, když došlo ke zruše~ 
ní novoměstského ústavu šlechtičen ns DObytčím t rhu e jeho 
schovanky s e přestěhovaly do úatavu na Pralskám hradě. ďprs
va budovy ai vyžádala téměř 89 000 zl., veřejnosti byle pře
dána sl 2 . ledna 1791 jako první pražská všeobecná nemocnlc~ 
která přij~els pacienty bez ohledu na majetek, společenské 
posteveDÍ a národnost . Současně z podnětu Josefa II. vznikla 

• 
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T Praae ~.řejná porodnlee, umiatěná nejprve ve zrušené~ 
Vlašak'p Bpi tále ne Yslá St raně, ale ještě r. 1789 přeetěho
Taná ke w.. Apolináři Da Nové Měeto. Ve zrušeném op8te~f ne 
Xarlově bll T srpnu 1789 za ložen pražský obecní chorobinec, 
kde nelezlo útulek 302 nemocných 8 66 choromyslných. Jestě 
předtím, r. 1786, vznikl v Praze též úst av hluchoně~Ý~h, 
který brl o devět let pozděj i přemístěn do ChOmut~V8. V ob
l •• ti sdravotní 8 s ociální péče bylo v josef1nském období 
40s.1eno v Praze relativ ně značného pokroku. 

Zpráva českého zemského gubernie Josefu II. z 16. ledna 
1789 pflpomiosla trvající nečistotu ulic a veřejných pro
.tr&nB~í v Praze. Už tři roky předtím pohrozilo veřejnou 
vyhláŠkOU tresty vysokých pokut každému majiteli pražského 
domu, který připouští vylévání splsšek přímo do ulic. Nej 
častAji se to prý stávslo v Ksrl ově s Ostruhová ulici, tedy 
na trálo~ak6 cestě , o vedlejších ulicích n~luvě. Tehdejší 
.t.~.bni ředitel měst a František Leonhard Herget navrhl už 
tehdy telit neutěšený stav ~eřejné čistoty stavbou ksnali
•• čnich atok. Protože sni magistrát ani gub ernium neměly 
proetředky ne tak nákladnou investici, doporučoval Herget 
~1psáni pdj čky nebo sbírky. Složité okolnosti po smrti Jose
t. II., ZTlášt ě pak vst up Rakouska do války proti revoluční 
• napol eonské Prancii, tento projekt oddálily. A tak podle 
rad7 policejního hejtmsns byli do prsžských ulic čss od času 

posláni trestenci , aby vyzbrojeni koštětem a s chraatícími 
řetězy ns nohou pečovali o čistotu pražských ulic. Na veřej
nou kanalizaci sl muselo město počkat až do 1. pol aflny 
19. atol. 
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Jan Novetný 

Di. a.atrebuagen um dla Verb.sB.rung der Labeoeuwatande, 
der G •• uodhelteptlage und SozlalfUreorge 10 Prsg 10 der 
cwalteo HalIt. d •• 16. Jahrbunderta 

Zu.ammaot ••• uag 

Prag g.oorta zwar ln der zwelteo Haltte d8. 16. Jahr
hund.rte zu den grO~t.o Stadtan Kltteleurop.a , hatte aber 
1mmer no ch den Charakter eioer zurUckgebllebenen mlttel
altarl1cheJl Stadt, derer J,ussehen VOD dem Baroek beetlmmt 

wurde. Die meietan Prager StreBeo uad otfeotlichen Plat ze 
hatten keioeo Ptl.ster t di. Stadt batt. kaine Kanal18atloD. 
Dia aúcketaodlgkelt Prage und eelner Labeoaumatande hatteo 
mabrere Ureachen. Dle Z.lt cach der Schlacht aut dam Walese 
hrge \Ulel d18 Thereelanbcha Ira !Ubrten dazu, 486 Praa; 
stulen.ai •• el08 ProTlnzetadt wurde. Au6erdem wurde prag in 

der 8r.teo Halit. d8. 18. Jahrbunderte durch den 81eb8nj8h
l'igu Krl8' etark in Mltldde.D.acha!t g8zogen "ONen . J.uch 
di. Z.replitterung Prase ln .ier selbstetandige 8elb8tverwal
tllllDd. konigliche Stadte ermogllchte es nicht, eine groOzUsi
g. Xommuna1politik durchzusetzen. 

Die Zeit der Regi8rung JOS8phS II. brachte erete bedeu
tllllDdere Verbe8eerungln der Lebeneumst8nde und die LÓaung der 
G • .uadheUa- und 8ozia18l1 Prob18111e ln Prag . Von 1780 a.a rirk
te &kU. tUr des Stadtauaoehen eine von dOlIl GroOburggra!'en 
und dem Pra.ide.D.t8n d80 bOhmioche.D. Guberniuma geleitete Xommle
.10ll tur die V.erbeeeeru.ag d .. Stadtblld8s. Dadurch lrUl"de dne 
reSe !autatlskelt auageloet. Selt der Ver81nlgung d8r Pragar 
Stadte 1m J. 1784 grl!! ln dle Kom&unelpolltlk auch der Pra
ser Mag1atrat elll. Ir "ar beotrabt durch die Aus8chl1aOung 
und Konzantrlerung dea StraOaahaadale a.a beettmmtaa Platz..a 
de. IrschaiQungsbl1d der Stedt zu verbe88lrn. In den dlcht 
bevolklrten Stadttel1eQ blieben Jedoch dle schlechtlll1 hygie-



Ai.obaa u..taade erhalten. Bei den Bpidemian •• ren lie 
uupt •• obl1ob e1...a. der Hauphlreech.n túr di. bobe Shrb
l1ohke1t der Pr&g.r Bevolk.runa .&brend der letataa J~ 
.~'aa de. 18. Jahrhunderta. Di_ ott.nt11cbe Bel_uchtUA8 
PNp nr .. br 1a Ruokstand • .lm &.:Id_ dar Rag:1erw1&e .. 1t 
Jo.eplla II. errdehte aan srOO.re PorhchrHh 1n d~l' 0_ 
IIWldheUs- und Soslaltu.r.orse. bauphachl1ch dur<.Jb 41a 
GrUadv.ng de' eraten ~ll,emein.n XrankaQbaUB.s, der ottaat
l1cbaA IDtbLndv.nceanetalt und e1n1sar anderer So&1ala1nr104-
tUAlaA . St •• 1a J. 1790 ent,tsnd des arete P=oJekt tUr a1fta 
llaua l&D.al1 .. Uon 10 Pr&g. Dar KrlaS S-Sa.n lra.Akre1eh und 
lUa •• pol.al11echan KdeSe ,ohoben j.doch ael.D.. a.el1 .. Uon 
u. in IU •• rah H&1tt. de_ 19. Jahrhund.rh billaua, d .. 
hette euoh di. negetiv. Áua.lrkung aut dia Koa.unalpo11tik. 

• 



". 
IUrjam l4 o r 8 V e O v á 

ODiv JAKO UK.AZJ.'l'J::L SOCI-ÍLllÍCP. A HYGIEliICK1CH 
PmllR8 !IEZA~O~řltCH Vllim;v V l'RAZ}:, VE DVAckrtcH 

.AŽ ~Trll:IC'(rlCH LET",Cli 19. STOLETí 

Otázka zdra~otních pomě~ nezámožných vrstev pražekého 
ob~atel.tv8 v 1. polovině 19. atol. obsahuje řadu 8lpektd • 
•• .měa bezproatředně vázaných naJen na ~.ň zdravotní péče 
• hJg18nr. ne proměnlivé hmotné poměry, nýb~J ~a~oroatř.dni 

teké ne sociální klima, v nim! nezámožní Pražané byli nucani 
lít. Nedílnou součást! táto ot Ázky Je problém úrovně ošacení 
• bygl.~ š.tat1'8. 

Pro druhé al čtvrté d8.8t11etí 19. atol. ehroDá!dl1y 
zlIJíaavé údaj. o atevu kultury odiv"ní nem8Jetn~' ch obyvatel 
PrahJ dvi výpovědi, pBané z protl1ahlých Úhld pohledu . Kěat
etý lékeř P. St.lzig zhodnotil v romantickém názoru mule ft 

-r.,okórce dopad dobového měatského oděvu na tělesné a mrev
ní zdraví Pra!an~.l/ Otézkou oděvu nižěích vrstev se zabýval 
předevlím z hlediaka mravních d~aledku vypěatovDného názoru 
~ .poleěenekou nezbytnost módního olacení, tedy olscení v 
dobatém měitenském stylu. Píaničkiř P. Hala, syn tiskeře 
kartouno., aú vyučsný tiakař, příleHtoatnj stavební dělník, 
n&deník pražské náplavky s autor mnoha kremóřakých písní, 
zaznaaanel naopak realitu, postoje a rozporuplné možnosti 
provázející odívání kVelifikovsného dělnictva, malých živ
noatníka. a těch skupin pražakého obyvatalatva, ktaré se po
hybovaly De hranici axistenčního minlma. 21 

Cizí návštěvníci, ktaří přiCházeli do Pr8hy ve dvacá
tých, třicátých a čtyřicátých letech minulého věku, čestěji 
sratnável1 Prahn,y 8 obyvateli jiných etředoevropských vel
kých měst; obdiv směřoval zejména ke vkusu, 8 nímž SI doved
ly oblékat nejen ženy zámožné, nýbrž 1 ty, které nóle žely k 
početnÝm rodinám drobnjch řemes l n í ku o ob chodní ku. JI Prsže
ná, zřejmě i vzhle dem Ir: r ozv íje .1 íc í oe oděvnick6 výrobě , 
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•• lolené na Byetámu rozptýlené manufaktury, měli. dobových 
.~náDích relativně dobrý standard odívání. Společenskou 
podatatu této skutečnosti formuloval jednoznačni P. St_I-
81&.41 Pralaká společnost přikládala oděvu mimořádný YÝ"nem 
společenské identifikace. Honosnost oděv~ byla zálažlt08tí 
.,oleč.nsté konvence. Oděv byl vnímán jeko vněj!í d~~18d 
stupni hospodářské prosperity a apolečenského po~,av.ni no
aitala. Proto mu také rodl~ prelekýeh zámOŽnýCh aili.nt, 
~.dnik~ • osméně 1 rodl~ drobných žlvnoBtníkd věnovaly 
.načnou pozornost. Zejména ty. v nichž dospívaly vdavekchti
vé dcar,y, vynakládaly prostředky De odiv 1 ne úkor ostatních 
iivotníeb potřeb. 51 Již ve dvacátých a třicátých letecb 19. 
atol. Pražané obecni přijímali 8 tradovali výroky ~Šaty dě
laJí člOYěka~ 6/ a ~Parádou ke štěatí přišla~.7/ Šatit se 
nad skutečné finanční možnosti a nad společenskou úroveň, 
okipanou v pojatí dožívající pozdně feudální stavovské hte
rareh1e, nebylo výjimkou. Tolerovalo se to u mlsdých muž~, 
.ej_éna vlak u mladýCh dívek aapirujících na dobrý sňstak. 

Dobové kou.snce s názory na společenskou závažnoat oša
o«a! ovlivnily v Praze nejen nižší stfední vrstvy. V ~ité 
a.d1tikované podobě je přijaly i ty skupiny námezdně preeu
jío:Cbo ob)'Vatehha, jimž kvalifikace nebo každodenní styk 
• aiilautnm či úřednictvem dodávaly společenskou prutU, 
.ebejistotu a pocit sebeocenění. V těchto skupinách se ovšem 
společenská závaznost a konvence vztahovaly především na 
odiv .. 'teční, tedy ne oděv výjimeč~ch příležitostí. K do
bOYi-a standardu svátečního šatu kvalifikovaných řemeslnlc
tich • manufakturních dělníkd, k jejich přímým práv'dm, Dále-
1811 bílé rukavice, klobouk, h~l. hodinkY.. k svátečnímu ola
o.ní jejich žen klobouk {nikoli cepec).6/ Tyto oděvní sou-
č .. ti. nehledě k celkovému módnímu etylu svátečního šatu, je 
také odlišovaly od nádeníkO a pfíležitoatnich pracovníkO. a 
to i tioh, kteří se v Praze narodili či zde byli již del!í 
dobu ua.senl. Kontrast vnÍlllali semi dUníct. P. Haia v odě
vu typickém pro tiskaře kertound konstatoval ne adresu náde-
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DÍkdl ·~l jaem .lulně oblečen. Mí spoludilnicl bledlli na 
.. jako ~1je~.ní •••• ".9/ Rozdíl ~lděla 1 mělt_Deké společ
~.t ••• pf. při líčení p~bihu pamá tná mše u BOChy .v . Vác
I ••• o ... todulním pondělí 12. cerYDa 1848 zdOrsznl1y komen
Uf. áě •• t lIInoha "Hdni odiD,jch" diln.:ík1l. 101 Konvence ~. p0-

jatí vl •• tní ddatojnoatt nutily kYal1flkovené dilníkJ • také 
akupll1,J některých prdaJcýeh sluhbmk(z obUket 8~ 've et:ylu 
Il1IUch střednich n'st.,., ,. dobovl požadovsn' módní Úl'O'i'nl, 
•• vl..! atributy st.vovského postaveni, a to 1 ,. situaci 
.kut.čn' krajn! bídy. Ztráta měiíanekého stylu oiíváni zn.
•• nala apoleěaDIJký I.stup v rámci ,,18atni alcuplny. 

Ta 8r<r'9'nán:í •• atřednímt yrat"aml byl o'Vlem poč.t d .
".sn3ch pfílažltoetí. při nichl kval1flkawaní dělníci 8 slu
l.bDÍc1 oblékali sváteční reprezentační odJv, podstatně nil
ií . Z rodlnnfch osls~ k nim nilelel7 svatba e zejména pohfe~ 
z •• pole~anekýeh událostí slavnoat prov ázející v1U~ení, oke
.Iit, pfedatavení Be nov6mu z aměetnavateli , pouti, pos~ícení 
8 li4~' praleké elavnoeti (Pldlova~ka. Slamník), pro děti 
pak i nietup do první třidy. 

Rozpor mezi uznávanou nutností obléci přl některých 
pfíl.litostech reprezentační miitaneký lat a finančními mol
no.tmi ~itii~ feii17 rodiqy ~elitikovených náme zdních pre 
cOTníkd ~zným1 zpdsoby. Zákledni podmínkou se stalo přísné 
Odlil.ní sv átečního odivu a oděvu každodenního. Sváte~ni 
od" •• oblékal pouze na vymezenou dobu trvání apolečenské 
události, po příchodu domd ee ihned odkládsl ; jedině j~ 
b1l vyhrazen prádelník (komoda) e v lepších pří padech i iet
nik. Plátěná Boučásti svátečního oděvu (vč.tně prádls) byly 
udrlOTány v bělostné čistotě, pečli~ě ěkrobeny s lehl.ny, 
eoučá.ti ~lniné kartáčov~ po ka!dém aebemenším zsšpinění . 

• 4.t:lady na poHzení svátečního oděvu ee vesměs vyrovná
"817 "78okou skromnoetí a Ú8pOrou zejména ns jídla. Netl.osta
tek peněz a nutnoet vyhovět konvenci vedly mnohá i k nákupu 
eteriího miitanskéhO šatstva . Opatřoveli al Je v Žldovsk6m 
Měeti, u hedrářd a tské příležitostně, 1 z druhé ruky, e to 
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1 ~. atavu čistém a úpravném 1 ve stavu po;piněném. nevypre
nim a potrhaném. nejednou tak, jak byly odloženy 8 svlečeny 
• tll. majitele . Správku B také ~yělltiní prováděl v těehto 
pfípaaech nový vlastník. III Při jednorázových příležitos
tech, jakou byl např. pohřeb, BS v ředě rodin 8pol.ě.nB~á 
~tDOet vhodného oděvu řešila 1 výp~jěk8ml _ 8 to n1~oll 
pou •• u blíckých · zn~eh. V~le opatřit sl společtnaky vyže-
40veDA .ódnf šaty motivovala , podle ~8vokárce SteIzige, ně
které 8kup~ mladých žen 1 k osobité pfívýdělačné aktivitě 
- k us ... írán.í placenjch přátel etv:L 12/ Zejmér.a .':Ied sluiEeb
Dia1 • domácími dělnicemi, které pracovaly v oděvnické výro
bi, nalézal ty, jež takto vyrovnávaly své nedostatečné pří
j-r. Pr'vě v touze získat módě odpovídající š aty (a nikoli 
~ bídě samotné) spatřoval příčinu dobře fungující, na osobní 
1n1cl.tl~i založené specifické doplňUjící výdělečné č innost i 
l e • ~e značně zromantizO'lané vid i příČinu vyeokého počtu 
neaaniel akých dětí v Praze, 

Bákladnost , úpravnost, čiatota svátečního reprezentsč
níbo odi~u, tedy oděvu výjimečných příležitostí vázaného 
k~eDo .. i, oatře kontraatovala a oděvem každodenním, oděvem 
o~lét&Atm i při práCi. Tolerance ke vzhledu každodenního a 
pracovního oděvu, k jeho módnosti, úpravnosti a čiatotě byla 
.nallDi a to u věech alrupin nrunezdm ch pracovník"- . NemódJli, 
.1 nikdy pitoreskní oděvy, oděvy vysoce eprsv~ané i potrha
né, s Odpáranou podšívkou, ohybějícími či různorodými knof
líty, oděv potřísněný od berev a jiných nečistot pracovního 
provozu , šat zspráěený a propocený, vzbuzovsl sice pozornoet 
etfedních vrstev, nikoli však obyvatelstve nemBjetného. Ze
jm.éna v zimních měsícíCh star é vojenské kabáty oblékané děl
níky (a ovšem také nádeníky), obuv doplněná hadry, v níž no
aitelé byli polo boai, náležely k běžné skutečnoati. Signa
lisovaly s ociální bídu i nedoetatečnou možnost hygieny spo
lIí~ající v samém nedostatlru každodenního oděvu a čáatečně 
také v pOdceňujícím vztahu k němu. 

Xaldodennimu oděvu, který oblékali náme zdní pracovníci 
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pfi p~Cl ••• ~ino~.la veBmi. malá páče . Jeho čistota • 
~pr.~DOBt .ávi •• ly nIkoli na dobových zvyklostech, nýbrž 
pfednJía na lndhldu4lním pfíetupu jednotlhcll, jejieh bn 

• _'hlr: . St ... tohoto htene o" lhňo"alo jeho dlouhodobé 

uiť~tD! •• tak' .p~ob. jak B nim jeho nOBlt81é nakládali. 
'el4odenní odi" •• bižně "iiel na 8koby na sdl, ,. nel.du 
tat, jak byl jadnotli"ým1 členy r odiny odkládán. ~8do.t.t.č
DOU ~c1.DU niaobilo apani ,. denním prádla • také bižnf ."lk 
... b'YCYfÚoÍ Iaht'U. Uložen:( ,. za8te."Iárni WIIo!ňo'ulo lířaní 
a0u4ob4 •• tl1 pracujících - hm1zu • rdzných kožních 1 JtQých 
i.ateto! • 

..... olné n .. h, " Praze. jmenov 1 tě k'val1t1koum I118nu
fakturu! • f .... lničtí dělnici • také část elužabnikll, při
jťaal1 v. a.acátfch • čtyřicátých letech 19. atol. celopraž
.t', Boclilni determinované Ir:o~.nc. odíván!. U tichto .ku
pia ,re. ... 1r:15ho obr ... teleh'a .e o .. hm odhni komence .. úaly 
".. .. It. ke ... áte~n!mu a r.pr.z.nt.~nímu odi"t'u. Vyt"t'ořl1 se 
tak .fre.Df kontra.t mezi úpravným miitanek1 pojatým odi", .. 
otaallk6 ... áte~nícb a odi"t'.m ka!dodennfm. Ten neal zřete ln& 
'rT81 ""u",' nedoehte~n& b;Jg1ell;Y. ebarakhrletlck& pro pra
oe.R! olsoeR! DA.e.4nich praco",ník6 e zejm&ns nádeníkó. 
Sts'" kaldodennfbo istetvs byl dO. ledkem hmotného nedostatku 
1 "t'ieobecn'bo podceňujícího vztabu k pracovnímu odivu. 
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1/ Po St81z1g, Verauch-Topograpble ln Prag. Pral 1124 ••• 
196-212. 

2/ P. Hel_, Vzpomínky praž_káho písničkář •• Praha 198~; ~. 

Zíbrt, Píeničkář Prantlšak Hai •• jeho paměti. ~~ 17, 
1908, 8. 214-224 , 273-284, )56-)66, 416-440; ~L 18, 
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3/ B. Maln1ko~'-P.poušková. Praha před eto laty. Praha 
1935 ••• 169-172. 

4/ Jo Stel.lg, Varauch-Topographle, e. 198-20). 
51 , .. táž, •• 19B-2oo. 
6/ , .. též,.. 198. 
7/ , .. té ž, •• 19B. 
sl Stará dělnická Praha. Praha 1981, B. 224-226. 
9/ Č. Zíbrt, Vzpomínky, ČL 17 , 1906 , •• 28). 
10/ V. Bab •• ký, Rozbor zprá~l o událoetech pražských Y Č. 

8).85. Bárodní nO'i'lny,1848 , Č. 86 , 24. 7" II. 339; 
e.eko-eloveneký vleetepecký denník, lB4B," č . 31. 12. B., 
e. 146 (SvatoduilÚ tjden) ; temtél, č. 71, 23. 9 •• s . 
285 (Dlje prelek' ode dne 10. do 19. červne); Kvfty e 
pl~, 184B. Č . 4. 29. 7. , s. 94- 99 , Č . 5. 5. B., II. 
131-1)4 (Historická zpráva o Slovanakém ajezdu). 

11/ Prodej et.riího latstvs v t l chto lstech byl obvyklou 
sll.litoetí i obchodní síti. Nfkteré obchody a také 
krejčuveté závody prodávaly oviem .tarií šatstvo 1 
upravlpá. 

12/ P. Stelzig, Verauch-fopograpb1e. 8. 200- 202 . 
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1)1. nelduns .le Ausdruclt der sozi.len und hygleoiecbllD. 
Verh&1tA1 ••• der unbem1ttelten Schlehtea Prage ln dllD. 
"&A.igar bl. vlerzlger Jahren d8. 19. Jahrhunderte 

Dh kurz. I.bbandlung "8rtolgt di. Problematik der Bl
v •• ~ uad Bygienabeltlelduag der W1b~ltt81tcQ Sculchtaa 
der prager Bavollterung 1m Zusammeohang mlt lhren oltonam1-

sODan Verb&ltnl.san uad ublicbea ge.ellechattllchan S1tt.o. 
Di. nlcht varmoganden Scblchten Praga, namentllch di. 

q,ual1t1&1ertllD. )lanufak;turarbelter und Hand".rlter UCld such 
a1.D 'hll dar Dlenatleut. bialt.n dob ln den 21eanzlger bla 
viaraissr Jahren de. 19. Jabrbund.rt. an dla 80z1&1 d.tar
a1.a.1ariu Br.ucbe, dia ln ganz Prag úbl1ch "sran. Bei die
... ~Olk.rung8gruppen b.zosen s1eh fr81110b di. aeltlel
daac-alttaa au! dia Palertaga- uad Repr".otatlo118beltlal-
4uac. So 801:81:and in der Polg. eln deutlicher Koatraat z~
soban der geptl.gten bUrgerllcbln Blkleiduag und der A11-
t ... bek111dung. Die letzt.re trus eicbtbarl Zasl der EU die
s.r Z.1t ung.aUgenden Hygiene. Dilse Zasl warln baupt,ioh
lioh tUr di. Arblitabekle1dung der Lohnarbeiter charakte
rl.tiaoh. Der Stand der Alltagabltleidung war die Folge 
d •• matlrtelleo Klngela und der a1lgemeia bagatell1ailrten 
Blziehung zur !rbeitsblkleldung. 
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oJal'Ollla... . J .... II: 

n.n nALIU WOJ!l)yJJAf TOlXlU n !ITO! 

lILlutHo "TJ. lUHY 19. sfOLl'rf 

~.'",'oU ahleU b710 pre Inhu po .trůn .ú ..... ,-
Ai .... " .... bÚl s"-cnao., _oID.' 1 kri .. , ale htl:. '"U bl.-
Ua1 .... Iob &'"j4. Jue. u slepl.d , kh" •• blhna ahldí 

a"3..n.17 • ..,.17 ....... pro.a1'D.iD7. 
O~.t.l' r~ poa'tku 19. atol. bl11 pr~ Účal1 4oa'oi. 

~led ..... feJd .úollo't'ád. Mbí TOdou • ni&T7 6tJ&.i 
T6&ir-nn t , • to Staroaiatakou, !íttr:o.skou, IOTGRl;n.kou ••• -
t.I'~t.u. StoTebal tJl. T04irD7 po.bi.oJi • t040. 16. • .. -
Uta 11. atol. aJ'- ... ollr:orou 1'461, II:hn. jt. b,la TlaOTW, 
.... aI soM.tN17. lra.1401d poTOd.D.i • MOU poiÚ7 lU'J'chl.o
~ 3&31021. po.hpa' o4la1riaí. Vo4'ren.t' hohtlolop_ b,la 
Ů .. luh ObaOTOTÚ,., &1. hohA1oll:7 UIIt..-w.a •• ..lroTa! poi5.U:
hU • • i.l.21 Chatnooi U.,.I,db. pohubl T ••• taral_ .ihy
... .,. •••• ae4ootahb'" Ú4ri. kalea a shoriUJíoí •• balU • 
• .tJ .& 'lt&.1 .elat a..-tlTDI oTIITi ••• l1 ~,leAU oblTatol 
, ..... jlť Prah,. Stu4A7, 4&lií s4roj 'rOd, pro II.lato, n_ob17 
i.ta .ip poa ••• Dlji .. iDi •• 

Ya 4Yao'.job l ••• ob bJlo sjiltino. i. Vaa1taJío! pr&a,.l 
-.úU_t .. bl.dob Vltav1 sneči.fuje vUankou TOdu. khri 
a. tak pra •• f.4D1otvia vodtrab.kjob viií dopravuj. Ce oe14bo 
...... , r. 18)2 bila uH .. na bJlbn1ck' problídka voŇ aa 
p"pna1 karioWld UTDitf PNh7. Jejich 'podíl ca _.allU.1 
Tl .... k' vo47 bJI DejTiiií. Vod'rQ1 !íikOV&k' a .al~.ranak' 
"'."'17 ralathd 4eJHpe. ale novi vaDaejío! PŇa1al Aa 

a.í~i ... U· ... l brosbou. 
I~.. h1la TJ.yofena kGDie.. která mil. odpovi'i ... 

• i'-ku. s4& a 40 Jek' DÍr,y Je Vltav. &ne6iitina. B1lo kOD
•••• ovteo. Je kTali •• ří4D! vltavaké vod, J. probl .... iok'. 
"Ylala.i J.j! kTa11t1 ne ročním období. metaorolo&!Ok' 
.iiuao1 je .fej-' • p~,.lové aDeaittin! aDačn,.)1 .ení 
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~ ..... 14 ••• pfi •• oupllo t 014rayn1- op.'faaía, sl .... f.3-
•• , 1'01)ol'7 •• S.al, Iátl.clD:!a tOllpa.raČ.llia u.hrU1 .. pro 
sta41 .. ?!y03. ty.ll., yl •• y.té yod" 

l1a4 ... t poh'ulď na ob.cnich po •• cích mhhkfi10 otwo
... .,10 y/brd-nia pHy. praJ.ek' obc. s do r. lS4S sila 

'NUU .bu 3slr.o ncb.aos. pn!.YO potládlr:l po'1'Ilbi hd Ila 

pos .. doh Ba1obOY •• larlÍDa a 'IiAObrad. RonodDé po.rubí 

•• y U'o 40bl kla410 Un14' •• pojOYa.a' A. kno.,' ,dUe. 
UU.llOd po.rubí •• poulínl0 Umiř y,ýhrad.J11 .. yodártD
all:fGb Tilich k yf*l&aAja • ro,yodDýa faddm . 4/ 

'fioátá 1' •• 19 •• '01. b,l. y pražak" yodáreAa'yí 
b1.Uokl a 46Yolld lpatdho ahTU kalu, .. lk' po1'llohoyo
.tl T04oy04.l1í aí'i •• pro1:o i alabébo .laku yodl' I .. l,a 
.~a4aD' .. r. 1831 A. pfíka. naJY111ího purkrabí ~.rls 
U. ~.ta pohrdJ.la de.olátAí .tay saj_éA. U .... iD/ob ka-

1_. , alkhrjob 10k&1iUob nda n.hkla Tllbeo. ltJlO naH
a .. .,aia1. UeY"" kalilI'. k&lll&.DJI.é a phl1U U .... "', 
,.tnU AallNdU hlas.n.t-t ro~. ~ nép:raYi yjalt .. 1:4to ta" •• '10, • to ani po lA1:arn.nol dyol'llké tacc.IU •• 
1111.&_' A. popud oí .. h y fíJ.nu 18)4.5/ 

UU.aOY' ,úobai po1:rubí a ••• 15&10 klá.' pous. _íatl 
•• ..,. ... Uotl UaAi po 1'. 1830.6/ V r. 1840 brl uHAln 
pema. • yfrobu a pouliU _ruoroy6ho potrubí. 'l'.A'O .va-Ob 
Ytn'D1 a ,okli4q a. neo .... Ui5U • lranneroy. tlaaa n. *,'0 
akoi Y}»4a'sU skraohl:rrala.71 

04 r. 18)9, kdl ystoupU. y platnoa1: inatruko. pro 
tla4a.ni •• ia.niní li'1noyfch trub, s. pastupni s y.lm1 po

.. lu pfeohá •• lo y tons'rukoi Yodoyodn{ .i1:i • df.T"'~ ,0-

.nU na l1UJlOY'. T&nh phobod bll dokončen ai ll. poi5á.

..... 4 •• á.job le', tdl dollo 1 t. ,.lle1'ilni rekona1:rukol 
Jedno.l1y/ob yodára.n • J.jioh .droj6. 

Is .as.o mietl j ••• po1:febi popaa', jali: jedn01:liyé "0-
dárD7 do o .. d •• á'/cb 1.. praooya11 a jaké bIlo J.jich •• ob
ll1ot' .&lísaní. 

'I 1'. 1808 Illla Shromiateká yodárn. tfl hrpaci .1:roJ., 



... 
1..,.~ío1 aUZOTOU .1' ••• lI:ou T04u 40 Tila, •• k".'" ~la TO
.. "pá4b. piU ndo'f'04Ala1 fa47 t 8J t ..... 'arlho lilI.t. pahtAa. , Z". 1835 bJ'17 .'sn YOUnAŮ' .'ro.1. (po

*'-elJ' •• 8"".d'/ch let 18 •• '01.) aahnuA7 AOTj.J., 
kh" ..... :rbl fo .6.. QUllti.r:l.ar II ... 'roJ11 JOIIet Bolek. PH 
",,olGlD,1011. uWoahoh r. 1848 .,GUma Tlhohla. Opro:.Ta br
la __ hu.,. 1'. 1851. , d&lli ,.jalal hrpa4el bllo pH-

., ...... ., r . 1860. '0 "'o r.kOA.'ruko1 4odiTa1a 8t;aro
"'tN' Yo44.ma 40 'Uhj.ofob • aovJc1'Oa/ob kdu StarQw 
... ,. pralak4M 2 89<4. sa du a\ll"Od Mi5.o.í TOc17. Po po

Un. "UMI.tů/oh altn\\ 't' r. 1818 b)'la 'rodáma 1 •• Ui 
... ft PN, .... ia •• Vil Wconi5lla .... ou 41.o.Qo.' pro .ÚoboTW 
.... MU ... r. 1880 • "'oUma b)'la phpo.1eaa na DOTf TOdo.1_ 
.. IadOTI. Dht;rlbuani .,..,'-7 Shr4ho II Sového 1111.'. 
praIat~ bJ'1, 4~tlDl'lYQI ProPOJ_DI_ 

• ..,a.i.'.~ ,,"aUra. §ít;lI:ontá .Ila T r. 1808 , ... i5.r
,..t .'".1., kh" hrpal.:r Todu 40 Tlh, odkud. bllo Sr-'t'l
tllia:ta .pbo~ .úoboyáD.o 104 kalM boraího tloT'ho III"". 
,N"t4iU. Do Uto lokalit)' teklo 2 046 .J •• obJl lll.U'Od 
.U .... t" "'04,. V04d , ... ~I ulr.oni5U •• "ou ě1D.no.t ... r. 1881 a 
~ 1171. pf1.poJe.aa na no"l ,,04oJ_ na hrlo"l. 

'oTO.lat_k" ... odJro.a 10 ... oaljfUlk' hrpala " r. 1808 bl
.. i5.rpao!.1 _ troJi "lto".kou "04u 40 40lního 10,,4bo ."ta 
pNukQo. Do 56 ll:ahn .o. tOldo úuaá taklo 2 804 .' yodJ' 
.. , ..... Y r. 1871 b7~. "II ")'faull. s pro"osu. poblíl "0-
"rR7 .... "lt.".k" dn' t~717 ... ,bu4o ... inJ 4", .tu4n,. t&ll:l. 
toto "oUm. 40IU:Y&la ndu ;111 p!iroc.1l1 tUtroY&,nou. aht 
tapaolt, ,,04'mJ blla ,napoJ.na .na ... 04oJ" n. hrlo"'. to
s"Jl blI. sb7li kapaclta aapoJ.,n. aa ,no,,1 ... ,bu4o,,&Aj "odo
J- 4& Let.ll". 

Cell 41.trlbui5nť .;Tat" doplňo .... 1. 04 r. 1854 nUm. 
Ltíull:i, po.to.,..ů ... letech 1841 aI 1854 po4A1l1:ahl. VOJ
tioh. L&Ilnou " Jllllťm cípu o.tro" •• Č.rpací .troJ bll po
biDla Jok "'Odní, tak p.rní .110u. Autor. teehaololle b,l 
.. uald. Bolů. Voela b,1a spoi5"'lI:u i5erpia. 40 plechodho TO-

, 
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Ao~_ .aú'iA4ho Aa p1l4' la10hndku .... na., od 1'. 1811 p.ů 
.. ... Alo \'c4cj_" •• larle"I. V l'. 1815 .fla '&1.11. 'focUma 

YIkaa "I .' auro.' T04J •• 'on • 
•• 1 ..... bhhu TUnT •• atarala .II. aúobod.Aí TG401l 

.. "'- klutranall:4 (Potri1lkonkt). Y r. 1808 4odi.ala 
"Av. p1'Olltft4A1o"Ď ""oda! Tib ~t7fa1 l'OSTOdDja1 f,.;q 40 
40 kalu. u _aH Sirul • jad.o.ía kel. _ÚOboTaJ. Ula.u.,. 
hnhe1aoe. 04 14. bi •• na 1865 bl17 D& tuh 41d1'1bu4llí 
.,..tá nepojMI' bl kaiQ .na S1úohoTl. , l". 1875 praoonlo 

•• l.,.pa4~ • produkovalo 1. 960 .' yod1 za ;1en. Vii dou
lila 40 r. 1880, .oUma pak 110 :l'. 1886, kdl bIla .rui.o_ 

• o~ Její 4bb:lbuě.ll1 .Jat" b)'1 MJ.jU 0& GOTOU Pral
etov. TodÚ'a." T Podolí.SI 

VolkJ ne.pokoj.aos' • kY al1tou .odJ ,,& ".11.4.11.".11.401 oiti 
" poloT1D1 19 . atc1. neob'T_La pfe4.ta"ltola lrahJ .fo •• , 
.1 kl14.a.;Ia1. PraTldo14' poTod.D.1 sneaoliiovall pz'ovoa "'lh"
atfob To~a & pft .Itlt. •• dut! hla41A1 Ta!kla TOda 40 
_ilite. bnha:lnoTala etudn.,.. VclDl ulehal odpady , hD.ojl ... 
hl •• 'chod, . pUchla po,.od..ii 40 ahů!. Po opad.D.uU TOdJ' 
.~ .t;1I4A7 b .. ull:4ho súahu opit poulíTÚ)'. Pft ... plaT_ 
Ů .IUího ú .. a! bl"la Tod .. ro""'lo. ... AedotlSu.ioh sdroJd , 
ale A.Itúe.Ď ob,..,.ah18h. t1to • .II.ab.1I1.11ooh41' Il.elonla.91 

'.t;&h pfe4ataTlhll1 .hta k .úoboTáa{ TOdou .e di do~ 
fe u.outZOOTet A& TstahU k llM'Q&],du Bo!kOT1. T.at;o /S .. kI 
"'7*41 •• 08 po .hlCUU t:echll1cltjch .II.oT1..I!.ek T hropl. khri '1>7-
10 t1a&acoTtao VoJt; ' oh .. Lannou, a po TtroJl .. koa.trukcl 
Iot:Luk' TOd'ft17 t.,'l r. 1854 J_enoTta 1Jlepektorem ad Tlea1 
pralatla1 TOUl'Ilaa1. Vsdil&l1/ odborJlťk hAd a., po6UkU lIT' 
pri,o. Hradl A& odpor .... ě.hu.04 P<Nl8kjch TodáraA .. siro
T" 1 .Q& Jl.pochop.Ať njcb nadf!zeJl,Ých. lfe.to , Je •• au po
d&f11o blb_ poabai knné dob, odatru.1t uob' nedoetdlQ' 
T04.0T04DťhO .,.téIDU, dali! nau'hoTu.' sl.apl.aí n.prolla 
.hhkou Ndou ., lloIDua1d Bolů 1IT4 ProlNIIlTať aé.p&4;r ra.,
Uaonl TIUinou pH ntTrz!ob 1I1a0pHbkjob T040T044. Pro 
toUlA! n •• bod, •• T r. 1865 udal fwl.kc • ., do r . 1811 1l-
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Platů,"l t 1 kdo11 hU • poUI_i; .... i hclul1ck4. i."ať pH 
bYt .... ! .. íoho.atibo "'040"'04",.10 

, "ropl 1 T Pr. •• doobi.! T lade.'t/ob l.~.ch 19 •• to1 • 
• IOm~.í hori. podll-.a,í Tody.ll/ Opal!:on.d .pld.u.. nd-

1, 1 ..uo1.a,ů' lI:l"Ilh7 k uli.íau upo.1taí do probl .... Uq 
P.N1ů:4Ia. To"".ah:í • kanal1 •• oa. Toto obao.d baut! _ifo
YW JOII'upal t T)'bw1oTlÚli oa.D.trálD.Íl!.o sdroj. plt.d "'047 »zoo 
lftJla • k T7budoTIÚl! _derního lI:8J1aU .. ě.a.Íbo ar-U.",. proto
k ......... ! s4roJ. pUtle T041. před .... lím. • tucl47. b7lJ' pro 
.. , .. e61iUa::! tetUl.-1 • a •• yboYUJ1oího kanalizačního .T
., ... hlaTD.1a sdroj_ oboroboplod4jch dro4kd 1.I1t.k3A!oh 
•• _OJIiAí. 

, r. 1811 J& sfiaana koml •• t. skoua6Dl Tod pra"kfch. 
kt.~ do r. 1815 pzoo",edla proT'rtu stáTajíc1cb Todáran . Po
u. tohoto pŇlin.u 404, .. 10 pU prdekjch .eUru - 51:&ro.,.kt. !Ukonk'. hlo.tranaů, J'oyoaljlUllI:' • lotwk' -.. "-.t 8hr4ho a IOTibo Mla" ••• 14 StraDy do cca 500 od
WI'O't':fo.b. _ť.' _1 10 000 . ' auro" •• U • .,.ke TOdJ' aa dlll1. lo
tl. ÚHn k0ll1., to,. IID.ObtTí lI"bylo pro oca 160 000 oby
Tah1 TA1USlí lrab7 doatačující.121 

.s sikladi st&l1oT1eka odbom'ho 1I:0mj,U,u pro sáaoboT'
IIi Ir:ftl. bl. _iata Prahy TOdou ., T r. 1882 uaa,.l .bor 0-
beclliob .tarlioh sfí41t tST. děl,aj TodoTod.131 Ba .tkladi 
t~ •• usD.seaí blls T letsch 1882 sl 1683 rekoaatruoTtaa 
a.~latak4 To4irna. Byly slízeny !1lt~ní atudny ~a dni 
Tl'~1 DOT4 čerpací technolog1e a lI,OTÝ T/tlačnl řad do TO
.. ~_ .s hrloTI. Vydatnost bIla zTihna na 4 500 .J Toq 
.. 4u. Obdoboi byla srekonatruodna 1 !Hko .... k4 To4im& • 
~e~í 't')'Ilataoat byla :IIT!hll,s na 3 000 .J Tody se den. V044r
na L!ÍDak' bila de!1nUi'Yni pfediltaa aa psm! pohon s Její 
T74a'.Q.at a. sTfl11a na 4 500 .J Todl za den. 10Toalfnak4 
To"ras blla j11 T tomto období rekonetruoTllns • dod4Ta!. 
40 .'T~O Jlbt. 2 800 .J Tody .a deJl. Jla!oetrao.ek' TOUna 
b7la J11 T tuto dobu TJf.sen. z proTo.u • její 41atrlbuěaí 
a,.t" aapoJ'n na T;tlačni lad Prsžak' Tod'rnl T Podolí.I •1 
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Uea4.a.:í uhDu pro .úobod.o.! ob,.,.&hl Y41U'd. '1'Ůl7 
~l. ,:nl., .tN4OTÚí Pnbk' ... CUrDI T Poelolí spolu. GO
y" U.,rtlN4.a1a ar-i __ • 'hto 'f'oUrDa a& panlÍ pohOD lVI • 
.,. ..... 1 .. y r. 1885 • a.rpůa epod.a.í To!11.l .i_uou • Tlh'l'
.t.u ~ ... pltzo •• ,Qi tl1iroT&aou •• tfí fl1ir.ii.o.ícb .'~I 
TJh)..ov..1MA/oh a& 8chwar .. .o.benk_ ostroTI. 0:,,* a.~oi 
".tNJi 4ecUnla TjUai50ja fad. o ,riairu 500 _ 40 DO

... , YJlNdoTanjob T040".4 .0.& hrloTi cos 15 000 .J '1'047 •• 
4_.151 

touto retoa.trukoi bIla .,..jl&.o.& 4odi",ka do vDitfa1 
PJ'ŮlI' .. 00& )O 000 .' ""od, .. ha I to snaaenJ. Uo1kHt Tio .. 
•• 1 -,1 '1'/11:0.0. pral_k/cb Tod'r.a ,fed reko.o..trukoí. _.,..10 
~t.o 40"'. I. 1 kYslit_ TOdJ bl1a o .a'co .,111. §lo Tlak .'il •• Todu uJ1ttO'l'OU. D'lka cel' To40Tod.a.í .it' T "to 
.,.t __ raoi •• o4ha4UJ& na oe& 400 D • 

•• '_to .!aU J& Qw;.o.' ,Mpostclout. h 1 tIto ,,",nYJ 
'Q'q •• ,l'O&%'NI1TDi • .QehoapoU.m'. Praha .. necloUsai. 40-
M41Yut •• ja4Q •• V1.aohra4J & Sa1cboT_, • '.k rrahkt TO
"--a T !odol1 .&n111:1a t'-'f .b7ie6~' poblíl o~á~aJ:!oí '1-
........ 11:. ~odim7 ~ Podolí, poduM.e o Hi 1'01q dM .... 0-

lMtNllall:á T04oT04A:! di .ohl. bl' pfopoJua bu .. lk/Gh 
tNba1okfob pzoobl_d 12. oUTaJíoí Sa1cb.onkou Todámu. h
at.,.1 Tu.1ka17 4alií 10káLa:! ~040T047 ~ okoll!.:!oh obdob Aa 

rIuIob hohAiek/ob úro~QÍch, kal4i pod lIútn:! oprinu ...... 
pf. ul. r. 1856 ~uU.kla .Iarlicolr:' ~cUl"Qa, ~ :". 1859 JUoad
a ... 1r:.4 ",oUm., r. 1861 I.ohl2olr:á ~oUl'D1ělr:a nuá Bhrá. 
'e1a1 .. duní b7l.a 8lúcb.onki ~od.ál'lla u !.losnll!a!ho AOII~u 
• "'otoJ __ o. Slr:alco, poota~o~á ~ 1.~.ob 1871 ol 1872. , r. 
1815 TU1lr:l "'odoJ_ •• otrili pro .... obodní Ubal, ~ r. 
lM6 '71 rodího YOdOTOd.a:! o;r.t_ Slúobon o /Iupao:! otani-
01 'áol-.ka & ",040J_ 4& Malya.1aIr:ácb. atd.16/ '.áJ.-o' pro
peJ_i: 41otribu.al2:!cb o;r.t_d .. ualr:uh/la110 aI o H1o.t let 
pos4lJi. 

ZAa4aJa pokrolr:_ b;rla oku.te!nost, h IIlate ",.alo r. 
l8U ped ",ou opriTu Tlo0U7 pnbk' otudl1;r. Y r. 188) b;rlo 



... 
T' ft1th1. Prua obeo.d. Dtklacl_ T)'ě1itiAo. ob_lolq TJ
akeulu. •• hoha1oQ ahla4'-a.. 1 118 'oukreatab .t:ud.ú.11/ ,.4.1, T)'leU.' ob.tok4 k .... Ut7 byly ehM,. rosUleq' 40 
liJI smph. 15"'"1 shpeA o&J1a6onl etudD7 toUlAl SIi .... t .. 
• ,. '7 Q"17 \Íhd.AI T1faZ8l17 • pro'tosu. 8o~' atu4lq • 
.. ú ..... cLaou 'rodou b717 pfoeb1.ri.a7 40 besplatd aMCllClí ~priT7 

• pzoolllaioda7 .. nhJd. ':110 .droj. bJ'lJ praT1...i.ald che

a10lq 1 l:Iůt:arlolopolq proTifoYÚ71_ UltiA7. • Dft'JhOYOTa
~U nali" TOQ. b;rl,. UliaTírú7.~1 

,.tAb .Ia'a Jako 44da.&',l • .,04,. obJT.t.l~ j. tatf 
4oW', ll""tl'MÚ ",!TOj •• pw.obd .Udí TO<17. 

V ...... T 'ma. plaUla pauiU. od kOllc& U, etol. 
T _ol 'lIT •• Pl'OpdJěOT1Úl1 "041 pod Pl&,_.191 Ai ciO r. 18" 
•• 404,;.,ta .... 47 a_U1la • ~\llilaí popletkl b717 od %'.1804 
rros4ile.Q7 d.o ) Utll. Do 1. tH47 patřil,. "Jdu úkla4A1o~ 

U 4OIQ'. de 2. tfí47 nlk' d~ t .. J."'" Ih~Uot'. • 40 
,. 'fUJ' ob7h.1d 40IQ ObT\'D'. 20/ ~i Udal .pl_bea, 
T'"'' au.el 04birahl '9'047 pH pdYOdD.ÍII sfínllí pHpoJIq 
.. '9'040"'0' platU 'hy. Tkup.lllí .a.u 500 sl., Jebo .útupc. 
pH. .. lDi 't'lutll1otd hl". bg1Uaoí tuu.. khn. brl& .ulí 
•• 1 't'kup.D.í ..... ao~DÍ 1"0d.ni 't' 1. Hí4i duUo n 4 .... dtfob 
1.t.ob 19. etol. 24 sl •• 1". 2. tří4i 20 sl •• 1". ). tfí4i 
U d.2l1 !..oto .P'l-ob 404'''''DÍ 1"047 .... dl k. &I1.au_u pl/t:
't'ú{ 't'HoU. 'oda pH Ukala 40 .... f.J.fch a sOv.kromJch kalu. 
•• pfatrl1ti s taki •• pf.triit' př.padala 40 v.li~.ích pfíko~ 

lroto •• 1). HJ" 1858 ua ••• l .bor obaCD.íoli .tsrUch De 04-
.iJteTú.i TOq kallbro .... A,ta1 Ir.obout,..22/ Pod.h v.r61Ubo pn
tUu kallbru proUtalo u_i aoou1;1"Í n47 40 údrií. uú
.U.foh na p4dách J.d.noUhfch cl0a4. Pokrok. bYlJ 04 r. 
1880 •• nd •• ' olSaifool"scí Ir.ohout, IIlII.loho .... k'ho t,.pu. u Dlobl 
bllo aolDo pf-bocl .. plombo ..... & hk __ .sit kré.4día TOq~)/ 
04 ll. ir.1"it.& 1881 bJla c ... 1"041 .tuOl"e.& •• 1) hal. sa 
1.).24/ , Utc dobl •• J1I sad:í..r:a&j:í poIIhpai pro_.o ..... 
• aoba.II.1ok' 't'odoai17 .&poJe.' příao .. 't'odol"oclDí pHpoJku 
• 't'ulltl. .,. ..... "'egí. platný T hrubfoh 17"ob D& Úr...t 



• 

••• 
llla. ah .. pfth7 404.D. ••• 25/ 

04 a.a.4 •• "job ll' 19. liol ••• pr-liií a a1.op.-llií 
....1'11.101 "'IY.Jí ~Il.uou kYalUldho s4ro,1. alnne6ai pii· .. ft". SlIb 'Wa 114ahU. urilll proCN&. pHJ&'f rdou tll. 
_., .. lhh7 .. aoll'dleaf .bor_ oMOD.íoh .'.rlíu ll. hrna 
lIn.I " Vutkl_ 1'o"'"D.aki lr:oa1 •• pro f.hlŮ oiúk,! .0" 

'-1''-1 lnq yo40u • .TU y Uto clo bi b710 n"AaěoT8.AO, h u
.. ~.'~ol ." •• ,11cích .Yli ••• tjob sdroJ4 bud. natao 
U.'" ·~f .41'0.1. chrt po .trino. lcTanUhU't'ať .. lcTa11-

'.U.,ú Y71dí .Úobení P1"&h7 i pHlahl' aglomeraol alr:ut.a
o, pU.ou TOliou nI 4.lIí obdobi.271 

Do II:OAOI 19. _tol. b7lo pfoad.lole.na, skou..tD.o ..... nnu

t. uoho p1'OJltt:6. ProJlkt 1q:. Kn1 .. a a r. 1875 hlll 
pHYM "'o,," •• U •• "" u .luIAQQO PHTOSU •• ".oll:' .pobil
... , po sf1ao'f"ú.1. ",04'"Q .1 7naldul'h Dld Mobaa._ pf K
lel1la r. 1816 projekt n. TOdtrnU y Braníku .a.in' .'.oba41 
..... 0114 PNut' -cl_lraol, a'aTlbDí rada B. Sal_b • 
hOLa "'.410111 T Uah roO& proJelct Podolek' TodJ.m7 ".'.d ,It,OY4ho .,.1;_u i5erpaoích ot&.Oio a yo4oj_d. V leteob 
:aen .. 1IT1 bll;r dlm odboro,t. koaiUt. pro ndu praaeůtou 
• a,.taí proskoua'a;r oblasti Bo.tiTio, §árky s ~iloYoi. 
JRriU břehu La" pfů Mill1ílr:_. úaU: BeroWlQ do Vl1;ay;r, 
on... loylob Zi1ů4 u 4.ok' Líp;r. okolí VruUo. u KilAÍka a 
ow.a .. 1IJ.0. & IJAholoe. Dile b;rla skoUIDé,n. obl .. t u ltokofí
... b"t.t:. al. tak' okolí BaIl"OY •• JlOT4hO bú •• I7la TN'. T _ah. i .oboa1; T;ru.IUí pobhbí DiY;r Do. sou1;oku. 
Jt.er;r • Labe. :&;rlJ' dokoDo. sfiíSeD07 d,.i poltu..a' ot\l4D7 u 
ln" 1' .. 1;oe poblil Ster' Bol.oa,.1. Dál. byl. rekosno.to
T'" .~"' u v~áho Aa4 f11;.Tou a Io.ofaA. 

z... 18. 1.4D.. 1819 .. lirU kOlIi .. ToUrenoll:i uaIl.ola 
4et1A1UTGI OpYIIU", ntaTu ,. Prase Jalto p.rsi'M'ktin.í T044-
~ odro: pro Prahu a asUl. ,.iaOT&'t .... ii • .o.ou po.omoat 
.nasu .. Tlebod od Kill1Íka T po,.odí Lab. a J1s.l'7. 

l' 1'. 1881 bll ph4.1olUl proJekt Uftl7 llrd. • lIark. je

lasl eut:or. b;r1 1q. Baraker, A& T7Ui1U SYo4..0.iU oltlMU 
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1IIWů:' • ~~o.,. TnU ••• 
Ka aoJrrU .. í pzo.JekU u oentrU.! nUmu. pft Prah" • 

.. 11 •• U ••• '-110, • proh "071 T r. 1881 .obTtl ... Pft"*, 
pel. u. J. EreJUlI.e u rekoutruk01 .UnJ1oi:o.b pra&.t/calt. 
ft6úM.. Y/III.4all: Ut. 51AnooU bll .111 po,,'J" 

Y ....... "/ob lat.oh b717 pfe4l4l.., dallí p~~.k',. 
:tnJett .taT.~ ... 4l' ,. 'e1&la • Iq_ 'lobl ... r . 
lItO ~~. 20.11,..1 T04ira1 T 104011, 40 ,,!AI o~'l 
...... PN"all:' LůeTloko - Ia40Uutj • r. 1891, pfMlo11IA/ 

."."" taa •• lUi .O"N401l:01l, proJ" ot..,. rad, .I. KrM

... r. 18" lelí jt.iAí Tli&.&II:' ... 041 u !t'obOT10, projekt 
u.. ""'16' •• r. 1897 .antua,,_ TJUi1U Bob ... nc"zwll:Q1.o 
Mt ... pN nU",.1. T r. 1899 vl ph41olu. pro.1." 1q. 
J ...... la .. TJUlUí 10kaU*1 SkoobOTlc. - Yru./. , ,W • 

.... • 1 pfNlolell Ttauu.t pro.1." 0' .. 11:' opofo1hl.a7. "C" 

...., .U 1q. 811.rekuo a Zdu.lk Z')"i •••••• 17. khrt hli 

.,.as.U .w.a.u uut.n. l.abe • J1Hr,' II Uru,6ho.28/ Dollo 

.. Jl ~HTÚÍ proddkiba proJ_kh "nllllk~o T040T04\&, 
kII., .. 61 4 .. lI:ou .pof1hlAa 250 000 d., alo protoh ae40-
Me k aMoa' dobodl •• 1.' •• TeoTab apof1hl..Da hllt:o pro
~ ..... nert.29/ '''1IhIq Pro~.kt;l lIJ17 po.tupai .Úhpel lrab7. Iarl1..aa, 
Jat ...... 'iAebn4 • !llkon ._HA\lt7. hdopoMU.í n.u

... U"h "'a.1II teob..a.lcQ 40brjch pro~.kt;1l lIJlo .. rtafao 
,....,..... rlnlUov. .prtyÚ • poUUoltou. 1:. kald_u p .. -

~ekt. "'~.11 1 &Do~í paatl.t,. haDíoí tu ~1 OAU .t~ 
•••• p .... al .'3-"'Ou usul .. ol. D1aku.ea •• "'Mla 1 •• 
n~ Usk!.l Itde .. j.d.a.otll",4i UboZ7 oaoaoYa17. urtle-
17 • Mpe&a17. JU/ ,. ",I ••• dUo y dobl. tc17 lnba "'.1&1 
_.,ua .... n .. t. pUd "'Od1. Jl/ lielu Hol. Je lIJ s. Průa 
• n6.J "'040n4 rlNO 1I •• hra.lal dehk' rada o rdu.;;cb prob

~ ~.4Aala A& ta"' ecbdsi. Ch7bU dalt patfla.Dj U4b.IM 
a .. laj 1 o4'f'aba r1alto",et. J2/ 

AI .. dkhdi •• _k4iho dkou •• 7 •• Uí 1899 e. epojv.

~í alet.t' obo •• bla"' •• hto lnba. J:ulí.a., Ba!oho"', V1.a.o-

• 
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~ • Jílko ....... .Ir: QlIelu pol1:avln!, TJ4r10y4,.a;1 • IpnY, 

.,.1 ..... TolUl'Il7 ... •• . 
Dallt. propraoóT~ía projektu ~ •• k' IpofltllA7 b,l po

ylfe. -ot •• ~oT04ob4ho y/lkuau pods..ních T04-, o4borA1k 
..... ,..u W.TD.i, .wolf 'rbi •• L1P11Ita. l11 1'0 sbo4a.oeecí 
ph401ledob Tjel"" b,l p1'On4 ... 4opl4koT! h7drolO:;.Lokj 
,..... úeaí _si ."-1eta! • LUoH • T Po~befí aJ Ir: 
.... ,t6I. u4 11"1'011 ••• úir. IlriiU nlJTjbodllijlí _Irt 
Jáú.! To4J'. Proj,tt lr71 .... 'lhi __ 40ko.6&11. • pfKta. d.a, 

1. H3Aa 1905.)41 T zo. 1906 b,l Ichdlec • A. 'rh1_ bJl 
,..Iha 4010Na u4 ","'bou. V r. 1908 smel A. orb.!. 
T Llpeka • " •• bu K'raa,k'bo TodoTOdu 40ko06111 T .leb. duchu 
Jut. aku1l.a.D.I pUd T040 pro l'n.hu a okolí b,la • Uru.'
_ oUoUl.D.i pal, .. 1 . hů. 1914 (1 kd,l neofioUllli .. t
la 311 ,_u rok). T!ato clat •• ačí.D.' DOTOTik pral8.1r:Bo 

"UnA.h'í. 
O ... tan ... kiraalk' T041 pro Prahu 1.ldě! pfotllllal 

pat, thrt alpothbu,J. lr:oa;lD.Uh. lSI 

Jak ul bIlo T Ú'rodu posaamenúo. bylo 19 . otol. pro 
pnlak4i 'I'oUruotd " obdob!. . tapacI • ble4áD.í. J.A1 Aikolike" reorcub.c •• ia~.k' .pri"7 .nahý o n'pr.,.u nepoaoh17 • 
• ,11 • .QaOp&k.36/ Ani podpora .Utu. O~C4í h7lhni n. poU~ .. 
ft ..... dtich let neb7l. doat.hěn,ÝIII apul ••• . AI dkoll.Q' 
opaUu.! _ ..... konoi .~oletí dalo předpokl.d k ualNhě

Db! hclullol1:'ho díl ..... rop.lI:ých par •• tri. Jcter4 j e d04o .. 
J~ s pilíf4 sÍ8obo"tni hla.ního mi.~a Prah7 pitnou "0-
40u.. 
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1/ P. MaliAalrJ t Pnbk' re,a .. a.ně.D.! TOUl"D)'. STOO, fůulb 
&l'Ohl ~ ell:1:Ul'J clYur t Praha 1984. 

2/ J. pnl!6uk/, ,/'toJ ..... OboTáD.í "'04011 hlaTlIího ."ta 
Prabl 04 lY •• tolet1 40 kODce roku 1927. Praha !928, 
a. )6. 

II A. PI.i_ohl, Ch.a1acha UDtereucbUA& der P",er ' .... r. 
P-. 18)6. (Jdi k41he. ob .. huj. d.ta1lD.! ob_tok' 1 t7-

al611:4 ro.bo.J7 TU ..... I!:' Tod7 T :rd.slaiob rol5aíoh obdoUob, 
TJhoto.a,a, rd&nia1 •• tod.-1. Řada eroTD, ... &olch tabul.k 
phhl..4zli spi'ÚlhlPĎu.1e .:ÚII:a.n' Údaj •• 

4/ J. PaTUa_k/, vtroJ .ÚOboTá.aí; •• 31. 
5/ sdl, PO 18)1-1835. ISo/ll. 
" J~ .rŮl.k •• Ll.s,. Todo.od.rdho potruM. IDI ZpraTo4aJ 

'rajek/ch Todtren 1984, 15. 6, s. ll. 
71 IT. DracoWl., JOIIel O.a4feJ lr&1l.Du 1801-1871. ID. I Zpra

ft4aJ !'ralak/ch To4iru 1986, CI . 1. s. 7-9. 
1/ ro4a1ioT'f &rOh1T Prab.lr:!cb nUrea. <,.uv) I ab.írka hob

Alek' 40~.Dt.O •• 
91 PAlY, sbírka aou40b4 dokumentaoa (DoTl,Do,.' Týatř11k7 

.2. pol. 19. etol.). 
)1)/ Jo •• orit, Ro41na T1DU .. cll. l'nha 1941, a. II • 2J, 

J. Str.lt. Bolko,.'. Praha 195) , a. 2)8-260 _ )10-))). 

ll! •• TOII PeUULkoter, Unt:eHucbungen Wld :a.obe.ohiuna:_ 
uber 41e VerbH1iWl& der CholeN •• iinohen 1855. 

W PARY, fOd Fr I, torso ep1e1l e dokwl_hoi. 
1)/ PIZf, fOD.d l'l' 1, ZpN.T_ uiiibo odborn~o toalUtu T 

pH61Ai .Huni .D.OT~ TOUl'Zl7 pro Itr. bl. a. Pnhu e 
:1' . 1877. 

141 P!Pl, ebirta teoba1c1t ' dokumentace. 
151 J. P_Tlineitl. VjTo~ .'.oboY6D.i. e. 8-10. 
161 J . J'eet, Za.D.iltl~ obJeltt7 pra!.It~bo yod're.netTi. lna 
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J. r.TlWkf. Vf'toJ dsoboTů!, s. 40-41. 
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P.lPT. tOD4 " I, Instrukoe sboru. olMo. shriío.b krU. 
bl. _'-ta r~ 5j. 167154 • 
.~í~ Yo4oa'rd rl&aJob konstrukoí j. ulol~. T Muaau 
PN"kQ).o nUreut;d pM PIJ'I. 
J. re",l.ÚIIkf. '/TOj .úabod.Dí, s . 48. 
J. Bllllt.t. O DO,.' To4úai prabll:'. Prah. 1875. 
.'kh" • proj.kU (",hluou torsa) JSou ulol.",. "'a 
sbírce teohalct' 4okum.ataca PAPY • 
J. l'aTláulcl. "/'roj aúobo't'ú:!. s. 6). 
ruv t abírka sow1oW 4ok\aea.hoa (y;f8tf1lk7 • publlka
.a • 2. pol. 19. stol.). 
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o. r. 1892. 
AKr . Protoko17 •• sohd.í _i.t.ké r.41 s 2. pol. 19 • 
.tol.'U,. 
8. D7Gk. Aclolf !ht-m - Hou.r 4.1' Orwlcbru •• :rwnk. -

au •• iD" 150. O.burt.tac. IDt ' .... rw1rt.chalt - ... -
urhcbA1k 2/86. •• )1-)2. 

rl.P9'. tODd Bpol.i5.11i' ToUma. 
_u __ pralak~o ToUru..td pJli lUV. Cl"&f oD ... oaui 
a 1Íu1:i .tfeT.I!ii. "lf_ T hl •• IaU Ira .. ocl r. 1886 40 
r . 193'. 

)6/ _. KralochTil. O TtrOji alat.k' epr'Tl praž.tf ocl r. 
l848. lral:ia 1936 ••• 45 a 87. 
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Jaro81a'" J á 8 a 11: 

Dlr l1ntlu(J der Wasaerreraorgungaqual1tat au! au LebeD. 
dll' Hauptetadt Prsg 1m 19 . Jahrhundert 

Zuaammecta8SIUlg 

H! ne l cbtllch dar WS8sa rvereurgung atellt daa 19. Jah~ 
hund.rt tUr Prag aine Perioda der Stagnntlon dar, mogllcha
•• 1 •• auCh dla Krie1a, zuglalch aoar such di ~ :~ t1od. dar 
Such. necb oeusa yogllchll:e1teo. Dle V8rb8a8.~~g8chanc.n 
wurden wŠhreod d,a 19. Jahrhunderte me1at.na vors.han. AnfeDg 
he J&hmunderte V8l'80rgten 411 1m 17.Jahrbundart aiog.neb
eeten und tachalach 8usg8rUetatan Moldau~ae8.rw.rk. prsg mit 
'tf .... r. 'JoD. den z.an-dg.r Jahran a.n atia, dla "'aIdsu_user
'ul'8chautzWlg ruch - Ha.nd in Hand aůt deJl staig.naeo A.neprli
eben durch dla zunehm l nda Savol kerung und lnduatria. Dle Hy_ 
g1enatoc.iaelon&n stelItan siaeo aabr Bchl.obteo Stana rast . 
VOD. den Tlarzlgar ble in dla achtzl ger Jahre ecb1eppte e1ch 
der Auetauach der Holzrohr1e1tUAgen gegen E1eengu,rohr1eitun
gan htn. Dame1e .urden such die Le1tUQgeeyeteme der Pr eger 
A1t- und Heuetedt m.iteinan der verbunden. Au!3er den 1)0 an 
die Preser 'III'aeaer1dtung angeacb10BBenen loIerktbrunnen g.b 
e. in Prag noch e1nige Hunderte Brunnen. Dieae Brunnen wur
deD. in etukerem lIIa8e durch die Fil.II:al1enveracbmuhUllg bet rol

lan ale die W&8ser1eitung. Seit den oecbziser Jabren wurde 
daher tUr Pr ag eine Zentralque11e tUr ~r1nkwaaBer geBucht. 
In den achtz1ger Jahren .urde die Rekonatruktion der laaaer
.erke durcb.get\ihrt. weUer wurden die neuen lilterbru.nnen aut 
d_ Ko1daugrund errlchtet und dne hinautdrUckende LeUung 
zu. 'aaeerbeba1ter in Ksr10T sebaut. 

a..u des Prager Waaeerwarke lIIit d8111 aauen Vertai1un88-
".t. 1m J. 1685 in Podolí bedeutete tUr die E1n'~obnar der 
Prager rnnenatadt eine prlnzip1a11e Veranderung. Seit diaaar 
Zlit wurda Prag t&gl1ch mU )0 000 Kub1k:metel'll W.aaer Tar-
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80rgt. dae war dre1mal 80 viel ala ln den alebzlger Jahren. 
Ia Irbohte 8leh Buch die Wa888rqual l tat . D18S8 Veranderun
s~ weran jedoch ni obt genug produktlv, w811 Prag durch 
d .. W' •• lrDetz nlcht m1t den Vorstadtao verbunden war. Dle 
laa8erlaltuogeo ~.n ~el.ten8 paralell sabaut . Salt ~en 

81ebzlger Jabren wurdan Was8ervereorgungeprojekte g.~ohat
fen. dia Wasser tur Frag aua walt antteratan, abr.~ a8uberen 
PIU-len herbelbrlngen eollt en . S1. wurdan stuleo.aias wi.
der ebg.lehnt . Dl e RQdloaucg brscht. 8chlieOllch der W88-
•• rleltungabau RUB Kárané, der eber .ret 1m J. 1914 in Be
triab c.no~en wurda. 
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HaDa S vat o ě o v ti 

REÁKCE dsTSU RIIDY liJ. ZDR';VOTli t ZlKOl, z ROKU 1888 

~iŠBkým zákonem Č . 68 z JO . dubne 1670 a zemckým ~lko 
nem Č. 9 z 2) . února l8Bl byla v y tv ořena zákonné přt~lohe 
pro organizaci veře jné zdrcvotní služby, v této ~obě spíše 
hyglenleko-prot i epideml o1ogické služby, v českých zemích s 
vybudována sit terénních (obecních e okreoních) l ékařů. l/ 
6. února 1889 bylo k zemskému zákonu vydáno - ·::·.(-:eJÚ českého 
wiatodr žltele, které podrobně rozpracováva l o j ednotlivs 
ustanoveni zemského zákone e předkládelo te~t alužební in
strukce pro lékaře obecní E obvodní mimo města, kter3 nejí 
zvl é1itni stetut, II text ote t utu stál ~' ch zdravotních komisí 
jako poradních a pomocný ch orgánu obecních zastup i telstev. 
lIIěat\im SB zvláštní::l ata tu tem, tedy i Pra ze , neřízení ukláda

lo okamžit é ust6vení zdravotní koml ~ e, kteri mč l e vyprecovat 

odborn~ dobr ozd ání o orgLni zcci zdravotní 31u~by ve ~č8tě 
jako podkled pro de lší j ednťní mě st Gkého z~stupi te12 tV&, To 
pak bylo povinno av é n6vrhy clo óvou měsícd předloa t míst o

držitelstv í k po~ouz~ní a vyjúdi'-ení. 2/ 
Organizace veře j né zdravotní ~ lu ~by v Pr~ z e mš l e ne 

konci osmdes á tých l e t podobu , k tero~ j i v t is kl poměrně or gs 

n1cký vývo j od pol cvir~ 19. s t ol. li t! z ákledě obecního zákona 

pražskébo byl v r . 1851 při magistrátu zřízen zdravotní od

bor, ustanov eno sedm okres ních lékeí 'l: tl do správ;.' města byle 
převedena zdrevotni policie. R. 1880 byl z ř:.: zen ú:-ed mě et

ekého fyz1k6 , lékeře , kter,} m':l r:e 9t8rost 1 "scientifické 

řízeni zdrev ot ní sl u :;by' v lnoz tě , t o z ne~) e mllo , že m~ l do 

hled nad zdrevotními p o::!~ry, ,?oMv "'1 odborr.é posudky ke vš_ 
otázklÚn souvisejÍ c ím ss zdrev otl' i c t', í::". t "1,,"vrh,y "e odstraně
n! :ledoatatln' .. , e zt!'oveň by l !,i'e'Jr; ~e'l c r~'1:; v ~eho zdrevotI'.Ího 
pflrť! onálu ve elužbúct. ~lě$t l'. . SoučeHr:ě by la us tncne. měctSká 

zdrsv otní radIO j ako p Ol'l'<lid <ll'f3lr. ":1C·tG~{{, r cdy . ::a pre.hu l'. 

1889 byl a Prch!' )'o?ť"U ene do ~ tl'n{ c ~i "";c,:,evot~.i ch 01o'eau , 
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'I nichž pllsob110 (- trnác:t okretdeh léke.IL., jeden okresní 
reDhoj1C ( cbirurg) , eedm o:Crecn::ch pOf:lccr.1c k porodu, dv a 
~lrol ~k8ři 8 pět zdrsvot ních dohll~ltelu - pomocných zdr~
,", o t nich s11 konejících dohled na trdeh t u!"Čel".ých mieh-ch 8 

8pol upósobicí ch pi~. de zinfekčních zákrocícb. Dál e 'le m1'r;tě 
ex1eto'Yslo jedenáct v eřeJ nich a čtyH soukr omé n81:)0(':.1c8 s 

zdravotní ústavy , chudobinec e nelezlnec se ~t' 11~ zdr av ot
ním personále!:) . ) ! 

Ka základě zmínňného míotodržltelekd~o neříz 8r~ při

stoupil sbor obecnicl'. at~riHch k 'Yolbi) mČBt~'" . ~: sl/ otm ko

mis e podle návrhu vyprecov~ného zdrevotni~ odbore~ e mlst 
akou radou . Volba 88 kQnel~ 26 . března lEE9 8 zvol ená šest
náct ičlenná komis e b11~ složena ~ polovl~ ze zietupcu sboru 
obecních star!ích 8 z polovi~ II odbornilrú r.aimo sbor. Do ko
lPi.e byli zvoleni i tH zástupci llell'.ak.! llurev otlŮ rady, 
vč etně jejího předaed,y. 41 l:ěotoká zdravotní komi":ll ve tJvé 
ěinnoaH kontinuálně nevá::llle na svou !lředchčdl~J ni, J:'Jě lltekou 

zdravot ní rsdu, která tí~ svou člr~cet ukončil a , II vy pr~co
va la návrh orgllnhacll veřejn,s lldr6V.:ltr.:::: !llužby v Praze, v 
ni mi požadovale nov' ro::dělel"!:-: a uprevení hre!'.1c několtke 
zdrav otních okresó. 51 Okreey nebyly rozdě leny atejnoměrně 
ani co do úzecní rozloh3 e polohy , ani počteo a eoclállŮ 
Ilkladbou obyvatel atva . llavrho ... am.í ro:: e. iH eni tle :nělo týket 
okresu Josetov , který by l Hdnetý s eoc1tlu~ nejslsbší , 
okras u Hol ešovi ce- Dubny , ~7.emně tll~ rozeúhlého , že nebylo 
v sI lách jednoho l'kaře či porodní aeistentky být v kr átké 
do\:ě lUl odlahlých míet ech , s ~ednoho z okreaa horního lto-vého 
Mista, také aoci6lně s l abého. I Spolu E tím ~ě1y být uprsv e
ny hrenice mslostranských Okr8S~ , mající ch nepH zniv ou kon
f i gura ci t er6nu, s okresem hradčsnsit-jr.I . K t omu návrh požado
val zří z ení t ří míst okresních lékařů pro t ekto nov ě vznikl é 
okre a, , ustanovení tři výpomocných lékařských sil, které b, 
. e zároveň eta ly odbornou zélohol.< pr c službu okreaních léke
~, roz:nnožení ~et zdrevotních dor.li~itelů II por odních aei 
atent ek , pla tové vyl"ovnÚllí lé~Ilr.:, . ktei-í jsou ze den,.vch pod-
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mn.Ir: Unančně odll:!l.'l:lini ne sv ou vlastni lé~aÍ"&kou prsti, s 
magistrátním úřednictvem 8 přlzn6ni kvlnl~enálek. penziono
ván! okresních lékeř~ po třicet i letech slu~by , prot~ že aa 
penze po čtyřiceti let ech nam/ hev é práce obvykle nedoživrll . 
V sále žitosti městského fyzikátu k~lBe požadovala přím~ 
podřízení fYzika prezldl u měetak6 rady 8 meglatrátu p u~ěle

ní mu poradnÍho hlasu v městské radě 8 mS,5istrát!'.. DOB8VSdni 
zpds ob, lr:dJ' fyzik byl zván jen k něk~erýw zp.udánil!l městek' 

rady jako expert a Jeho návrhy městské radě , která o nich 
rozhodovala, pf.dná!el jeho ncdHzenj, mac l ::: -:' . ':'~ .. ': rada pro 

otázky zdravotnictví, byl těžkopéd~ 8 v sltuscich vyžaduJi
cich rJchlý zákrok Zdlouhevý.7/ Kromě toho kornise ve svém 
návrhu Udala zřízení místo 8ubfyzike e fyzilt é.trdho léksřs II 
Od:Ó:9 odnlín:im, že ceU zdrevot ni cgende je natolik r ozsáhl á , h 
ji atilí mdle v1kon6~at jeden člověk , netoZ kvalitně , s zpd
aob saatup~éni fyziks v době jeho nepříto~nost1 někte~ z 
okrasnícb lákeřd nezna l ým celá proble~etiky j e n~dostsčují
cí. Posledním po!sdevkem b] lo zvýlsní fyzi kove platu, prot o
le f7zik při tak rozsáhlé agendi nemdže vykonávst svou lá
kařakou praxi II je zcele odkézán ns pl ot úřední, kt erý je v 
po~nání a jinými evropekSui mě ety nízký. al 

Bá~rh byl předložer. k posouzení orgsnizscni komisi ma
gt.trátu, která jej z větší č ást i zamítla . l~iiat8ká rade její 
zamítavé stanovisko ne s vém zeaedání 4. října 1689 potvrdile 
a ~é rozhodnutí zddvodňovele tí~, že v daná chvíli není 
třebs rozmnožov at poče tní st av zdravotního pereonálu , proto
že na.ým zákonem nebyls službe okresních lékařů nijak rozší 
řeDa, ale v ddsledku zřízení živnost enBkjch nemocenských po
kladen s odstrsnoním s lužby pf i policejních koml seřstv ích a 
v divadlech bude naopak uanedněne . 91 Obdobně se ne~ nlJsk 
~in1t agends fyz1kovs, " kt er~ dosud není t ok obsáhli , aby 
fyzik a potřebným počte~ písařú s lebore ntem zsstati ji ne
mOhl".lOl Proto není nutné zHzovat delší mícte pro fydkát
ní kanCel ář a pro pH ped pot řeby bude fyzikovi piik~zé.n ně 
kt erý z se istentú okresních l ékd"Íl. r.ez:něně no miHo zůstat 
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laká pOBtaveni f)'z1ks vl1čl r.lhtskú rudě , "ježto správa zdra
vot nictví va vije eh odborech pÓ90bnor,ti obecní dl e řádu obec
ního náleží magi s t rátu , j ehož č lenové musí miti zókonem pře
depaanou z pl1eobil ~et pro řízení politické a postavení f yzika 
ved le meglatrátu pr o D8~ont8tné řízení správy zdrsvotnf ne 
z(konným by bYIo" . 11/ Vzhled~ k rovnému p06t~ení l~Kafň B 
oetetním Magistrátním úřednletve~ j~ nebyly přl~.~ny ~ln

nenálky e penze po třiceti letech , jejich plety dek byly 

vyr~nány 8 plety úředních koncipistů . Fyz ikov i plet zvýěen 
nebyl. 12! 

Ke schv álení byl tedy městskou r adou eboru obecních 
sterěích pře dlože n návrh požadující : 1. ponuchet doosvední 
rozdě l ení zdrav ot ní ch okreo~. 2. rozšíři t zdravotní pareonál 
o dva .slatenty okresr~ch lékei~, kteří by byli prezidiem 
Dl.3e teké rady přidělováni léksř{D podle ohmHté potřeby , s o 
j ednu porodni ssistentku pro okres Holešovice-Bubr~, J . zvý
l i t pl a t y okresních lékef~ . lJI Sbor obecních stErších tento 
ná~rb na s~ ém zssedání 2) . ř!jne 1669 schválil s t~, ŽS 
zbývej!cí požadsvky zdravot ní komise mají být postoupeny 
zpit měst ské radě k úvaze . Te je postoupila organizační ko
mis i . 141 která se jimi v této podobf j iž nezebývela. 151 

1. liet opsdu 1689 předloHle J:lětJ tská rede návrh orgeni
zece zdrsvotní ~1užby v Praze spolu s instrukcemi pro veške 
rý zdravotní pe r sonál k posouzení českému míBtodr~itel9~í . 

Projednáváni organizace tak vstoupilo do f~ze jednání měst
s kého zastupitelstva a nedfíze~ÝMi orgÁny . Osou těchto 
zdloubevých někol1k aletých jednání se stela ot( zks postevelÚ 
8 ~ýkonné moci městského fyzike, otázk o policejně inspekční 
slu!by okresních lékei'll fl otázke zřízení stálých místností 
~1hr8zenjch pro infekční nemoci. 

Ml etský f yzik pr o kvalitní o účelné vykonávání své 
tunkce požsdoval úpr cyu úředníhO postupu p~i pOdávání refe 
rencí o zdravotních poměrech, přístup ke věem informecím t ý
kaj ícím s e zdravotních poměrť: v mi:iHU . to zr.runenelo , aby byl 
rv án ke všem příslu§~~ jednlnim mčst !kého zastupitelstva, a 
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to 8 hlasem poradním, a v nezbytných případech (např. v době 
epidemie) sby mu byla udělena exekutivní moc pro zachováni 
discipliny. operativnost jednání. V t~chto požadavcích·byl 
podporován městskou zdravotní komisi, vpodst etč 1 zemekml 
zdr."otni radou, jejíž někteří členové ve zdravotní komisi 

za.edal1 , ft v nSfoB18dní ředě 1 některými členy měetp~ého 
předetevenstvs. 1 / Podobný náhled, jek vyplývá z ~rední ko
respondence, sdílelo 1 če8k~ místodr~lteletví, když v přlpo
minkách k předložené instrukci pro městského fyzika m~BtBké 
radě doporučuje, aby mu poskytla veškerou ná~~~'t ou evidenci 
o všeobecných potřebách 8 poměrech zdravotních v městě e 
kromě eclentifického řízení zdravotní služby i potřebný vliv 
při ustanovení 8 provádění všeobecných opatření, při odstra
ňováni závsd a zdravotních nedoetctkó, a zejména na provádě
ni dezinfekce. l7/ 

Uistská rsda to chápala jako zaaahov ání do v lastní pra
'VOIPoci a vždy a8 bránila 8 pouk,azem na obecní řád, podle ně
hof tyzik k tomu nebyl kompetentní osobou, že však jsou fy
zikovi, pokud se má k něčemu odtorně vyjádřit, dodává~ 
v!e~ potřebné spisy k nehlédnutí. 181 Záležitost byla 
uzsvfens až vydáním instrukce městského fyzika v r. 1899 , 
podle niž sa fyzik účastr~l schuzí městské rady 8 magis trátu 
8 hlssem poradním , kdykoli se jednalo o záležitosti zdravot
ní 8 lékařské, podl e starostova pokynu mohl referovat a 
přednášet patřičné návrhy, podável rozhoduj ící poaudky ve 
všech pochybných případech a v době epidemie měl v neodklad
~ch případech právo a~oststně na svou vlestni zodpovědnost 
zakročit. l9/ 

Druhou problematickou otázkou při jednání městské rsdy 
s českým místodržitelstvím byla služba okresnicll lékaM při 
policejních komisařstvích. Povinnoati okresních lékařů byly 
rozsáhlé. Jako jediný lékař svého zdrsvotního okresu musel 
mít přehled o zdravotnin s tavu svého rajónu , toti~ o stavu 
domo., bytu, vody atd., pHspivsl k odatront;ni zjištěných zá
ved, měl dozor nad zdrevotnírn peraon6.1em v okresu , prováděl 
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zdravotní dozor na školách, poskytoval zdúrma lékařskou po
moc viem chudým, nalezencům e sirotkům. Vedle toho vykonával 
funkci zdravotní policie (k tomu patřil i dozor v divadlech) 
a suploval funkci soudního či policejního lékaře. Kromě 
těchto pOvinnosti. které vyplývalY z jeho zaměatneneckiho 
pOIIlěru II městského zastupitelstva, byl existenčně z;:~lBlý 1 
na své soukromé lékařské praxi. Pro ulehčení byl!. okr esní 

lékaři rozhodnutím městské rady z dubne 16P9 policejní zdra
votní služby zproětěnl,20/ m!etodržlteletvi však rozhodnutí 
městské rady v listopadu t. r. zrušilo 21/ ~ · ~~ c záležitost 
SB stela Bporný~ bodem jednání o i nstrukci pro okresní lé
kaře. 

Městská rada v tomto případě podpor'll~ požadavek okres
ních lékBř~ o odstranění této služby, která je znečnou měrou 
r.atěžovals,22/ a t vrdilo, že tato služba je po zestátnění 
policie na obec, která na et á tlÚ pclicii pHspívá značným 
finsnčním obnosem, u~alena protiprávně s že pražské předměs
tí, stejně jako Vídeň či Pešt, už av é policejlÚ lékaře ma
j:!. 2JI 

Při vleklém několikeletérn jednáni e českým místodrži
telstvím o to, zda okresní lékaři musí či nemusí tuto poli
cejní zdravotní službu vykonávat, se městská rada obrecela 
S8 žádoatí o rozhodnutí k dalším institucím. Po zemitsvám 
stanovisku ministerstva vnitra ze srpne 1890 24/ se odvolals 
ke správnímu soudnímu dvoru. Ani jeho rozhodnutí z dubna 
1891, uznávající oprávněncst požedavku ~ěstské rady, však 
problém nevyřeě1lo. 251 Pclicejní ředitelství trvslo na po
vinnosti s odvoláním na ~ 8J obecního řádu,26/ proti tOillU se 
vyjádřil zemaký Výbor, že z doslovného zněni tohoto článku 
požadavek policejního ředitelství "nelze dovozovst i ".271 
Místodržitelství v přípisu městské redě z března 1892 roz
hodlo,· :Je okresní lékaři se musl - kromě svých ostatnich po
vinností - účsstnit s lužby při pol1cejnúa fedHelství a ko
misařstvích, dozoru v divedlech a pfi mesov~'ch shrooéždě
nich. 281 ~ěstská rada se opět odvolsle k ministerstvu vnitra 



• námitkou, že okresní léksři jaou zeměatnanci meata Prahy a 
jako takaví že se neřídí pokyny policejního ředitelstv í, ale 
Jaou podřízeni mě8t8ké~ zastupitelstvu, které případ od při
psdu rozhodne o tom, zds mají či nemojí policejní zdrsv ~tní 

alufbu ~1konávat,29/ Ministerstvo tentokrát rozhodlo . ~ pro
.plch Udosti městské rady, protoh mi6todrž1telst~ i ve s~6m 
.tnosu z března 1692 dostatečně nepřihlédlo k rO~Dodnutí 
sprá~nibo soudního dvore z dubne 1691 s vydelo j sj bez doho-
41 •• zemským .ýborem. J01 V dubDU 1694 byla záležitost ~ s,
ssdě .,.nzena ~ydáním prozatímní i nstrukce I' ''~ ~ l:l"eení Uka
~., podle níž měli plnit policejně inspekční clužbu až do 
doby jajího ~řevedení na no~ ě uetanovená policejní lékařa 

(. r. 1699). 1/ Třetí sporný boe se týkel st á l ých mietnoa tí 
pro iuf.tční nemoci, Až doaud neměla Prsha stálou infekční 
nemocnici, )řeatoža rózné epidemie se v Praze obJevovsly 
pra.idelně. 21 Pouze pro případ potřeby by ls zřizo.ána in
fekční oddělení ~ . atávaJících nemocnicí ch nebo byly budová
~ Mbarák;rM pro omezený počat nemocných , J)/ Tento nevyhovu
jící sta'l byl ze atr8ll3 zdravotního peraonálu "řadmět,em kri
tik1 s nátlaku na městské zaatupitelstvo k jeho náoravě . Po 
~1dtní zdra.otního zákona se tato otázka stale jednou ze 
stlžejních při jednání o organizfci zdrav otní a lužby v měa 

tl. Místodržiteletví, opírející 86 o ustanovení zdravotního 
zikona z r. 1870 s obecního řádu prežského a o posudky kom
petentníCh institucí, nsléhslo na městskou radu, aby zřídila 
stálá Distnosti. Wlat atá rada to odmítala tvrzením, ž. dosa
.adnÍ pra%e vyčlenění určitých proator v případě vypuknutí 
epidamie je při stávajícíCh kapacitách měatských nemocnic, 
přad .. iím v ěeobecné nemocnice, pro pražské obyvate l stvo 
plně doatačující. MX43by ověem zachovávaly se plat ná předpi
ay ~iuda přeaně, ~vláětě ns ~ankově, nenaatala by pro Prahu 
nikdy potřeba, sby po dobu psnující epidemie zřizo'lala 40-
čssnou nemocni ci • • , " 34/ Wíetodržitelatví a tímt o názorem 
neaouhlasilo, protože skutečné pomě ry poaledních let naavld
~jí opaku a ~hobecná nell!Ocnice neml. elouži t pouze Prda-
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ndm . ale i obyv otel ÚID venkoH;k~~. Proto 

obec této povinnosti zprostit, nýbrž je 

není možno pražskou 
ti'sbl). " ž6:dati, aby 

pro epidemie výpomocnou nemocnici v dostatečné míi'e opeti'ils 
si obec a nikoli spr áva státní aneb policejní ředitelství v 
Pr eze" .35/ 

Teké v této záleHtooti se městské rada odvOle1.d k mi
nieteretvu vnitra do Vídně , lG/ t~ všek potvrdl1~ rozhodnutí 
IllÍstod.r!Zlt e letví. 37/ Ne zákl e dě výnosu mln:lners tve vnitra 
MÍetodržltelotvl rozhodlo , že o z půeobilosti pr~žských ne
mo.::nlc na Karlov ě , slžbětinek e milosrdnýc" ...... ~ .. ~'í rozhodne 
komisionální šetření ne ~í stě (konelo sa 10. - 12 . kv~tne 

1894).381 Jeho vÝsledek potvrdil, že pro případ vět ších epi

demií jeou doecvBdni pro~tory nedostačující B nevyhovují
cí. J9/ Přeato se výatcvba iz olační nemocnice pro infekční 
nemoci stále odkládala, i když na ni byla 'I r. 18~J ze stra
chu před hrozící cholerou vyčleněna částka 54 000 zl . 40/ 
~ástečně byla její potřabo z~írněne 'I r. 190), kdy mě sto 
Prahe převzalO do své správy libeňskou l..n fekčJÚ nemocr.ici 1;a 
Bulovce. 

Organizece v eřejné zdravotní služby 'I Praze se po vydá
ni zemakého zdravot ního zákona 'I porovnáJÚ es ataveo před 
jaho vydáním nijak záeadně nezměnila. Bezproothdními dŮ6lad
ky všech jednáJÚ bylo rozdělení dvou zdravotních okreaů (Ho
lešovice- Dubny a 9 . novomestakého okresu), které bylo po opa
kovanýCh i!.ádostech zdra\lotJÚ komise provedeno v r. 1892, a 
tím SOUVisející rozmnoi!.ení zdrevotního peroonálu o dva 
okresní lékaře a dvě porodní asistentky , t éhož roku rozií
ření městského fyz ikátu o zdravotního asist enta , zvýšení 
platů okresních lékařů, vyhrazení izolov aných mís tností pro 
infekční nemoci a později úpravo zdl"nvob,í slu);by pr'i poli
cejních komisařstvích. Ostatním požedLvki~ odborníků, byt 
naléhavým, měatští předst~v ení nedopř~li sluchu, protoie po
kládali organizaci zdrav otní s lužby 'I měetě ze vyřešenou již 
před r . 1868 41/ a její oystém ze znklsc por ad pro vydání 
zemského zdravotního zákona. 42/ Proto se toké s otJ.zkami 
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8ouv iBejici~i 8 veřejnou ~drcvotní elu~bou v Proze v proto
kolech ze zasedání městského zastupitelstva ~etkúv{~e zříd
ka . Více ee vinovalo problémům zdravotnictví A hygieny v 
šir ším e~elu , jako bylo vybud ov6ní jatek, městského konsli
zečního a vodárenAkJho syetérnu nebo asanace Jooefove - ~8tO 

otázka byls však projednáv';na spHie z hlediska p8rce1.dce po
zemW . 

Poznámky 

II Obcs" nad 6000 obyvatel musely zeměstnávst jednoho ne
bo vice lékeř~. menší obce e8 za tím účelem mohly edru
žov et, Meximálnu vAsk do 7 ocr obyvetel ne jed~oho lé
kaře, obce na sebe braly povinnost zdravotní policie , 
s t arost o lékařskou péČ i chudých, byl stanoven minimál
ní plat lékeře etd. Z Utere tury zeb§vejíci ee oběma 

zákony možno jmenovct rr~ ce L. Sir~lové, Stát , lék6ři 

a zdl-aví lidu. Preha 1559, s. 1l3- 14E. II Z historie 
zákledních ~dravot nlc~ých zákonů rakousko- uherských . 
1:!s. zdl-av otnictv í 18, 1970, a. 425- 4J2, 489- 495 . 

21 Jednání prahkáho předotevenstva o této otázce mdhme 
sledovat v doatup~ých archivních materiálech uložer~ch 
v !MP. Jsou to protokoly ~e ~Bsedání městoké rady, sbo
ru obecních etorěích (oboshují i stenogrsf ické ~ázn~) 
s orgenizs ční komise. Cennýo pr~er.em jsou t i5těné vý
roční zprávy o ~drsvotních poměrech v Pr aze vydávané 
miatakým fyzikem, které mj. obaahují i stručné zápisy 
ze ~aaedáni zdravotní ko~lse e okresních lékařd . Průběb 

jednáni mezi měatakou redou e nedřízenjml orgány lzo 
částečně rekoMtruov et ne zákledč foncu Čl: v slfJ. v Pre-

" . 
JI Sedmá a osmé výroční zpr&vs městsk6ho fysikétu o zdra

votních poměrech král. 1110v. měste Prahy ze rok 18se s 
1889 (dále jen Zprávo f!lzik6tu za 1'. lf.S8 s lSG9). Prs-
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ha 1691, 8 . )74 8 618- 62(; , 

4/ V prdběhu Jednání řešili č lenov é sboru spornou otázku 
týkající 88 z~oleni ln~. Kaftane, odborník o ne otázky 
mi_teké hygieny, který ee údoJně nemohl etát členem ko
~.e. pr otoie neměl bydl iště v obci, Jek přlkDz~~l zá
kon , nýbrž na s~chově. Tato ekutečnost BC 8t8] ~ někt e

rým z č len~ sboru důvodem k t vrzenic. že če~~ý text to
boto zákona 88 liší od německého , 8 to v neprospěch 
zněni českého (podobně jeko jlŽ dříve v zákonu o zaklá
dání škol). Podle německého znění by pO~10 nicb k žád
ným potížím 8 volbou ln~. Keftene necohl o dojít . Srv . 
l'rotokoly ze zesedání sboru obecnich s';eršich (dále 
Protokoly SOS), 28 . J. 1e89. 

5/ Jednotlivé body jeDu obssženy v hektogrcfov ené zprávě 
vyprecované městskou radou pro sbor obecních starších 
ze 16. 10. 1889 a připojené k zápiCu ze za.edáni aboru 
ob . etar5ích 2) . 10. 1669 (Zprá~ e a náv r hy stren orge
nisace zdravotní služby pH obci králove:{ého hlavlúho 
měeta Prahy. In : Protokoly SOS , 2). 10. 18ES) . Zd11vod 
nění návrhu přednesl no témže zesedání sboru ob . star
ších prof . Janoveký jako předs eda sub~omitétu pro jeho 
~1pracováni . Srv. Prot okoly SOS, 2). 10. 1659 . 
Návrhy zdravotní kOllliae byly :: viítlií části opuov8ním 
požadavkd předkléda~ch měs tské redó Qěstsk~ fyzik em 
již v předchozích letech . K tomu srv. Šesté v ýroční 
zpráva městského 1'yeikátu o zdravotr.ích poměrech krbl. 
bl. města Prahy ze rok 1€87. Prahe l 8S0 , s. 2)7- 2)6 . 

6/ "Neračte, pánové, zepomenout i , že prežští okresní léka
~é ne jsou pouze veřejní zdrcvot ni orgánové , kteří Jen 
jakéei hygieniCké výko~ :.Jají , nýbr! jsou také orgánové" 
kterým př1nále lí léčiti nemajetné B epojují tekto tunk
ci policejních lákel'ů a fUl il:cl tókf;li'ů chud1r.llkých ; 
funkce to , leter' v j i I'.ých mě et ech - poul;e::uj l pouze ne 
Vídeň, eniž bych j1nal: f>ouhlas1J ľipl nt:: oe zllrovotni or
ganieaci 1IIt::::::te tohoto - jsou úplně ro::dčleZ1J B l"11zf\,.Vr.:!1 

• 

• 



or gáro- nehr aže lly . JE ohlc.č. r,e to v ed l llár k tomu , aby

chom žádali za r ozmno;;erd' okrecí. c 1:1:--.111 j91:le to 9 

ohledem ne okre!):)' , kde t r!:ov 6: pomoc pr{v " nero.sje t n.Ýr.l 

zdáltl s e nám býti velmi ztÍvežnou E nutnou ." Z j'eči 

pro to J anovského na z8681!liní cbol""..I ob. s tsr';l ch 2:' . 10. 

1589 . Protokoly SOS , 2). 10 . l S[,9 . 

7/ tlJ;d,yby bylo (ys ikovi umo ::,,;no, by : pravy, nf..-... rhy 8 pet 

ř1l!ná vyavií tl lllnl m(':~ tuké red'::; , abo~'\l o'llt:cnícr. :: t~ršich 

nab s enátu ústnč be: ;:rostřednii:u pod(,val c o QŮctrař.o

váni záv eť v kr á t ké ce~tt e8 mohl ;C3'--" co by ee 

uě.tfU o zby tečného !Js llní a co b:r ea 'I ;- r l tl:lÍ dob ió '\loh-

10 hrav i vykonati?" Ze Zp!'6vy o č i~.!:C' ~ t i r~ěstsk '; zťre

votni komise roku 1694. I r.. : XII .-i.'l . výroč ní z prllv e fy -

81ká t u o zdrav otnich F;;mJire ch kr?l. h l. mlet!: Fr<:!hy ~e 

r .. 1893- 1896 ( dá l e j en Zprév8 fyzi k{,tu Z8 r . l B9 J - leg6 ). 

Prah. 1900, • • 2)1 . 

8/ tlÁla pánové , já 8e t6ži , jeké dlÍ.vody mohly v éati ll: tomu, 

áby t'yBlkovi měste PrahJ , ne tomu kteréC1U t YGiicovi , ný
br l t'yaikov i mĚata Prah, . .. nebyl povolell plet . . .. 

Nyní mye l e te a1 , le pr o někoho , kdo ClCWlá let e studo
val , kdo stál e ee musl r.er,tihst1 , kdo stále rr.usí zlist Q~i 

au eOUTant e 8 v ědou o J~ji~i pokroky ~ v ~deck& ces t y 
konati a kdo nem.á žádnou v;/h lldku vač.lej ii í::l způeoo ec 

ni jakým zíakati zlepšení e~ého mc t e~1é lního postavelú , 

~8líte . pinov ~ , h pro toho lIIá zůst ati povidy p lat 

2400 z l. , ~e mu nemá býti óán plaL sl espoň 3 000 zl. 

Pánov é , rozhl édněte ee , co ml berlínský vrchní fysi k , 

co má paštski , ~ íťeňaký fye i k , tu uvidí te pl oty d~ cala 
jiné , nemluv ím ani o ťirektorovi poři~() kdm , jeho::' p!'í

.lem ae počít á , ilt< nové , hned ns 10 Cle fron:tll . " Pr of . 

J anovský , Pl'otokoly SOS , 23 . 10 . H 19 , 

9/ " ... M vrhy č elící k rozl~no::;ení !!i: Hkař sk,ý ch opírají 
8e hlavně o pornfry , j e :! snsd v deliií blldoucno!l ti lze 

očekávati e že v č a::e nej bli ::iJb uríií ... lze doufati v 
u levení povinnosti mĚst . oin·e;;: . léiclllG • .. " Ci tovanlÍ 
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hekt ogrefovená. zpráva, P!'ot .... ;:ol:t SC~ . 2) . l C. l ES9 . 
101 Tamtéž. 
11/ TamtU. .. 

12/ "Zdravotní ocaby ty jeDu v pODt 8vení úřednickám , II jež-
to tye1k mlÍ z 'iateti pOdí íun msg ist!'ntu !l nč pHmr .ore
aidlu, uznáno ;o;e pf1měhné , cby jemu poneChán b~'l plet 

magistrátních r adních ne j n1žlií kategorie . tO" 'až 2 400 
zl. ročně. Také Z8 náv r h v pliHně kvil'.kvená lek nelllllie 

88 měst . rada přimlouvati z toho dCvodu , že ol'L6nlaacl 
platů měst . úřednictva mís t o kvlnl!:ven6' .... 1. ~ -' edeny jsou 
různé kategorie platů II příbytcčnč , je ř. zvyšuje S6 po
dle dálky služby , pročež povolení ~vinkveni lek rovnelo 
by 8e nadbytečnému roz~no žení pletu , j ek 5 jl r~ úiední
!;.~ S6 nepovo luje. Takt é:::: nemůže odporučl ti red c l"l ěBt

sk6 nsvržené snížení doby c luhbní ne Je let, Jlo d1: I I 
jmeno'Veni úřednici mě li r..i t1 pr~v c :.8 pl nou ;>t n81, j e!
t o nejen u Hkaru , l\vbr:: i při kor.ct.pt ní r-. ú~·edr.ic!,' \O 

vyžaduje se universitr.í 'Vzdě l úr.:í s ! r skt i ck';-:':Ii :tkcuakh

mi , ani ;; by se tOr.lUt o do:;ud l"yl" 11 :J ',f:!.\.: nebo obce po

'1' 011:. "ýhoda !lav!'::el'{ od :CO';.lEC 'd:' ,'V(;~:. ' !,l" J f y&1:':8 n 

okreani lékaře . 

Za to vBsk 'Vi dí se !'adií I:l ěct ~',r: ::lÍi.::o':;i-Clli'r,. , P.by pll,t y 

mňst . okrean:lc~ H kE'H ::,;I1y :.Ip'" "l el :'; 'J<l. tl)..::,]."í ~ j.ie'.j 

konce pt ;;:lch úrc:dll'::\; '~ t i !ll z pI'o ,:,bt.::l , :l ;"y oe ua 'LonO'o'll 

pr o) míste !lejster ! ich UiHJ'·(, c\: r ez::i c:. :-IB ', po 1 500 

zl., j aký me.jí r.J Ggh. t!,,~tl\; !;"':; :r t L~ i ) , ;:1:.1; e(0I'1c ; I'r o 

J mlate ple t po 1 4(1{) zl. , :,:"0 i:t/" ~ ní !; t ~ ph : po 
I 200 zl. a pro 4 ::I1eU p l et !;o lC\. ~ ;:1. ročmí , jek 
vymiiřer: Je nt !!!o!:,:h:lrlÍ~ní!ll i:onc1p: s t.c.o . " :'c!~t é:; . 

1)/ 'l'amté L 
14/ Srv. Protoko ly ze ~~()edlÍd rnd;.o ::.ěct!::!- ·: ( .J.!i l l.' Je! , rro 

t okoly 1:R) , 17 . 12. 1f(9 . 

15/ Podle protokolů ~:t: ?cuedú.i 0"C8111:;, C'n:í kOt:li c e z let 

l 8eS- 16S5. 
16/ D1eku(le o těcl'. 'Lo I.lpO ~I, ' ch ,,,', ;:~v.' c ', r a j d!!l'lL !~cpi: . ve 
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stenogra f ický ch záznamech ze z::!slIdúrú sboru ob . i3t Ar 
ěi!ob v r . 1694 ( při projcdnl;várú po l ož!ry zdr avot nictv í 
v roz počtu měa t c) . Srv . Pt"otoy.o l :! SOS , 8 . 1. 1894 8 
28. 12 . 11394 . 

17 / stfA, Čl; 1884- 1900 , lnv . Č . 22) , s16Y. 33 /)/96 p- n . kart . 
Č . 4735 . IlÚstodrHtelstvi městské radó 14 . 10. :i.é9C , 
čj . 57531 . Podobni 1 mí8todr~lte18tvi ~ěetPh~ rsdě 
5. ). 1892 , čj . 8479 . 

18/ Tamtéž , mě8t8k~ l'edc mí8to~r~itelstvi 14 . 7 . l t 9l, čj . 

82J 61-

19/ Ins t rukce měe tek6ho f"Jolko kr ál. hlev . mt:oto Pr6hy . 

Praho 1900 . 
20/ Protokol y MR , 9. 4 . 1669. 
21/ l'rotokoly?,;R, 26 . ll . U.E9 . 
22/ Podle celoročr4 statistiky ze r . l fE9 okresní lékaři 

kromě Jiných výkonú ošetřili 12 414 chudých o provedli 
1 546 pol icejních výkonú o inspekcí v divadlech. Zpráva 
fyz l kátu za r. 11'>(;( e IH.9. s. 401 - 402 . 

23/ X t~ s rv . Zprávu o ulu~oě zdravotní při c . k . kocisa
riátech . Talllté~, s . 406- 410 . 

24/ ~A, ~ 1684- 1900 , 33/3/96 P-R, míatodrzitelství měst 
ské radě 14. 10. 1890 , čJ .575J1. 

25/ " Ost atně dlu žno dol oHti , že dle plahých předpis~ a 
j ak také ná l ezem c . k .oprávl"..Ího dv orního soudu .. . byl o 
výs lov ně uznáno, nepřÍll lulií pJč e o .... erejnou bezpečnoat 
osob 8 maj etku obci prežské , Jak to ukládá § 2E obecní
ho zřízení pr o Království čeDké obcÍD venkovokým , nýbr ž 
péče ta t o náldí zcela a výhradně c . k . !JOliceJn1mu M 
dlt e latv í . Ne tedy obec , ~br~ stát cám jest po zékonu 
ptWinnen , aby pro svJ ú:řady opstřil potřebné prostředky 
a or gán,y , k jako!muž účel1 oloučí mu c . k . berné a dávlcy ~' 

Temt é ž , ~ěe t ská. r ada mlotodržitelství 14 . 7 . 1891, čj . 

62)61. 

26/ Tsmt éž , policejní l'edHelatví m-Í s todrčit e l!ltví 19 . l l. 
lE91 . čj. 14567 . 
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27/ Tamtéž , zemský výbor oiet~čr:lte18tví 1J . t . 1692, čj . 

49066. 
26/ Tamtéž , míetodr~lte18tví =estnké radě S. ). 1892 , čj . 

8479. 
29/ " Zcela nejasný jut pSSUC: ' okresní lékař jest pov~.nnen 

u poslechnouti voech ro=kazů od pfedatcv ený ch ~ jemu 
< dal!icb'. Zdá 88 , že tím má býti vyslov eno , ~~ o. k . J22-

11cejni úřad 1II~~e , kdY koli toho potřeb~ káže, okresnímu 
lékaři t l kt eré vÝkony . s pedaHcí v obor pl1aobnoati 
0.11: . policejního úřadu v Pra ze . pfílllO .. ,··,t .. -:tl . resp. 
naříditi, 8 že pak okresní l ákař takového rozkazu musí 
uposlechnouti . Sluší vosk na zřeteli Míti , ~e okr esní 
lékaři jsou zřízenci obce PrllihkJ , že ve ::; vém služebním 
postavení podřízeni jsou zeotupltelstvu obecnímu 8 ne
móže t udíž c. k . pol i cejní úřad nebo kterýko11 jiný úřad 
~o vlaatní předstevený úřad 8 městskými okresními lé
kaři di s ponovati , neb k~n8ekventně mohl by pek i pří 

kladně magiatrát Prdský e e zHzenci c. k. policejního 
řediteletví v Praze v olně disponovsti , j elikož § 8) řá

du obecního pr o Prshu ukládá c . k . policejnímu úřadu 
stejnou povinnoat naproti obci Pre zské, jeko obci Praž
ské naproti c.k. po licejruJ:lu úřadu." 'f'lmt éž , městok" 
rada mini sterstvu vnitre B. 4. 1692, ~j . 36J91. 

)0/ Tamt éž , výnos minioteretve vnitra čj . 7290/1e9) vydaný 
4 . 1. 1894. 

31/ Viz Zpráva fyzikátu za r . 189) - 1P.:9 6, B. 24)- 249 . 
32/ V době j ednání o infekční místnooti e8 očekával vpád 

chol ery , která se rozšířilo v okolních ze~ích, v r . 
1894 byla Praha zesažena epidemií tyfovou . 

JJ/ V r. 18)1 m!la Prahs ne 10e OCC obyvatel k diapozi ci 
350 l~žek, v r . 1692 ne 130 000 obyvatEL již jen 29) 
l~žek . Podle Zprávy fyzikátu ze r . 1893-1596 , s . 264 . 

34/ SĎA, ~ 1884-1900 , ))/3/96 P-R, městOkb rada místodrži
te l ství 14 . 1 . 1891 , čj . 82 361. 

35/ Tamtéž , místodržitelstv í mč ~tské rod ě 5 . 3. 1692, čj. 

• 

• 



8419. 
)6/ Tamtéž, městslui rode mlnic t lln:ivu vnitra 8 . 4. 1892, 

čj. 3639l. 
37/ 'l'8III t é!. výnos nl il!is;: erstve v T.i ~rt: čj . 1290/1[ 93 vydaný 

4. 1. 1594. 
38/ U~8tská rada proti tomu vznec l e dc 16í - msrnY - proteat 

k l!Iinieteretvu vnitre. v němž poukezovala 1':"> neopr6 .. ~ně
noet takov ého komisionálního ihti'ení , '!;lm opU s. !e bu
de rušit v činnosti obě církevní n8~ocnice, které "j80u 
pra'i'ÝI!I dobrodlr.ÍD zvláš U pro chud3í ~.< ~ ... ~':\y·' ateletv8 ". 

Uznávela v něl!l požadavek miot održitelotv í , aby vyhraze
né l!Iístnosti vyhovovaly zieadá~ moderní hy gieny , Z6 

oprávnin..v, ale v tom přípBdě by se podl e ní takov é líet
Nní muselo konBt ve v!:i ech nemocn i cích Krul o:, vstv j čes

kého 8 'iiecll =.e:Ill zst' toupenýcl-. v i-Hioké radě o nikoli 
Jen v tfchto tře ch prežo kych nemocnicích . T~m~él, miat 
aká rada minist erstvu vnitre 6. 2. 1894, čj . 13676. 

39/ Tamtéž, v r ámci Il lohJ mletodr r: itelotvi měetsk& redě 
28 . 5. 1894 , čj. 73706 . 

40/ Zprá'i'a fyzlká tu za r. 1(9)- l E96 , s . 265 . 
41/ "Jak se věci I!Is jí . nebude 1 po vydání ~ádt:ného ststutu 

zdra'i'otního v dos avadní organi saci miotaké služby zdra 
votní podotatně ničeho změněno, vy jmouc vned. spornou 
otázku v příč ině obstar áváni 6gendy lékeřeko-polleejn!. 

Nebot obec Prožoká pospíši l o ai oe svou orgeniaací 
služby zdravotní dávno předtic, ne~ vyšel zákon zemaký 
ze dne 23. únore 18E8 č . 9 z. z . a v kr á tké době bude 
tato již provedená orgsni8Dce dovršena rozmnohn!m 
zdravotních orgánu o 2 as 18tenty a 1 zv;rolékeře ." 
sdA. čW 16C4- 1900 , 33/3/96 P- R, ~č8t8ká rada míatodrži
telství 29. 5 . 1891, čj . 6)142. 

42/ Citovená hektogrefovcnl ~ próv ~ . Protokoly SOS, 23. 10. 
1889. 
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Haaa S y 8 t O ě c v á 

Die Re8~tlon des Pragar St satratee au! aaa Geeundhelt e
geseh .us dem Jahre 1688 

Zu.ammenfaaeung 

Der Be!trag verfolgt die Verhandlunger. und Stellung
aahme der Prager Stadtvertret ung bel der Reallaat lon des 
Landeegee~tze8 Nr. 9 ube r die Or ganiaat1on d .. " ~.I.· rent11chen 
G.aundheltedleoetee vom 2). Februar 18861 die Geeetzver
handlung au! der Ebene der Stadt.81betverwaltung, wai t er 
such Varhandlungen der Stsdtvertretung mU den Oberbehor

deo 80wl. Veraoderuogeo. die dieae Verhandlungen bewirkten. 
~uf Grund de. Statthelterelerlaaeee wurde ZUBrat aioe 

atadtliche Geeundbeltskommle81on gewŠhlt. Die Kommlee!on 
vertapta daD aus den Pord erungeo des stadtlecheo Gesundhelte
pereonale he rvorgegangeoen Entwurf dea Gesundheltedieoete. 
ln der Stsdt. Die Stadtvert retung genehmigte den Entwurf nur 
teil.eiae. Die geregelte Textfaasung Bchiekte aie gemeineam 
mit den Entwurfen der Instruktionen fUr das stadtlsche Sanl
tatepereonal sn die bOhmdsche Ststthalterei zur Genehmigung . 
Die folgenden. elnlge Jshr e dsuernden Verhsndlungen des Prs
ger Stadtrats mit der Statthalterei bezogen eich vor sIlem 
su! dre1 str1ttlge Frsgen l Stel.lung und Wl rkungskompetenz 
des Stadtphysikus, die Pflichtsn des polizeillchen Inspek
tionsdienstes der stadtischsn Bezi rkearz ts und dle Errichtung 
der standigen Raume fur die Iofektlonskrsnken. Die Folge sl

l er Ver~&ndlungen waren bestimmte Ándsrungen ln der blsheri 
gen Organlestlon dea offentlichen Gtsundheitsdlsnstes ( z. B. 
die Au!teilung der beideo atadtiechen Geaundheitebezi rke, die 
Honorsrsrhohung fur die 3ezir~aarzte. die Schaffung isolier
ter RaUll8 ful' die In!ektionskrsnksn und di.e Ausgestsltuns des 
Geaundheitadlenatce bei den r ollzeiamtcrnj. 

Die wesentl lchen VerBnaerun~en wurden jedoch wegen der 
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lJubJektiven llaltung de r Ste.ó.tv ertret~lt..> Ilic~:t durchgefUhrt. 

Jie Stedtvertretung hiclt die vor dem Geeetzeee rlaC in Frag 
erletlerende Crgan1sation des offentlichen GeeWldheltedlen
otae gegenuber dem neuen Geeetz rUl' gleichwertig. 
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K PRlVNt ~PRAVf ŽIVOTNíHO PROST~f, HYGIENY Jo 

ZDRAVOTNICTVí V PRAZE DR~ POLOVllIY 19. STOLETí 

Odpovl! na otázku, jaká byla právní úprava !lvo~AÍbo 
proetf_dí, hygieny a zdravotnictví v Praze 2. po~~vlny 19. 
atol., by mila být určena nejen h18torl~. JemogratOm •• t~ 
nograt6a

i 
ale 1 prá~ní~. ochráncOm životního prostředí B 

Ukd\1m . / Danou problemetiku je proto třeb r. ' - "~'::n8t z Ňz
ných hledisek, protože předpisy z minulých dob , Jejlch~ zna
lOBt umožní jedněm získat podněty při aplikaci plBtn~ho prá
va • k legislativní práci. jeou zároveň pro druhá ddlažitým 
zrcadle. společenských vztahd v té které dobi, odrážejícím 
postoj zikonodárce k právem upravovaným pomě~. B historic
kým pramenem, při jehož interpretaci je nutno zvsžovat, do 
jaké míry byla tehdy příslušná ustanoveni efektivní s odpo
~ídaJící potřeb~ praxe. 

Správní organizace 8 struktura právního řádu by ly ve 2. 
polovině 19. etol. jiné ne! dnes. Existence dvojí koleje 
správy, tj. linie zeměpanaké a samosprávné, 8a projevila i 
,. oharaltteru přadpisů, upravujících pra žské životní proeti 'e 
dí, hygienu a zdravot ni ctví. Právní normy , týkající se Pra
hy, byly obaaženy jednak v říšských a zemských =ákonech a 
různou taritori ální půaobnootí v četn~ těch, kt eré se vztahc
valy pCUII:S na Prshu , jednak v cbecně závazo.ých nařízenich 
vydávaných pra žskou obcí ve fo~č vyhl 6óek , zve řejňovených 

na rozích ulic, PCP!' . cd r . H'94 publikovaných ve Věatníku 
obecním královakéhc hlavního. mčs ta Prahy . Ke druhé akupině 
patřily též vyhlášky , vydané ne Vy§ehrodě a v Holešovlcích
Bubnech před elouč ením a Prehou v letech 151. ) ti 1884 , jež 

zůst aly nadál e v pletnootl, a bereme- li prežskou aglomeraci 
v úvahu jako urbaniatický celek, pak té ž právní prameny, vy
dané v předměstíCh. 

Výchozím bodem. v nepřeberném množství llo!'em , !'egulují-
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cích danou oblast, je obecní řád pražský ze dne 21. dubne 
1650 Č . 85 z. z. a v. v. (dále jen obecní řád), zejména jeho 
třetí částka O pÓBobnostl obce v~bec . 2/ Ten zůstal nezměněn 
1 po nahrazeni prozatímního zřízení obecního č. 110/1849 ř. 

z. říšským obecním zákonem č. 18/1862 ř. z. Praha byla ~ta
tutárnim městem, pro něž neplatilo zemaké zříz~ní obe~ní Č. 
7/1864 z. Z'I pletné naopak v předměstích . 

Rakouskému právu nebyl znám ins titut či pojem životní 
prostředí člověka, zahrnUjící dnes předevšín "prostředí jeho 
b,ytu a přímé okolí, prostředí celé obytné čápti ~ěste jako 
celku, prostředí, v nómž člověk prs.cuje 8 kudy S8 dopravuje. 
Máme tim 118 mysli 1 nejdllleHtější plochy , ~:de se lidé zota

~UJí. kde se shromaž~ují. 1 ostatní veřejná místa. Proto Bsm 
patří 1 stav pddy, po níž se člověk pohybuje, stsv ovzduší, 
v nimž dýchá. i kvslita vody , kterou pije s u kte!,é se zots
vujew • J / Správa těchto zále žitostí spadala z větší části do 
přirozené pdsobnosti obce jako součást ~atní policie. Podle 
ustanovení ~ 81 obecního řádu, navazujícího na čl . V říš 

ského obecního zákona, "obec má policii čistotní. pečuje o 
dláždění s zschováváni stříd a silnic, ty VYjímajíc, jichž 
zBchování náleží státnímu nsdecfmu silnic, o osvětlení, o 
zachování a čištění hlavních trativoddv, o zachování měst
skýCh mostd , studnic a kašen, vodovodův i jiných staveb, pak 
veřejnďch koupadel, čili lázní. Vykonává policii zdravotní, 
Ohenní, tržní, atavební a střídní neb uliční, přihlíží k 
obecním mezím, k míře a váze, má na sobě péči o záeobování 
potravou, činí policejní opatření k odvracení všelikého ne
bezpečenství, ježto nastává osobě neb majetnosti povodní neb 
jinjmi př:!hod8lJli Hvelními". lIIíatní záležitoati obecní apra
vovale obec v mez ích ~ 86 obecního řádu s tím, že podrobněj 
i! úpravu a rozdělení kompetence mezi státní aprávu a obce 
přinesl zákon č . 68/1670 ř . z. , jenž ee týče organi zace ve
řej né elužby zdrav otní , B zák . č . 9/1888 z. z. o organizaci 
alužby zdravotní. 

V dalším výkl adu SB za~éřím především na předpiay vyd a-
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né pra!skou obcí, popř. na ta zákonná ustanovení, která 
'Ysn1kls před účinností pražského obecního řádu 8 byla 8 pou
kazem na ustanoveni Jeho § 61 převzata. 

Procházíme-li sbírkou zákon~. nařízeni a Jiných miRt
nicb předplall plstr.jch pro královské h18vní lIIěsto Prah'l, vy
danou v r. 1911 magistrátním komisařem JUDr. Bohumi'4111 Štěd
rým. která zahrnuje ... ětšlnu d1l1ež1tých pražských prá"ních 
pam'tek z 2. poloviny 19. stol., mllžeme si nad jBdnotllv~l 
ustanoveními učinit obraz o stavu 8 problémech regulace B 
ochrany !ivotního prostředí, hygienických Z E:~-~ní a zdra
votní prevence v době jejich vznlku. 4/ 

Zikladn1m předpisem místní policie byl řád o čištění 
ulic pro hlavní město Prahu ještě z doby nejv yššího purkra
bího Earle hraběte Chotka, publikovaný ve Sbírce zákond pro
~inciálních pod č. 134/1838. Tento řád byl čas od času s ni 
kterými změnami republikován a doplněn vyhláškami magistrátu 
~ letech 1652, 1863, 1872, lB77 a 1888. 51 Pro Prahu VII, tj. 
bý?slá Bole~ovice-Bubny, platil obdobný řád z 27. května 

1885, účinný od 1. července 1685. 
Definitivní podobs prsžského řádu o čištěni ulic pochá

zí tedy z r. 1888. Předpis je prakticky bez jakékoliV syste
.ati~ dělen ns 17 psrsgrafů, řašících mj. odvoz pevného a 
tekutého odpadu, klepáni s čištěni koberců, požsdsv~ na 
toelety v hostincích a kavárnách, ochrsnu dlažby na ulicích 
a náměetích, přepravu hnoje po městě, řezání dřev s na uli
cích, kropsni chodníků, odklízení sněhu, transport ledu, 
čietotu ve společných prostorách v domech 8 čištění žump v 
domech, kde nebyly výkaly odváděny atokemi. Závěrečný § 17 
je aankčním ustanovením, o němž bude ještě řeč. 6/ 

Rozdíly za padeaát let nejsou podstatné, z dal~ích do
plňků atojí za zmínku např. vyhláška čJ. 71507 ze 4. prosin
ce 1692 proti poškozováni sadů, vyhláška z 19. květns 1697 o 
podmínkáCh pfi bouráni a provádění staveb či jedns z posled
ních ~yhláěek obecního zastupi telstvs v Holeliovicích před 
sloučením z 27. srpna 1884 o podmínkách chovu dobytka v Ho-

• 



• 

m 

ld01' l cích • 
Dalšími d~ležltýml právními prameny o životním prOltfe

di • hygieně v lreza byly vedle řádu o čištěni ulic 1 delší 
~lbl'ěky. zejm'ne nejrůznější lázeňské řády, jejichž potřeba 
byla ~~oláne tím , že pro mnohé ob~8tele Prahy byly l izni 
jediným místem pro pro~edeni d~k18dné oBobní hygien~. Pří
kladem je lázeňský řád čj. 119 760 z Jl. srpne J.~cll . obsahu
jící vedle cen ze koupáni 8 použití prádle ustanoveni o čiě 
Unl: 'Un, o záchranných skříňkách 8 léky 1 přísný zákaz 
"společného koupáni 88 oeob různého pohleví ': ~~dné 8 táté! 
míetnoe':ln '9 čl. 4 cit. řádu. 

Hygieně 8 zdravotní prev enc i jsou v ěnovány dále mléčné 
řády, 8 Jejichž dodržováním, co 88 týče kvelity mléka, byly 
stále problémy, řády pro obchod 8 houbami , ryb~l. masem, 
O1'ocem 8.1 •• které přlpo~nBjí dnešní potr.vinAřoké no~, 
JIŽ nemají, no rozdíl od 2. polcvin,y 19. atol. , povahu pr a
mand prá~8.7 / V nepoalední ředě 8tojí za zmínku tržní řády, 
hřbitovní řády i předpiay, zdánlivě 8 nslí problematikou má
lo aou.iaeJící. např. řád !iakreký a dro žkářeký z 21. duboa 
1881, zapo~ídaJící v § 20 vyvážení mrtvol ve vozech !iekr
ektch nebo drožkách . 

Z~ ýš.nou aktivitu při vydávání právních norel!l v t éto 
oblasti lze aledovet na pře lomu atoletí, rasp. začátkem 20. 
at ol . , což aouvisí též s budováním moderní kanalizace a a 
ote"řelÚm Ja tek" Holdovicích . 

VhUna cito"all,,:ch předpiad řeií otázJcy ochren,y život
ního proatřadí 8 hygieny vpodatatě nárazově a nekoncepčně. 
V době přeměny Prahy na p~alové velkoměsto zdatsla např. 
s trsnou otézke exhalací a čistoty řeky . Na druhé atraně za
Jímavým nepřímým dokladem stavu Vltavy Jaltě na konci etola
tí byla vyhláška čj. D 578- 28/7 z 19 . dubna 1910 , která jma
novala druhy ryb, jež bylo v Praze zakázáno chytat. 

Jak vidíme , vyhl áěek, které byly z l egislativně tech
nického hlediska čao to ns nízké úrov ni , bylo tolik, že je 
takto nelze ani v!echn,y zll1ÍnH. Vyznali ae v nich vsak 88-
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.otní Prefené 2 . poloviny 19. stol.? 
Chceme-li znát názory součosníků na normotvorbu pražské 

obce, stačí, 8bycho~ si přečetli roztomilý fejeton Jana Na 
rudy "Ku a níM" z r. 1666, zesměšňující kesulatlckj 8 pro
tich.lldn3 charsktel' předpisů 8 peripetie při Jejich epEka
ei.8 / Byl autor teoret i cky podle práva skutečně bez~~cný?9/ 

V r. 1886 platil řád o čištění ulic v podob~ ze 2. čer
vence 1877. Téměř pravidelně bylo vyhláškami, vylepov8~1 
nebo vyvěšovanými ve měetě, přlpooínána jeho ustanovení 
"čtltně hrozby sankci dle čl. 15 cHovenáho ! .. '~ . tj. pokutou 

1 sf 100 zl., popř. vezením od 6 hodin do 20 d~ů nebo 1 
trestem podle trestního zákone. 

Upozorněni na nutnost . respektovat řád plynula z jeho 
konkrétního poruěo'Váni tl byla zřejmě stejně běžná, jeleo V,V 

hli!ky o nebezpečí epidemie nakažlivých chorob , z nichž Jed
nu Neruda B jistou dávkou ironie komentoval. 

Podle čl. 1 řádu o čiš tění ulic odvážely odpodky obecní 
po~ozy. hlásící a~~j příjezd zvoncem. Počet ~ozů byl malý. 
V r. 1650 jich bylo v celé Praze jedenáct, z toho pouze tři 
pro Malou Stranu a Hradčany, a ještě např . v r. 1894 byl 
8ch~álen na lednové schůzi aboru obecních etarších výdej 
pouze 400 zl. na nákup nových a údržbu stáv~jicích vozů s 
~oznic.lO/ 

Druh ametí a odpad~. které vozy směly, resp. měly po
~innoat odvážet, nebyl podrobněji specifikován. Vezmeme-li 
~ úvahu, že bylo zakázáno ne těchto vozech odvážet odpadky 
se živ nostenakých závodů pro častá přeplnění vozů, je možné, 
že slsmnik nebyl přijat prostě pro malou kapacitu povozu ne
bo neochotu kočího vzít jej i za cenu nutnosti další Jízdy, 

Domovník, kterj Nerudově služebné Anče nepovolil vyay
pat alámu do Odpadní j~ , věděl , že bude muaet o to dříve 
zajistit její vyklizení, o co spíše bude naplněne. S p~vným 
a především tekutým odpadem byly v Praze 2. poloviny 19. 
atol. "elká obtíže . V r. 1602 např. bylo v domech 106 jímek, 
~ nichž se hromadily výkaly,l l/ a přáni měatakého fyzika 

• 



• 

"1 
MUDr. Jindřicha Z6hoře. VY81ov~né po návratu ze studijní 
cesty po evropských městech v r. 10es. aby "zde v brzku byls 
..vedena kenel1a8ce dle způsobu frenkobrodekého" ee splnilo 
.1 na pfelomu stolatí. 12/ 

Ani pálení el~ v kamnech by e přihlédnutím k poučení 
pro opatrovnice osob neětovlcemi nemocných z 19. prop.~nce 

1883 čj . 219 397, ukládajícímu v čl. IV. spálení ~1~ ze 
elamnfku po uzdravení nemocného , nebylo za určitých okolnos
tí protiprávním jednáním. Tím by bylo pouze v zoufalství 
provádiiné rozt:ruiováni kornoutků při prochá zk("'~ , .,-

Při setkání Anči 8 kočím 1 domovníkem se ukázalo, že 
/ 

řád o čistotě ulic obsahoval sankční ustanovení pouze proti 
občanům. Občané naopak v přípsdě neplnění hmotněprávních po
vinnost í pr ažskou obcí či jejími zřízenci neměli jinou mož
n~st domáhst se s~ého prá~a, než přea~ědčo~áním, hrozbami 
nebo v Nerudovij případě psaním d~novin . 

V závěru lze dát za pravdu těm, kteří t~rdí, že pražská 
_ůr~tní 8 ~gienieká oplltření Be zdejí být s ohledem :lS 
stavební aktivitu, rozvoj průmyslu a nárůst poctu obyvatel 
ve 2. polovině 19. stol. nedostatečná . Pozadu zůatsla i 
právní úpravs, která nere8go~ela na spOlečenský vývoj dosta
tečnl pružně, a pokud byle doplňo~áne či měněna , neměly její 
úpravy kvalitativní ráz. Vetěine současníků si neu~ědomo~al, 
jaký ~liv tato skutečnost může mít v budoucnosti . 

Při diskuaích o plstné právní úpravě životního prostře
dí, l J/ úvahách de lege ferende s řešení metodologických 
probl6mó práva ži~otního prostředí 14/ s1 prá~níci u~ědomují 
potřebu s polupráce s obory lékařskýCh, přírodních s technic
kých věd na jedné, i 8 dis ciplínami společenskovědními, 
včetně prá~ní historie , na druhé straně. 15 / Prsha 2 . polovi 
ny 19. etol., v niž es pozapomnělo, že právo má i úlohu 
pr~enti~ni. by měla být ~aruJícím příkladem. 
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Stanialav Bal í k 

Ein Bei t rag zur rechtll ch en Aus geetaltung der Lebeoa
um3tande, der Hygiena uncl des Gesundheltaw8aeoa ln Prag 
ln der zw elten Halft e dee 19 . Jahrhunderte 

ZU8Bmól1ents8sung 

Der Bel trag untere ucht die rech tli cne AU8g8e t eltung 
der LebeoeUUletande. der HYGiena unci dee (;88 1, .. ," '''1t8''88808 

ln Prag ln der z_el t en Hal tte des 19 . Jahrhunde rte. Recht 
l1ch gehorte dlaee Proble~atlk zum grOOten Tel1 zur norma
len Gemelndetatlgkeit ale AuIgabcnberelch der Crtepollzoi . 
Die Grundvorecbntt ln der zweHen Haltte de" vergangenell 
.!olhrhunderta war die Ordn unS uber dle St r aOeoeauberung tur 
die Hauptatadt Pr ag . Die Qrdnung ent8t~te 1m dem J. laJe 
und wurde durch die ~8ó18t rat B8r188se i n d en Jnh r en 1652 . 
1863,1872 , 1677 und 1666 ..,scnc.er t una 8:-canz t . Die t:ol!llen. 
die sieh su! Hygiene und Le~ene v e rhQltn i ee e ~ez0 6en . wsren 
auch Gegenst aod weiterer ~e.óleinde e rlass e. wie ~ . ;:) • .o6de

ordnung . Lebens;nit t elordn~:l ..... ;C': . • ~ _ " ;:.'! .. ~ť~.rt~n lo r a chri!'

ten . die di e ..i. :'H'lendu.r.<.;. des ",ultl;;ea rlec11tea zeJ. .... c.'l . slod 

g l e1chzeitlg Guch dne Wi c/lt1.,e Iliet ~J.:lGcLe .. · .. I011e . !.lic di e 
S te lhUlg deS' Geset zgilber~ zu :len i;::l!!t ~nde'l u.nd Gucn den Be

durfniss en der da.::lsl1ce:l 1 r axie wlde rsp18sel t . 

Di e ju r lstisch- h19torlacne .l.nalyse der a1:u.dnel'! Ver

ordnungen . de r en ni edrlge8 laveeu und IVldersprúchl1cheo Cha
r akter sch"J n H.re Zeltgenoeeen &;rltlaierten ( z. B. Jnn S.ru

da i n e einec: bekennten ?eul11eto:l " •. ohin klit ih:D?" ) l':slgt . 

daG di e rechtliehe hUDLeEtnltua~ de r 1e~en8UQ8~unde . der Hy
gi ena und des Gaeundhe1tswasens in rreg de r z\\eHan HaIfte 

des .19 . Jah rhundarta zu r uckblieb . '.enn s ia :lovellis i ert wurde, 

hattao die r echtl1chsn Auegestt.:Jtu .. 'lC;811 kelnan qualito.t1v en 

Char akter und r e6uIia r ten nieht elastisch genug die durch 
Beuakti vi t i t . !ndua t rifle'! twicKlun B" und d_volkllrtUl8awechs t UlIl 
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1.11. d.e r St edt hervorgerufenen probleme. ;.enn in i'rag der 

zwelten Hal It. des 19 . Jehrhunderte ve r geeeen wurde , 486 
aecht such alne vor beugende ?unktion het , dann Bol lt . das 
such al.11. mahnende. Beiepiel fur uoe seln. 
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• 
P.~l. Hor s k á 

PlUžsKl POPULACE V 19. STOLETt VE SROVl1Á11Í 

S VELKOdsTSKnl POP'ULACElU TlOOJEJšt EVROPY 

Srovná~.t popul.ční v~oj Prahy a vývoje~ obyvat~latva 
o.tatních e~ropských velko~ěst je možné z mnoha h:edisek. Z 
ládného ~iak to není anadné. Poti ~ tkví v 8aeutném přístupu 
souč.sné historické demografie Je otázce městských populací. 
Hechybí ani názor, že vývoj obyvatelatva měst 10, atol. není 
molno studovat metodami běŽnýMi při výzkumu demografickéhO 
,.tvoje autochtonních populaci. Pro 2. pOlovir,u 19, stol. je 
značni zpochybněno i užív áni počtu obyvatelstva jako základ
ního kritéria vzájemného rozlišování měst podle velikosti. 
Statietiky z této doby totiz udávsjí velmi často nsvzájem 
n •• rovnatelné údaje o lidnatosti jednotlivých městSkÝCh ag
lomeracl, jejichl správní vývoj i úzeoni rozssh se mění od 
aěítání ke sčit éni. Nehledě k tomu, že sama hrenice mezi 
mě.tem, předměstím a přiměetskou oblastí se e tévá neurčitou 
a proměnlivou v překotném tempu tehdejší urbanizace. Jak 
známo, i vývoj pražské aglome~sce je této situace názor~\~ 
příkladem. 

Obyčejně vycházíme z představy, že Praha ae Bt áv ~ yku
tečným velkoměstem až v 2 . polovině 19 . s tol . Podle kritérie 
"elikosti byla Praha se 77 000 přítomnéhO obyvatelstva už v 
r. 1800 měetem spíše velkým než střední~ v tehdejší Evropě, 
a to "e srovnáni nejen se středoevropskými, nýbrž i anglic
kými obchodními e pr~slovými centry. V habsburské moner
chii nebyla na druhém místě hned za Vídní jen proto , že teh
dy do říbkého svazku pad-i1y i Benátky e J,.~ l1án_ !.Jěla však 
"íce obyvatel nežli Budepeut a dvoj- az trojnDs obek příto~
n,ých ve erovnání se Lvovem, Štýrllkjrn Hradcem, Tel'r.: tem a Kra
kovem. Z bavorských, allllkých a slezakých mfa t :1ebylo větěí 
než Praha žádné a teké žádné z nich ji po~ tem obyvatelstva 
nepředlltihlo po celé 19. atol. Pokud ov 5em bereme pro 2. po-
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lavinu 19. atol. v úvahu celou prezokou aglomeraci. 
llepočitállle- li CeBhred , bylo r. 1800 'V Evropě 22 měst 

., více ne! 100 000 aby-vetall . ll Jedině metropole hlavJÚch 

evropských velmoc í vsek t~nto limit výreznčjl př •• 8hov~ly. 
z. bezmála mi liónovÝM Londýnem ee řadil a půlml11ónová Plř!! 
• pHblUně čtv rtmiliónový Petrohrad a Vídeň. Llssbo)". , Ber
lín , Madrid e 1'tím neměly ani 200 000 obyvet eI. J.l1.Jr.:. metropo l e 
pouze tři n r opeká vnitrozems ká oěate přesahovala velikos t ní 

limi t 100 000 obyv ate l. Byly to Lyon. "oakve 8 Voriieve . 
Vhch zbývajícíCh II etothícOVÝCh měst byl:> -'- -" ? přísta
'y, např. Nea pol , Benátky , Palermo, Janov , Barcelona, Amste
r odam 8 Dublin ; tedy takové , j e jichž hospodá.řský význam ne 

prahu 19. atol . patřil splňe minulosti nežli budoucnost i. 
Doba vzniku nových evropských pr~slových center měle 

teprve neatat . Víme , že v Preze od tHcátých let 19. otol. 
sa~iné p~81ové podnikání měnit charakter některých čtvr
tí. K úda j i o počtu pr ehkého obyvatalotve (llS 405) , zjiš 
dnému při ačitání r . l S51, by bylo třeba přičíst s8i 17 000 
oby~atel tehdejšího Kerline , Libně a Smíchove , hořícicl". již 

zákl ad budoucíCh prdmyslových předměstí. 21 Ovše~ ve nrovnáni 
• I1' ropsky rekordním růstem anglických p~myolovýcl. měst v 
1. polovině 19. stol. ea zdá nE:E::mírnti pomelý velkoměataký 
~"oj ne jen Prshy , nýbrž i tehdej§ího wnichova, Lipska, 
DrážJan nebo Vratislev 1. Vfdyt třiatettoícovl1 pFŮmyalov& e 
obchodnÍ centra, jakými byly v r. Il50 Gl as gow , Liverpool, 
Menchester či Bi~ingham, měla ne počntku století veacěa 
právě přibližně tolik obyvatel .1eko teMejší Praha . V r . 1850 
btl e Preha v pořadí velikosti všech 41 evropekých otot l síco
~ých měst no )5 . mist~. 

Do konc e 19 . stol. ee v čak toto pořadí v ýrezně zlep~il o 

ve proepěch Prshy. Vazmeme- l i ze základ údaj Kárníkové pro 
počet přítomných a vojskem v r. 1900 v celé pr8~eké aglome
r aci (565 991), dostává s e Praha ne dvanácté místo mezi 18 
~ropakými v~lkoměoty s ví ce než půl miliónem obyvatel . Vad
l e pěti atátních metropolí hl avních evropských mocnos tí pře-
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YIJuje počtem obyYetel pražskou aglomeraci šest velkoměst : 

Mos kva, Glasgow , Budspeat, Hcmburk , Liverpool 8 Varšava. 
K procesu urbanizace, jednoho z nejvýreznějěích ryed 

ekonomického a loclálniho vývoje Eyropy v 19. etol., zaujala 
Preha - a ještě víc~ jej í předměstí - v polovině století 
p. YDé misto mezi městskými aglomerccemi 8 r ostoucí d~~Ogr8-
rlckou 'V i talitou . Vynálezy prOmyelové revoluce a ~'evoluce 
y dopravě nelezly široké uplatnění při budováni velkoměst. , 
Organizace městského zpdeobu života po technické stránce ne 
jan ~o!nl1a další růst měst , ale učinile tev~ ~1vot ve měs
tech s nesitelný. Asanace nezbytná k zl e pšeni měatckáho pro
,tf.dí mus ela být všeobecná , měle-li být účinná . V 2. polo
~lně 19. atol. už velkoměst ské aglomerace dávno neměly pe
shlÚ POPUlačlÚ bilanci, ji::: byla pO'Yěotn{ aterá meatakli 
jádre před zbořelÚm hradeb. 

Rozhodující eložkou ~elkomčatoká populace byli o~ ~e~ 
tmigranti , V některých novějších his t orlcko- demogratickýcb 
studiích Je imigrace do měst považováns zs stejně důležitou 
jako amigrsca z oěst, jíE bývú vijr.ov~no nepřiměřeně mali po
zornos t. Např . italští democrafovó se domnívají , že proti 
s11n'mu přílivu obyvete l ehte do v~lkýc!', gijst působil zru;čni 

odliv spojený s hospodářsk}~l cykly a ji~mi jevy ekononlc
káho a sociálního výv oje ,J/To by ovšem znemenslo, že počet 
1mlgrsntů do měst byl daleko vyšší, nažli se jeví z migreč 

ního salda v celkových b11anc:ích pohybu obyveteleha. Je 
zřejmé, že výměna obyvstelst'Ye velkých měst měle dynsmičtěj
lí charakter, než ee jeví z pouhého s r ovnání výsledků jed
notlivých sčítání . Toto dynD~ike vack byle patrně rozdílná 
podle velikosti s typu města . Růst velkoměst 19 . stol. nemů
žeme po~ažovet jen ze výsledek mechenického pohybu prscov 
nich a11, nýbr 1:. i za výraz kulturní ,írovně společnosti hle
dající co nejširší uplatn~ní avých představ o životním sty
lu, která jsou nejlépe uskutečnitolné pi'i tehdejším st&vu 
techniky ve městech typu me tropolí. 

Tekovým měetec se v 2 . polovinl 19. atol . st ala Prahe 
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"kr álovské hlavní !r.ě s to". Spol e(:;ew:; kl'i 1 ekonomická přit ažli

vos t metropole je v český ch zemích dokezetelná také atrek
tivitou Vídn~. která ne ~orevě II v jižní č ásti Čech byls do
konce silně jš í ne ? atraktivita Prahy . Jek známo, v r. 1900 
žilo ve Vídni více než pul miliónu obyvetel příslu5ných do 
Čech, Moravy a Slezska , e to z velké čáotl do čeekýcr 8 ná
rodnos tně smíšených oblsstí. 4/ 

Zajímav é je srovnání proporčních vztahů výv oje metropo
l i 11: celkovému róetu populece jednotl ivých států. V r. 1800 
byl podíl Paříže ne populsci Frencie dvouproc~~~ní . V Praze 
v té době žilo 1, 6 % obyvatel českých zemi. Do poloviny 19. 
stol. stoupl podíl Peří že ne celkovém obyvatelstvu Prencie 
na 2,9 % a podíl Prahy v četně předměst í dosáhl 2 ~ obyvatel 
českých zemi. V r. 1911 S8 pOdí le la paří~aká populace na 
0~yv8teletvu Prancie 6 , 9 %. Pražaká aglomerace v rozeahu Bo
háčovy Hvelké Prahy~ v r. 1910 tvořila nepatrně více ne!li 
6 % populace čeSkýCh zemi .51 Přičteme-li k obyvatelatvu Pra
~ i české a moravské rodáky Žijící ve Vídni, pak by na po
čátku 20 . stol. ~ilo ve měst eCh typu matropole více ne~ 10 % 
obyvatelstva příslušného do čeakých zemí. 

Nebylo ani jinak možné při mssovém charakteru stěhování 
do nejv ětšíCh evropských měat , ne ! aby pH vytváření velko
městských populací byl a migračními proudy obcházena tradiční 
zemská a oblaatní střediska ve prospěch i značně vzdáleQých 
metr opolí. Tak se etala Paříž v 19 . stol. nej větším městem 
Bretani a nejvýznamnějším centrem !uvergnanů . 

O Praze víme, že co do přitažlivoati pracovních sil by
la především centrem Středo č echů. O typu pracovníCh příleži
t ostí v Praze vypovídá nízké maskulinita pražakého obyvatel
stv a: 90 mužů na 100 žen v r. 1869 . 61 Ve Vídni v té době 
připadslo 97 mu~ů na 100 žen a v některých pr1lmyslových 
předměstí ch Vídně bylo mužů podstatně více nežli žen . V po
pulaci ~íma či Petrohradu, o nichž máme srov návscí studie 
k témuž období , by l a maskulinita vyšší nežli ve Vídni, a t ím 
více i nažli v Praze. 71 Nem{me však zatím téměř žádné atudie 

• 
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pro hlubší analýzu pražských migraci ve 2. polovině 19 . stoL 
Jeká věkové 1 Bocle-profesní skupinJ BB v Praze nejčastěji 
t~818 usazovaly 8 j eké se zde zdržovaly přechodně? Teto 
ot ázka nabývá zvláštní ddležltosti při studiu vývoje urbani
zace v českých zemích. Emigranti z velkých cěst totiž nej 
s píše mohll vzhledem k úrovni informačních systémů 2. pol o
viny 19. stol . přispívat k šíření mě6t8ké~o ZpŮ80~~ živote 
do slaběji urbanizovaných oblastí. 

Že tato výměna i nformací mezi městem 8 venkovem měle 
ape~iflcký význam pro popUlační vývoj, svědčí ~chlé rozší
ření t zv. změny popUlačního klimatu ns přelo~ 19. a 20. 
stol. Z dosud užívených s t atistických dat o vývoji přiroz e

nébo pohybu obyvatelstv a pražské aglomerace vyplývejí značné 
rOZdíly v demografickém režimu jednotlivých pražských čtvr
ti . Ve erovnáni s jinými evropskými velkoměsty je v 2. polo
~ině 19. atol. průměrná porodnost i úmrtnost celé pražeké 
aglomerece relativně vysoká s změny, k nimž dochází na pře
lomu atoletí , t eprve zočínají vyrovnávat odliěnoeti v repro
dukčním chování od ostatních velkoměst. Vzhledem k tomu, že 
v Praze jako v mnoha velkých městech té doby • nemocn1ce~i 
a porodnicemi jsou hrubé míry přirozeného pohybu obyvatel
s~s značně neepolehlivými údaj i o skutečném demografi ckém 
rei1mu, je třebg uvítat výpočty L. Fislové z nedávné doby 
indexd menželeké plodnosti nsvržen~ ch A. J. Coslem. M~žeme 
tak nepř. provést neobyčejně zajímsvé srovnání výv oje man
želské plodnosti pra žského obyvatelatva od r. 1869 s manžel
skou plodnoetí obyvateletva Petrohradu.81 Toto srovnání má 
epecifický význam pro studium demografického chování pražské 
populsce. Pdvodně ve srovnání s Prahou nižií msnželská plod
noat Petrohradu v devadesátých letech 19. stol . s toupá ne 
úroveň prsžskou s je to přičítáno příchodu venkovského oby
~st.18tv8 do některýCh petrohradských čtvrt í . V porevolučním 
období, v dvacátých letech 20. etol. , je pak možno pokles 
manželské plodnoati v Leningradě sledovat zárovert s úřední 
evidencí l éksřsky provedených umělých přeruěení těhotenství. 
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podObnďm tempem Jako ~ Leningrtdě klesala 8 určitým Č.BOV~ 
předstihem 1 manželská plodnost v Praze, IV Bek o úrovni po
tratovosti 88 v t~ době mažeme jen velmi nejistě doh8d~8t. 

Domnívám e8 , že z uvedených přík ladů je zřejmá užiteč
nost erovns.'vsclch studií vývoje obyvatelstva největších ev 
ropských mbt . V průběhU 19. atol. při těchto e:rovnán{ch 
přibýv á objevených analogii v dellogref1ckém režim", nlkVIPěot 
• ubývají otopy vlivu místních poměrů té kter6 etnické či 
zamipi.ně oblesti . Reprodukční poměry Prahy 88 stávají na 
pf elomu 19. 8 20. 8tol. do značné míry vzorem Dro demogre-
1'iclcý režim čeek)'ch zemí . Proto Je třeba litovat, že nale 
doenadní vidolllosti o populačním výv oji Prc~' !její spHe 
obecný charakter bez možnosti hlubií analýZy konkrétní demo
grafická aituace v jednotli'Yých "Ý"ojových etaptl.ch . 

Poznámky 

1/ G. Sundbarg, Jperyus atetlatiques internetionaux. 
Stockholm 1906 . 

2/ L. Kární ko" á , Výv oj oby"atelstve v českých zemích 
1754 - 1914. Praha 1965 . 

J/ Vil1ea du paseé. Anna1es de démogrephie hiatorique 1962. 
4/ P. Horaká, Urbanizace v čeakých zemích" leteCh 1879 al 

1914. ČSeJ! 27 , 1979. 
5/ R. Re1nherd - A. Armengeud - J . Dupsquier, Hietoire gá-

nárele de ll. popu1etion mondiela . Paria 1968 . 
6/ Bnolkerung uno. Viehetand • . . 1869. i/ien 1871 , ad. 1-

7/ Vi l las du pasaé. 
8/ L. Pialová , Rozdíly v poklesu plodnosti v čaských ze 

IIlÍch 've "i'enko"alcý.ch a městSkých oblastech v letech 
1869-19)0 . lID 8, 198) ; \'I . Berelowitch , L' ávo1uHon de 
ll. tácondit6 légitime a Saint-Pétersbourg - Petrograd 
- Leningrad (1669 - 1926). Almelee de démogrephie hiato
r1que 1982 . 
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Pavla Ho r lil k á 

Die Prager Bevolkerung doa l~ . Jahrhunde r ts 1m Verglstoh 
zur Bevolkerung and.rer europniechen Gro6etadte dieesr 
Zlit 

ZUBamme~t8aBUQg 

Die Autorln bewelat die ~chwierigkelt en belw Ver gIsloh 
rasch und vere chieden eotwlckelter europaiB c~· ~ ~!Oeetšdt8. 

Freg gehorte echon .twa um 1800 (damsle 77 000 alnwohner ) 
zu den grO~ten S tšdten ~lttel- und Ost europe8 , es behsupte
ta unter den binnenlnndlechen Gro~8 t ědten des Kontineote 
seloe Stellung w8h rend des genzen 19 . Jahrhunderta . lm J . 
l~OO stand die Prager A&&lomeratloo unter den europalachen 
Gro6etadten sn zwoltter Stelle . Schoo ln dlss8r Zelt war 
Prag beaonders bevolkerungereich. Die Uwsi edler vom Landa 
umr ... t en den SrOOten Antal1 der BevOlkerung . Die Áuto rtn 
w81at auch auf die bedeutende Auswanuer ung oue den Stadt en 
auta Land im Zus80Qenhans mit der wi r techaftlichen En tw1ck
IUD8 biD . Dse bedeutet , do!> dle Einwsnderung in die Stadt 
gr06 er war , als se einfocheD VeruleicheD einzelner Volke
z8hlungen zu entnehmen le t . ~ rag war vo r sIlem ein Zentrum 
der mitt el bOhmlachen nevolkerung. Oas berunt houpto8chlich 
eeicer Anzlehungekratt lntolge der Arbeitsmoglichkelten . 
Intereaaant dabel 1st der ge rlnge mannliche Áoteil der Be
"olkel"Wlg - au! 9 i..anner kO:li.'lIen 10 Frsuen . In " ien , Rom o
der Petersburg z. B. wsr die 3evolkeruagezueammenaetzUD8 zu-
1II1ndeatens auagegl1 chen. lm Vergleiche dazu 'Msr die Geburten
haullgkeit und Sterbl lchkel t ln Prsg r elstlv hoch . Dle g ro
Ge Auswacderung aU9 dem atandlg wschsenden Frsg aula nshe 
Land ve rbrelt ete nicht nur a.adtlachen Lebensatll , sondem 
wlrkte el eh such au! d88 Bevolk erungeklima aua . Die Repro
duktloneverhsltnlsse Pra8' wurd en an der Wende des 19. Jahr
hUDderta zum 20 . Jllhrhundert ln groOe:n !.Ia(le eln Be1aphl 
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túr dl. B •• olkerung •• Dtwleklung der bObmi_chen Lander. • 
• 

• 
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~dml1a P 1 e lov á 

vfvOJ PLODNOSTI V PRAZE A JEJt~ OKOL! 
V LSTECH 1880-1910 

Druhá polovina 19. atoL 88 vyznačovala význ8lOll~'.n1 změ
naa1 T Boclálnim a ekonomickém vývoji evropského ~b,,8tvl
stv •• I.dílnou součáetí celkového vývoje, který eharskteri
SDTalo pronH::án.í dynamického principu do decb atér lidského 
~Il.ní. byly 1 -.iny vztahu lidí k vlastni reprodukci, kte
r' býYají oznecován3 jako demografická revoluce. Nevenek SB 
projevily poklesem úrovni plodnosti Q úmrtnoetl 8 změnou vě
kové struktury obyvatelstva. II Tyto změny všek nenastaly na
ráz u vlacb společenských vrstev, neopek, byla jistá podmí
něnost mezi dOBeže~ stupněm sociálního e ekonomického vý
voje obyvatelstva e charakterem jeho demografické reprodukc~ 

Vzhledem k tomu, že nejdynamičtěji SB společnost v tom
to období rozvíjela ve městech, příp. velkých městských aglo
meracích, je pří~načné, ža se u městského obyvatelstva setká
vÚle 8 prvky nového reprodukčrúho chování dříve než u obyvs
telet •• venkovského. Tsto skutečnost se projevils v tom, že 
ároveĎ nlkterých jev~ demografické raprodukce byls v obdo
bí, k~ nov' tendence v reprodukčnim chování taprve ~ačíns
ly, tj. na počátku demografické revoluce, ve městech jiná 
Dež na venkově . Zejména ~ ro~díla v úrovni sňatečnosti s 
plodnosti mazi mdstem s jeho okolím l~e proto usuzovat i ns 
hloubku změn nejen v reprodukci obyvatelstva, ale i v celé 
sociálně ekonomické eituaci obyvetelstvs ve městě, příp. v 
jeho okolí. 

Ve svém příspěvku se ~ebudu zabývat rozdíly v úrovni 
reprodukce mezi jednotlivými prsžskými čtvrtěmi. Ty zpraco
val v rozaáhlé etudii A. Boháč, který rozčlenil území měEt. 
na zóny podla charakteru jejiCh oeídlarú. 2/ Obdobně postupo
val 1 J. Havránek, jamuž vděčíme za podrobné rozpracovtní 
demografických poměrů v Praze ve 2. polovině 19. s na počát-



ku 20. etol. JI Zeměřile jaem se ap~3e na porovnání úrovně 
aňsteěnosH a plodnosti obyvatelstva Prahy 8 pražakého okoll, 
zs které jaem povefovals území vymezené zhrubs hr6nicemi 
okresO Kar lín a Smíchov v r . 18(0. 

Z dostupných dat o reprodukci obyv etelRtva v Praze a 
jej ím okoli víme, že úrov eň aňetečnosti byla v 19. st ... !. v 
Pr e ze významně nižší naž v okr esech Karlin s SmíC'~,ov. Zatím
co v Praze činil prdroěrný věk při prvním sňst~~ kolem r . 
1880 30,S r oku u mu žO e 28 ,5 roku u žen , v pražském okolí to 
bylo v prllměru 27 , 4 let u mužů a 25 ,0 l e t u ",·r . Přitom ne 
venkov ě ee v těcht o okre sech muži poprvé ženili ve 27 , 2 l e
tech a ženy vdávaly ve 24 ,€letech . Rovněž podíl neženatých s 
ne provdaných osob kolem 50 let věku byl v Prsze více nez 
třikrát vy iiěí ne ž v jejím zemědělském okolí. 4/ lis rozdíl od 
vpnkovského obyv atelst va žij í cího v bezprostředním aoused
etví města byl v Pra ze t edy mnohem výrazněji rozšířen tzv. 
definit ivní ce l i bát s úroveň eňetečnoe t i byle nižší ve všech 
v ěkov Ých skupinách mužů i žen v reprodukčním věku. Přitom 
poč et sňatků ns 1 000 obyvatel byl v Praze vyšší než SOudo
bý průměr čeekých zemí (8 ,8 , resp. 7,9 v r. 1881) . 5/ To bylo 
vlak způaobeno v ětším podílem osob ve věku nejvyšší sňateč
nos t i v Praze v důsledku rozsáhl é imigrace do Prahy , na kte 
r é sa podíleli zejména mlad!!í lidé. Ea pr<:>ti tornu v p!'eíském 
okolí aa odkl ady sňstku mezi obyvatelatvem významněji neroz
l ítily, ačkoliv podíl oaob , které nikd;,o neuzavřely aňatek, 
předevlím žen, byl i zde mírně v;,oš š í než v některých vzdále
nější ch okresech Čech . 

Po r . 1880 Ba úroveň sňate~nosti v Prsze zvolna zvyšo
vala , zatímco v bezprostředním okol í Pr ehy nejprve mírně po
klesle , ale v r. 1910 byla optlt zhruba na stejné úrovni jako 
v r . 1880. 61 

Me zi Prahou a jejím venkovakým zázemím byly značné r oz
díly i pokud jde o vývoJ plodnosti. droveň plodnoati byla v 
Pr as e obvykl e nižší než činil průměr českých zemí - obyva
t elstvo Pr ahy rostlo zpravidla v ě tším dílem imigrací než 

• 
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přirozeným přírOstke~ . Jest li že však v sedcdeeátých letech 
19. atol. činil počet narozených ne 1 000 obyvate l v čes 
kých zemích v p~ěru J8, v Praze ee udr!~vel ne 40 . V těch
to číslech byly zohrnutj 1 dfti nerozené v zemské porodnlci, 
o kterých ee předpokládá. že byly 881 ze dvou třetin m'mo
pra f akých matek; po odpočtu těchto porodů by se poěe~ nero
zenjch dětí na 1000 obyvatel anižil 8al na 26-~~ . '/ 

t1ro'fsn plodnosti se II mht ekého obyvetelfltve mírně sm
žile zřejmě již v předchozím období, 8 to nejen díky vy8oké-
mu 'f~ku při uzav í rání Manželství . Ne 
"ěku připadaly v r . 1880 132 porody, 

1 000 l< .. ~ t' plodném 

zatímco prdměr na čsské 
země byl 145. To znamená , že počet narozených 08 v Preze v 
této době již omezoval v ědomě, zejména v ~8nže18tví u dětí 
vyAší ch pořadí: jestliže, českých zemích připadely , r. 
1880 ne I 000 vdaných žen v plodnám v ěku 242 naro~ené děti, 
v Pra ze jieh bylo pouze 196. 

Nastoupený trend je petrný i v následujícich leteeh: do 
r. 1690 s e úroveň cenže l~ké plodnosti snížila v Praze aice 
jen o 7 ~ , sle do r. 1910 činil poklee oproti r. 1660 J6 $. 
Počet dětí narozen.'· eh v !IIsnhletví Činil v r. 1910 pouze 121 
na 1 000 vdanýeh žen va v ěku 15- 49 let . Obdobně v leteeh 
1860- 1910 se snížila úroveň plodnoati neprovdaných žen , a to 
o 42 $. Přit om vyeoká úroveň nemanželsk é plodnos ti před po
klesem plodnosti byla významně ovlivnčna již zmíněnou exia
tenei zamaké porodnice a do značné míry i nizkou eňstečnosti 

Vývoj plodnosti v Praze je vlek znEčně odlilný od vývo
je V' zams kém prmněru . V Úhrr_u č eských zemi se v tomto období 
úra...eň plodnosti rovněž anižovele, ale tempo poklesu bylo 
mnohem pozV' olnějěí: do r. 1910 ae úrov eň manželské plodnosti 
snížila v českýeh zemích pouze o 12 %, přitom až do r. 1900 
byl poklee V' slIni pozV' Olný , a teprve v prvnim deeetiletí 20. 
etol. se zrychlil . ROZdíly v úrovni reprodukee v Preze a u 
ostatního obyvatelst,s čsekých zami ee v této době tedy zvý
lily . Jestliže v r. 18S0 přesahovala průměrná úroveň manžel
eké plodnoat i českých zemí hodnoty zjištěné v Pr~ za o 26 ~ . 
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~ r. 1910 to bylo O 60 %. Při poro~náni uk8zatel~ úrovně 
plodnosti za Prahu 8 Její venkovské okreey však zjistíme po
nllrud jiný vývoj. V pražském okolí byla v r. 1880 úroveň 
manželeké plodnosti mirně nižší než p~ěr českých zemi, ale 
podstatně vyšě! než v Praze,BI Po r. 1880 S8 snižovala, 8 to 
va stejných česových intervaleeh tácěř stejným t~pem jako 
v Praze. tedy dříve 8 rychleji než v čeekých zemir.:l v průmě
ru . Do r. 1910 ee úroveň manželeké plodnosti snížila v těch
t o okr •• ech o 41 %. Zatímco v r. 1880 byla v pražském okolí 
o 24 % vyšlií naž ve městě, v r . 1910 to bylo PC'17,8 o 17 $ . 

Pokud jde o plodnoet, byla tedy na rozdíl od sňatečnosti 
vitěí reciprocita mezi vývojem v Praze a v jejím okolí než 
v celtch českÝch zemích. Při pOdrobnějším pohledu na data 
viat zjistíme , že teto obdobnost byle zp~sobena vývojem v 
~~ežakých předměatích, kde byle jek hrubá míre porodnosti, 
tak i indexy plodnosti jen mírni vyšší než ~e městě Praze. 
lapr oti tomu úroveň plodnosti u venkovského obyvatelstvs do
aahovala jaiti v r. 1910 poměrni vysokých hodnot. 91 

V Praze aa začala úroveň plodnosti snizovat v první fé
zi ~ d~aledku nízké úrovně sňatečnosti s později 1 v ddsled
ku omezování počtu dětí , a to dříve a rychleji než v která
koli jiné oblasti č eských ze~í. V prazské~ okoli lze pozoro
vat stejnou tendenci, ale pokles ve sňat ečnosti zde byl ze
jména ve městech nevýrazný a krátkodobý . tJroveň plodnosti se 
zde začala anižovet v počst etě až v dduledku záměrného cme
zavání počtu dětí v ~odině ve měa tech jen o málo později než 
v Praze, na venkově obdObně jsko v celých českých zemích vý
znamněji až po r . 1900. 

Stejně jako Praha bylo i pražské okolí, zejména obc& 
oznsčované jako prežská předměstí, cílem mnoha 1m1grantd. 
Nejlépe o tom svědčí růst počtu obyvatel t éto oblasti: v le
tach 1880- 1910 se počet obyvatel Prahy zvýšilo )8 %, v 
okreaech Karlín a Smíchov 056 %. 101 Imigrsnti pocházeli ze
jména ze zeměp.ělskýCh oblaatí střednich Čech. Např. 'I r . 
1900 byl o z obyvatel přítomných v Praze příSlušnýCh do čea-

• 
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kých okre.d, které ve stejné době vykazovaly více než polo
~lnu obyvatel pfíeluiných k zemědělství. plných )2 $. Po
dobně tomu bylo 1 v pražském okolí. III Nově příChozí Be však 
usazovali hlavni na pražskýCh předměstíCh: ve měetě Karlíně, 
Smichově, !lžkově a na Královských Vinohradech stoupl v 
těchto letech pocet obyvatel téměř třikrát. 

Vzhledem k tomu, že přesto 88 úroveň plodnoe~1 dále 
~chl. snižovala, a to nejen v Praze, ale i ne předměstích, 
je zřejmá, ž. vlivy, které tento pokles podporovaly, byly 
motivačně velmi s11né. Přistěhovalé obYV8tele~v o se relativ
ně velmi snadno přlzpdsobovelo klimatu ve měatě, sckollv 
rozdÍly mezi populací obývajíeí historické jáCro 8 nově pří
Chozími přetrvávaly. V r. 1910 byls hrubá míra porodnosti za 
souhrn pražakých předměstí 19 J a byls jen o málo vyšší než 
~e v1aatni Praze. DOa1edky omezování počtu dětí v rodině a8 
zača11 projevovat i v údajích za venkovaké ob~ste1atvo 
pr.~k'ho okol!, i když úroveň plodnosti zOstáva1a v této 
době jeitl vyee~než byl průměr českých zeMÍ. 

Prahe ae tedy stala jako silné centrum kulturní s hos
podÁřaké i jádrem, v němž ae nejdříve prosazovaly nové ten
d~ce ~ reprodukčním chování a z něhož ae poměrně rychle 
rozeiřovaly do okolí • 
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1/ J. Puri, Prdmyalová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. 
Praha 1973. e. )65; z. Pavlík, Zákonitosti vývoje demo
grafických ay.Umll • .lUC-geographlcB 16, 19B1, 8. ).-)l. 

2/ J.. BoMč. Hlavní měato Praha. Studie demograf1c~.á. Pra
ha 1923. 

3/ J. H.vránek , K otázce použiti mikroanalýzy ve studiu 

4/ 

d .. ogreflckého vývoje 19. století . In: Z českýcb dějin . 

Sborník prací ln IIlIIlorlam proto dr. VácIa" " Hue,.. Praha 
1966, B. 221-2361 týl, Demografický vývOj Prahy v druhé 
polov ině 19. století. PSH 1969-1970 , 1970, B. 70-105 ; 
tjl, Soclel c18sa8e, netionality rstloB end demographlc 
trende in Pregue, 1880-1900. Hlatorlc8 1J. 1966, B. :'71 
.ž 206; týž. dloba měet v populačním vývoJi 19. století 
(pfíklad Pr~). Demografie 15, 1973, B. 229-234. 
Sňatečnost v Praze B jejím okolí podle údajd sčítáni 
lidu 1880: 

~"mi PrW:lěrn,ý 'O'ěk %' Bvobod.Dých 
při prvnim .. věku 
Bňatku 25-29 45-49 

• Ž • Ž • ! 
Praha hl. oěeto )0.5 28 . 5 " 60 12 2J 
Karlín pol. okrea 27 . 6 25.2 4J Jl 5 9 
Strl chov pol. okr. 27,1 24,7 40 JO 4 • 
okolí Prahy 27.4 25 .0 42 JO 5 • 
IIllata v okolí 27,9 25, 6 49 J. 6 12 
'Yeru:ov v okolí 27,2 24.8 40 27 4 7 
české zemi 27.7 25 , 2 45 J4 6 II 

Spočteno podle Osterreichische Stetistik. II. Bd. Die 
Ergebn1888 der VOlkszahlung und der mit derselben ver
bw:ldenen Z8hlult8 der hauslichen !,utzthiere VOlil )1. De
zeI!lber 1880 • • . II. Wlen 1682, s. 198-)89 . 
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5/ Demografická příručka . Praha 1982, s. 84. ddaJe pro 
Prahu podle Oet . Stetistik, VII. Bd. Bewegung der Be
volkerung 0.0 1681 . 

6/ Tento vývo j j i ž není možné dolož it údaji o p~ěrném 
věku při prvním sňatku . Použili jame proto indexu podí
l u plodnosti vdaných žen na celkové plodnosti (~e kon
s trukci indexd plodnosti A. J. CoaIa . srv. ~~íže Z. 
Pavlík - J. Rycbt aříkov á - A. ~ubrtová . Základy demo
grafie. Praha 1966, e. 292- 29) . I ndex poiílu plodnosti 
vdaných len by dosáhl jedné, kdyby ve '1 0\1"' 15- 49 let 

byly provdány 'l5echny feny. 
Indexy plodnosti v Praze, j ejím okolí e v č eských ze 
=ďch v l etech 1e80- 19101 
Index 

Pr". ... ,. 
1h 
1< 

... 
19 
1h 
1< 

1m 
19 
1h 
1f 

pražské okol í xl 

české země 

1880 1890 1900 1910 

0 , 329 0.)35 0 , )60 0 ,374 
0 ,556 0 ,517 0,451 O, J4) 
0,247 
0 . ) 49 

0 , 546 
0,688 
0 , 077 

0 ,411 

0,51) 

0 , 699 
0,098 
0, 404 

0 ,228 
0 , 325 

0 , 536 
0 , 649 
0,077 
0 , 364 

0 , 505 
0,678 
0, 098 
0 , 391 

0 , 209 
0 ,396 

0 , 532 
0 , 526 
0 , 079 
0 , 316 

0 , 519 
0 , 655 
0 , 096 
0 , 393 

0,144 
0 , 218 

0 , 544 
0 , 403 
0 , 059 
0 ,246 

0 , 529 
0,549 
0 , 082 
0 , 326 

1m - index podilu vdaných ~en ns celkové plodnost i ; 
19 - index manželeké plodnosti ; ih - index nemanželnk' 
plodnosti; il - index (obecné) plodnosti. 

xl souhrn okreed Karlin . Smíchov, Král ovské Vi nohrsdy, 
Brudýa nad Labem a Žižkov . 
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7/ Hrubá míra porodnosti ~ Praze 8 jejím okolí v letech 
1880-1910: 
dClm! 1880 1890 1900 1910 
Praha bl. měato 40,) )6,4 32,4 26.2x1 

Karlín pol. okres 
Súeh01' pol. okres 

~. VmohradJ' pol. okr . 

!lžkO"t' pol. okras 

BnMta pol. okru 

prdak' okolí 
ai.ta l' pral. o1r:olí 
08tatni pr8!1k:~ okolí 
a •• ké um5 

40,4 
41, 0 

40,7 
35.5 
42,4 
37,1 

34 ,8 
39.5 
)4,9 

36,8 
24,0 
42,9 
35.3 

33,7 

34, 2 
JO,f 
JJ,) 

32,~ 

25,7 
37,5 
35 .7 

24,8 

~5.6 

22,4 
25,6 
28,6 
26,7 
19 , 0 

)2,5 
29,7 

xl Po odpoč tu dě tí narozených matkám, které před přij e

tím do Zamaké porodnlce bydlely jinde nežli v Praze 
• spojených obcích (Karlíně, Smíchově, KrálO"t'lkýeh 
Vinohradech , Vrlovicích 8 ~l!k:ovi) byla hrubá míra 
porodnosti 16,3 (Statistická knížka kro hl. ID. Prahy 
• spojených ... obcí za rok 1910 . Praha 1912, III. 6S). 

'ypečteno podla Úd8j~ v ~st.rr.lch18che Statiatik a 
Statistická kn!!ce bl. m. Prahy z příslušnýcb l.t. 

a/ Ind.~ plodnoati z. Prahu a její okolí ~ r. 16801 
d.-.! 1m 19 lb lf 
Pr .. , 

Měate na předměatí 
V8nko~aká ěá.t okresd 

0 , 329 0,556 0 ,247 0.349 
0,502 0,633 0,074 0 ,354 

~ okolí Prahy 0 , 563 0 .759 0,085 0,464 
9/ ďdej8 jsou uvedeny v tabulce u poznámky Č. 7. 
10/ K imigreci do Prehy nepř . P. Horská. On the Problem of 

Urbanl.ation ln tha Czech Landa st tbe Turn of the 
19tb Centurlee. HosPD 2, 191a. 8. 259 - 294 . 

ll/ Domo~ská ptísluěnost přítomnéhO obyvatelstva Prahy a 
okolních okrUlIl v r. 1900 (v procentech): 

• 
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DOlaOuká pří_luinost aečten'ho ob,. •• tel.ha 

• b c d • t celkerlD 

Pr'" 20,7 11,1 32,0 Jl,l 5,1 100,0 

I.arlín 37,0 .,9 29.1 22,6 ',- 100,0 

Xrálon.lcá 
Vinohrady 23.6 13,8 33,4 26,1 ),1 100,0 

Saícho1' 32,0 11,3 24,9 29,4 ',- 100,0 . 

hlkO"f lB,O lB,7 35,6 24,9 ',. 100,0 

• okre., kde bylo ob~atalat,.o aečteno ja~o přítomná, 
b okrea, ,. nim! bylo pHtomno; 

o ostetní okrasy pražak(no okolí u1'edané ve sloupci a 
d okr •• y eeCh 8 podílem obyvatelstva" zemědělství více 

nd 50 ~; 
• oetetní okr •• , Čech; 
f Jinde. 
',počteno podla O.tarrelchlacha Statistik 10 , •• 58-97. 
V r. 1900 1110 ... okresech a víc. než 50~ obyvatel pří
alulných k zemědělství )0,8 I obyvatelstva Čech • 
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Ludmila Fialová 

Die Pertll1tatsentwlcklune ln frsť un d in seiner Ulll8eoWlg 
in den Jahren l B60-1S10 

ZUSllilWentaa 8 uag 

Zwlschen Freg und eelner Um~ebung weren in dar zwaitell 
Haltt l des 19. Jahrhunderte ~arkaate ~~ t8rschi8d8 zwlschen 
den El.le8chlle~un6en ur:d der Ge burtcnentwlc:"lun!, ~u beobsch

'CaD . lm Gegenestz Z\tll Lunde bestu:l.J 1:'1 fl· ... ,; do beó,eutend 

hOheree durehechnittllche8 Alter bei der er3ten LhcschlleOun$ 
1m AUer VOIl 50 Jehren wer die Zahl der Ladie en drel:nal hoher 
sle an 48111 Landa . In der unterauchten Pe rioo'e erhohte deh 

Jedoch stand!g dle Anzahl der Heireteu in Preg , wooet ale 
ln der Prager Umgebu.ag stngnierte , Jedoch Gui hoherer Ebene. 
Die Geburtenentwicklung sank in Ireg 8chneller ale ln ea1oeo 
Nachbarbezlrken, beeondera nech 18S0 . lm J. 1910 betrug die 
GeburtaQent wi cklung in Frag nur 62 » dea durchschnittlicbec 
Wertee der bOhmischen Laoder. io ddr Freger Umgebucg 73 ~. 
Oabli ex1e tierteo jedoch groOe tn terschiede zwl achen der Ge
burtenenhl'1cklucg der in den Preger Vorstiidten lebenden Be
volkerung und der in den laodlichec Gsmeindeo der Frager Um
gebung, wo dle Geburtenentwicklung aut hoharer Sbene als 1m 
Geaamtdurchechn1tt der bOhmischen Laodlr blieb. 

l!iI Blzug aut dte Glechwiodigkllt , lIIit ,.-elchlr die Gebur
taQzahl 1A Prsg und 10 se1ner Umgebung sank , ist klar , daB 
,ieb dil Verioderuageo io der Bevolkerungseotwicklung hier 
lelcht durchsetztsn. Dil Konsequenzen der zablenmaD1gen Be
eChrankung dlr Klnder in der Pam1111 kamen vor aUem 1n Prag 
zum Auadruck, jedoch sehr bsld such in selner Umgebung . Prag 
wurde eln eterkes kulturelles und wlrtscba!tliches Zentrum, 
in d8111 sl ch die neueo Teodeozeo ln der Bevolkeruo&8entwlcklung 
lm echoellsten durchsetzten u~d aut die Umgcbung auabrelteten. 

• 
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Ml101 II T o f , Ir. 

PIWlEIY k DĚJINÁM. ZDRAVOTNtCH POWiR8, ZDRA.VOTJi! PtčX. 
HYaI&NY KisTSKiHo ~ROSTŘEDf 4 POPULAČN!CH PROMĚI 
V PRAZI OD I). DO 19. STOLETt 

~D47 • ab1rky ArcblTU hlavníbo ~ě.t. Prahl, ~ít.Jí~í 
5)2 178 ~ld.a!Díeb jednotek archivního MateriÁlu. J80U boha
tja 84roJ .. bl.'orlck!oh informací Ir. dějinám zdravotních po
.i~ •• 4ra,,"ot41 péče, h1s1en1 miatak6bo pro.tř~dí a populač
níob pro.ěn T Praze 04 13. do 19. 8tol.1/ Spolu 8 cantr'14í
a1 t04d,. • ab!rk&m1 SUtního Ú8tředníbo a rcblvu T praze2/ a 

přípldni 1 • delěíml pramlny píaanné. ikonografické nabo 
baotné kultury dovoluj! tyto archivní 1 J1né prameny plni 
obJ .. .D.it da.oou prohla.tiltu T jejím dolUém • rozporuplAém 

diJ1Aném výTaJi. 
Z Jednotlivých tondd • abírek Árchivu hl. miata Prahy 

"Jí pro atudium tematiky prai.k~o zdravotniotví 8 .oolála! 
plč. T pfadhuelteké dobl základní význam 48publ1koTaa' lieti
GI e hlaT~1 aejatarl! ~ě8~ek' knihy . k~.r' ""zaikll s diploma
~ick' činnosti pražekýcb městekých rad. do jejich! kOGpe~eQ
o. ~Jto o~'sk, pdTOdnl náleže~. Studium ve abírce pergameno
"leh lieUA usnadňUji aplcU.lD.í in"eniUJ/ e pro orlant.ci .
nljatarl!oh _Ietakich knihách Jaou k diepocici aoupia, J. Če
lako"ak'ho~1 J. Čarka51 a R. Nového. 61 

X4,I pek "&nlkly na S~arém Mlati pražakém ~. počátku 
15. atol. a o nico pozdiJi také na JOTém Mle~i pražakém pro 
boepodUetou agendu &"lálta! I lltipansk' Úřad,. přalll sdra
"otní a aooi'ln! probl~ uvadanich měat z měatakich rad aa 
t1to nOT' 4alagované orgány.71 Vldecké posn.tk,. ktaré po
atJ1uJa d1plo~~icki matarlál pražekich ěeet ipaaakjoh Úřa4d. 
obohaouJí hietorická 1nformacI s knih miataké agen4, n •• per
nebo. aporn6bo a ~raatního aoudnictví. Přahled tichto knih, 
saf ... n.joh " J.rcb1vu bl. llliet. Prahy do rc.eábU abÍl'k, ruko
pid, přinOí eoupla miatekich a ji.Q.ých ÚředAích Iuůh oJ. Č.rb. 
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CeJUlOIl hi.tonosraf1ckou dokumentaci ke atudiu zdravot
ní •• ooiální probl~.tlk1 T Praze poskytují 1 bohatá sbír
ka papíroT,tCD 118t1D.. sbírka pataD:hl • tak' nl1ká ahírka 
oírk .. ních matrik, T nichž Je možno etudo._' I4ravotn! ata. 
populac., .pld~le a rdzné jloé demografioká otáskl.al 

Z archivníoh tondd praž_kých Ipltáld, ktar' ap.o~álni 
~OTal7 o .r:I.emooD.é • pfeeUrlé oacD1. je T A.rohl'r1';' hl •• ú

ta Pr.hl uložen autentický materiál a'aromistekýcb lpitáld 
~. 'raniiika II moatu od r. 16)2 • ev. Pav~. od r. 1507. 
novoaiatakjcb Ipitáld aT. Alibitl od r . 1544 • ev. Bartolo
alj. od r. 1591 •• alo.iraoek/oh Ipit'ld sv. Jana II v041 
od r. 1654 • VI.lakého lpit'lu od r. 1650. 

Pro období po r. 1764. kdy bl1y T Praze zrulany Tiachey 
s'ad aiatak' Úřad1 • .nahrazUJ' jad.r:iotD.ýa magietrát_. J& 
najddlailtijif. p~ • .D." bietorickiho poznáni vfyoje zd~ 
vo'niob • eocltlniob pomirQ v Praze Úfední ma'erl'l Kag1.'ri

'u bl •••• ,. Prahy, k'erý od peč"ku 'vořll1 'fi een"y, 
poli'iek/. civllní • 'res'ní. 

lODd Kag1e'rá'u bl. miata Prahy je mezi 1 455 fond3 a 
ebírJtaa1, o nU pečUje .1rchiv bl . mieh Prahy, D.ejdUím 
arch1vnÚl celk ... Zpřť.tup.Ďují jej moderní lnYenUře,9/ do

bov' 1.ndeS7 • od r. l845 tn. U.otverz'lní rejeU-ík, který u

aoiĎ.uJ. r'1ohll přehled po d.oh po'řebll/ob in!ol'lllaoích a j. 
hk oja41.nllou s'arou spisonnskou P01l1110kou. I1fední knih, • 
epi.y lIlag1a'ritu bl •• ěa'a Prah,. pesk)'tUjí dkladl1í Údaja 
pro .udila draTohlot" • eoc14lní p'č., pro studila U"o'
ního proeUedí i i1"otního et,.lu, pro atudlUII .peoialbo" ... 
nich edra"otníoh a .oeiálníoh inetituoi i pro b1oSratiokou 
baur18t1ku. 

!leb.U b1etor1ok' informac. Ilag1stntu hl •• "ta Pra.b.7 
doplňují evlálU při eladodni li"otnich podminail:. zdr.,.ot
ni • eoel'lní p'ča o praž.k' oby1'.hlaho od pelorll17 19. 
etol •• rob1ní matarUly pr&žskjob eoudd. V aoučun' dob ••• 

k tlato ,,/znamnfm mater1'l~ spr.co"'''.ji in"entář •• kter4 
j •• pli.tupni pro "ideck' bádAni. 

• 

• 
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z oa"1Q!ů tO.D.d6 .lrohi"u bl. mhh P1'IŮl)' ., P1'O .~u-
41_ ad.raTotllÍ a sooUlA! probl .. Ultl Prahy do 11':040& 19. 
atol. a1aof'4At ... .fen .... ja'as to.o.d neobeoné .Iluocn1oe T 
pra •• , .18"40.101 oteTfaa' 1. pro.iaoe 1790. ArchlT.a1 •• te
:1'14.1 Uto Pn'DÍ .u.t.II.Í A_oo.alce T a.ch'ch, khn. od. rOlc'U'· 
ku .... , ,z1ahnoe pHJ:l.ala 40 Ul\eba' p4a. ~o1e.ll.', "o .. 0-

ble4u A& Jejich II&J&111:0"", poair7 , st.,., D.i1'Ocl.D.oc" ubo 11.4-
l»e1eD.etTÍ, J& dochod.D. hprn cd r. 1818, • 'o. jdil a.aa4a1 
.... HrtU •• eJatari1 Úfecl.D.! • Uk.hlt' kA1h7 • sphJ 'b717 
an16eQ7 aúhbi ... r. 19.5 • UehlSJ1i podl;! ! pf'1 D.Rdbor
ajOh skari.do.b. 'OD' Vleobtloné "_00410& T PN" j. u.po
H4U • ez1.t:uJ& II; nimu la:,..,QU.f. B .. 1nn.llU.h je oup_ 
40 •• .D.~pofUaAI lod .IIlahkfho oborob1.D.o& a& ItarlO'f'I, 
ir:hrj ot.ahUJ' bhrUl od r. 1789. 

Unh' 1.o.tomaoe ll: 'aD' h •• Ue. j. moho deka' tak' 
at\l41_ Úfe4a.ío.b krl1b • &»1.0. prablr:job apoIJcd, • lŮohl 
o&j4O.ldUIJi! jsou. hltU.u ad.rayotd & .OOu'ID! probl ... 
aUQ aPOlq POd.ptua.,. Jed4im • D.~stui1oh .polkd 'IIohoh 
'117PQ. t Diaul •• d.ooho.al aU'll.ntlot! mat.ri'l. ~. Spol.k 
.s'~..ai •• po4POru~íoíOh d.ilnítd •• dniok/Oh s srob1.nt.i 
p&a4'11taa1 04 r. 1870. 

Pbod41 praiat' phdai.ht' obo ... _nam.,Qall n Ti'to~1 

sez.yotn1 s so014lní pi!. T poroTniní a prsiatjm! •• atl ur41-
d o4Uiao.U. Pro ~.310h ap.oil10k' a'llwUl,a ma~í .o. .... tu
p1hlAeu Úlob.u 400hond srobiT,. 'liiohto obcí. Z 3ad.noill
Tfch pral8.1r.:foh phdahtatjoh OboíJ~U !OZSOU 1D.nntiH. 
spfíatUpnl.o.l :0.1:147 .ts'll larlí.o.a.1 Libai121 a Vl.o!aD.l J/ 
Díllí otistJ .Ir.: '11 ... '1110. a4raTo'lln10'llTÍ a ao01ilníoh ~rd 
T prautjoh pfeUiatakjoh oboíoh i. 11.01110 stu40Tat 'IIak' T. 
SUi.nÍll oblastn:!. aZ'1)h1TU T Pra .. 4/ s pHpadr:li 1 T 4allíoh 
ai''II.o.íoh oblastníoh srobi •• oh. 

Z obra_oTfoh a pltaoT,toh .bíHC Aroh1TU hl •• "ta Pl'aQ 
..~í ",ro 4aDOU problematiku Tfsn .. abírka sftf1ok,toh 11 ... 
'11:0.,151 .bírka bia'llorlotjoh Pltad161 a .bírka .tarlob pral
Itlob fotoS.ratU ,171 khd poak;y;u3í WOl'lUOtI 1to.nopaf10-
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k6ho charakteru. 
Tento .'ru4ný přehled diplomatickýoh a ikonografických 

praaen4 upoeorDUjl pouze na neJzá.aiaějií archivní fondy a 
.bir~ Archivu bl. mě.t. Prahy II; dějinám pral.kýeh sdravo'_ 
niob. • aocllliíoh ,omě1'll • .lŽ budou tyto 1 dali! arch11't'.i 1 

Jiné pr.maDl vědeokl zpracovány. bUUI možno plně obJr.aalt 
dkl_u! probl_, TýYOjl sdra't'Otnich poGlěr6 •• ~"(ot.ll.í péč" 
hYgien7 ai,tek'bo pro_tř,dí a populačních proměn T Praze od 
1). clo 19 •• toleU. 

1/ V. Blatrlcki • V. Hrubi, Přehled archívd ČSR. Praha 
1984. e. 46-48; V. HlaTa •• kol., Archiv hlavního 
mleta Prahy. Průvode, po fondeoh • _bírkách, Praha 1955. 

2/ PrdTodcl po d'tředním arohivu ministerstva Tnitra T 
Prue. BU 2, 1952, Č. 2, J. Nuhlíček a kol., Státní 
úatfadní _robiT Praha. PNTodce po fondech II, Prala 

19551 Pfehled archlvníc.b pOlldoek • publikaoi Stá1:Dího 
Ú,atřadního archivu v Praze 1-2. Pr&ha 1979. 

II J. Čarek. Soubor pergamllDových l1et1.n Archivu hlav.D.ího 
.ě.ta Prahy. I.D.ve.D.tář, Prah ••• d. 

4/ J. Čel.kovlki, Soupl. rukopiad ohovaných v archivu 
hlav.D.Íbo mě.ta PraAy. SPDHMP 1/2. 1920, a. 1-12). 

5/ J. Č.rlk a kol •• Mě.také • jl.D.é Úřední k.D.ihy Archivu 
h1av.o.Íbo mě.ta Prahy. Praha 1956. 

61 R. Jovi. _ěatlké lI:.D.ihy v Čeohách a na Moravě 1)10-1526. 
K.talog. AUC. Phl1.Hiat 4. 196), I . 142-162. 

71 M. Kratochvíl, Še.t1panaké Úř.dy v Starém a Novém Ka-U 
prailkém do r. 1547 • jejich k.D.ihy. SPDHMP Vl, 19)0. 
I. 149-264. 

B/ V. Blavaa a kol., Prahké matriky femí 1584-1870 . 
Pn.ha 1954; B. Čakrtová. Soupie utr1ll:. Archiv h1ev.ního 
mě.t. Prah7. l.D.1'e.D.tář, Prah. 1979. 

, 
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9/ fo Holeo • kol., Pr •• 1dlum Mac1atrátu • miatakl rad,. 
bleT.II.ího _iata Prah,.. IllvantU. Praha 1964 . Dali:! 1.11.

TantU. jeou zat~ y rukopla.ch. 
lol Mo 8TObodo.á. Viaobeoná n~oca1c. T Praza. Inventář, 

Praha 1961. 
11/ J. Klooh - P. HoliC - v. Lím - M. Svobodoyá, Mi .. ,o 

hrlíJh InT8ntU. Praha 1961. 
12/ P. Holeo • Mo STobodoTá. Mi,to Libeň. lny.ntář, Praha 

1961. 
ll/ J. Bloch - V. Lím - Mo STobodoTá. Miat o VY8očaor . La

TantU. Praha 1962 . 
14/ Státní arch1T T PraZ8. P~Todc. po arch1vních tondeob, 

Praha 1958, J. Tywonlak a kol., Státní arobiv T Praza , 
PrdTodca po archivních tondaoh 2, Praha 1960 . 

15/ V. HlaT", Praha. jaj! 11TOt do polovin,. 11 . etoletí 
T cr-!lct/cb l iai.ch . PSH 6, 1971 ••• 145-18); til, 
Pauk' barokní nduta. 1'vU a žhoi mlata ll'ah7 
1650-1150. PSH 9. 1975 ••• 19-76; tý!, Obrazy barokní 
PNh7. Soupb gl'&t1Ckjoh l1a"d druhé pol ov1.D.y 18. a"ole~ 
'1, PSB 1967-19&8, 1968, •• 167-212 ; " ji , Ikonogra!1e .i.". Prahy 1493-1800. Prah. 1968; "ýi, Ikonogra!1e 
.1.". Prah, 1801-1880. Praha 1970. 

16/ V. YoJ"fiek. S"aré pl'n, pral.ké . Kn1boyn. ~e.ké .pol.~
no."1 cemi.id.D.é • Pra&., či •• 8, Praha 1912. (V6"i1n. 
e UYedenýob plánd .bofel. 8. 5. 1945.) V. Hla ••• • Pl'n, 
mi.". Prahy & okolí 1801-1918. SAP 24 , 1974, •• 1)7-259 . 

17/ V. Hl •••• , NaJaterií fot ogr.fi. Prahy . PSH 1969- 1970, 
1970 , •• 178-182. 
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M1101 DTO f á II: 

QUIllln sur O"chioht, dlr S •• un4h.ltllcb~ BedlnguaSID, 
der O .. un4haltapfl"I, dlr Hygienl dar St,dtumwllt uad 
<lu Bn'olltuunlIlTClr&ndlru.cgln TOlII 1). bia 19. Jahrhundt,rt 

... p .... 

Dar Baitras b,t.Bt 110b kurz mit einem kO~~ tntl.rt.D 

Oblrbllck uber di, Baatand, uad Sammlungln dl. Pragar 
Stadtaroh!T" 8U di'lem Tbeme. Dabal bacd,lc 81eh Dur um 
.clohl B •• tind., dia 'Iordalt und 10 IrlchliaOber gemecht 
.urdan. Sebln dln ang'Slbenen Qualllnkomplaxln ,zlati,ren 
1m Pl'CU Shdtarohlv .uch and-ua Butana". dh 1m Zv.aam

me.Dh&Jlc mit dan 'r&&eA dl' Geaundhalhweeana. dar Hygten. 
oder BeTolkeruns •• ntncltlung der Pragar Aga:lomaratlon .h
han. Dl ••• alad jedoch mangal1 archlvar1aehar Hilfam1tt,l 
nicht tUr dla Porechung'.rbalt nutzbar. 

, 
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SEB.AK POU!ITtCH ZKRATEK 

Aad &UV uchl .. Archeologického ústavu esJ.V 
• C Arcbl,. č •• ký 
R. ArChi't tUr Xulturg8achlchte ... Jrch1'9 hl. miste PrahJ' 
U. .Archl" pral.tebo arcibiekupství (.r~Íl1'lní fond) 
jR Archeologické rOEhlady 
.... C Archhní č.sopla 
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