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ÚVODXÍ POZNÁMKA
Sborník Documenta Pragensia IX pr1nas1 písemné verze
dvaceti osmi referátů a diskusních příspěvků, přednesených
na V. diskusním zasedání Archivu hlavního města Prahy, které
se konalo ve dnech 6. a 7. října 1987 v Riegrově sále Obecního domu a bylo věnováno tématu "Šlechta a církev v Praze
od doby předhusitské do roku l848n. Vedle toho jsou zařaze
ny též dva příspěvky pro toto zasedání původně připravené,
avšak z technických důvodů nepřednesené (J. Čechura, J. Douša). Naopak někteří autoři, kteří v průběhu jednáni vystoupili, písemné znění svjch sdělení nedodali, nebo se rozhodli
publikovat je na jiném místě a v tomto sborníku tudíž nejsou
zastoupeni (P. Čornej, I. Dejmková, E. Fučíková, J. Ludvová,
J. Martínek, J. · Petráň, T. Volek a o. Urban).
Příspěvky byly pro zveřejnění v tomto sborníku autory
vesměs textově rozšířeny a doplněny vědeckým aparátem. Sestavování publikace bylo ukončeno v květnu 1988 a po tomto terminu nebylo jiŽ možno provádět žádné další ~pravy a doplňky.
V důsledku finančních problémů a skluzu ve výrobě dostávají
se však stati vzniklé v r. 1987 a poč. r. 1988 do rukou čte
nářů až s tříletým zpožděním a to má za následek určité zastarání odkazů, citací, uváděných názvů institucí atd. Vydavatelé se za tento nedostatek autorům i čtenářům omlouvají a
prosí je o shovívavé přijetí svazku - především s odvoláním
na krajně složité podmínky, za nichŽ je možno v poslední době vydáni publikaci tohoto druhu prosadit a realizovat.
Redakce sborníku provedla v zařazených textech pouze
nejnutnější zásahy, směřující k jednotné ~pravě rukopisu.
Psaní vlastních jmen a názvů, transkripce i užití velkých
písmen, zpracování edic a příloh, a rovněž věcný obsah i Úplnost poznámek a odkazů byly ponechány na plné odpovědnosti
autorů. Resumé do němčiny přeložila dr. Ivana Ebelová, revi-

zi e techni~kou redakci textu proTedly Eva Čakrtová a dr. Marie Lišková, předlohu pro tisk napsaly Jaroslava Rohová e dr.
Hana Svatošová.

V. L.
V

Praze ,30.

května

1991
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ŠLECHTICKÁ REZIDENCE V PŘEDHUSITSKÉ PRAZE
Termínem šlechtická rezidence ve městě rozumíme vlastnictví nemovitosti ve městě šlechticem, tj. feudálem, který
je nebo byl trvale usazen na venkově. V nabytém městském domě, dvorci nebo paláci sídlil šlechtic s rodinou z různých
d'llvodů bud trvale, či dlouhodobě, nebo jej užíval podle okolností k přechodnému pobytu, aniž by se vzdal mimoměstského
pozemkového vlastnictví a aniž by přijal městské právo.
Rezidenci tohoto druhu lze v předhusitské Praze doložit
a v odborné literatuře se s konstatováním šlechtických us~ 
dlostí ve městě setkáváme běžně.l/ Je však třeba klást otázky, jak rozsáhlá byle, jaké měla důvody, do kdy ji lze zaznamenat a konečně zda byla jevem obecDÝDl nebo jen spec~fic
ky pražským. V následujícím textu budeme věnovat speciální
pozornost zejména pražským poměrům a teprve po jejich zhodnoceni se pokusíme o širší komparaci se situací v jiných mě
stech.
Zátladní přehled vývoje šlechtické rezidence vyznačují
především normativní prameny 14. stol. Jsou jimi míněna čty
ři privilegia, vydaná jednak Janem LucembUl'ským (1330 1 1341) ,
jednak Václavem IV. (1375, 1410) pro Staré Město pražské. 2 /
V Janových listinách je deklarována povinnost všech obyva~
tel města platiti poměrně královskou berni (1330), jakož i
přispívat z veškerého jmění mov~tého i nemov~tého na měst 
skou sbírku pro potřeby města (1341). V obou písemnostech
se pak objevuje shodn§· passus o "nevelkém počtu dvorců a domů, .z nichž jejich držitelé, těšíce se jakémusi právu, nemusejí platit nic." 3/ Listina Václava IV. z r. 1375 opakuj e
v zásadě ustanovení privilegia Janova z r. 1341 a teprve
druhá Václavova písemnost z r. 1410 rozšiřuje a prohlubuj e
předchozí ustanovení. Konstatuje se v ní, že Staroměstští
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nabývají práva přijímat do města pány, zemany 1 panoše a
poskytovat jim ve zdech města och=anu, a to za podmínky, že
ti všichni budou městu platit desátek ze svých mimoměstských
statlcl. 4 /
Ani jedno ze čtyř privilegií se v žádném směru nedotýká
základnÍho sociálně právního statutu šlechtické svobody, počítá s civil!lě právní zásadou "juris advenarwn"~/ stejně jako s nesporností trestně právní jurisdikce města ve veřejném
zájmu. 6 / Zdůrazňuje se tu však zvěcnění vztahu v majetkoprávní rovině ve prospěch města podle zásady "qui.d pro quo". Že
pak zmiňované listiny vykazuj~ v čase tendenci posilující
zájmy města ve fiskálním slova smyslu,je nepochybné. Byly-li
to důvody jediné, či nikoliv, bude třeba ještě prokázat. Vývojová linie, naznačená obsahem citovaných právních pořízení,
neplatí však jen pro 14. stol., ale dovoluje zmínce o exempci
"nevelkého počtu dvorců či domů" v r. 1330 a opět 1341 - usuzovat na situaci starší. V těchto souvislostech je nutné, abychom si položili otázku, o jaké dvorce a domy vlastně šlo a
co bylo důvodem jejich eximování.
S použitím staroměstské berní knihy (AMP, rkp. 20), jejíž berní katastr pro r. 1427, resp. 1429 zachycuje předhu
si taký stav poplatnosti nemovi tostí ,7 I je možné eliminovat
různé skupiny staveb, ze kterých se berně naplatila tradičně
(městská zařízení, kostely, univerzitní koleje a královské
rezidence ve městě) nebo zcela aktuálně (konfiskáty nemovitostí por. 1421, dosud držené městem). 8 / Učiníme-li tak,
dospějeme posléze k vytčení šesti dvorců · na ploše Starého
Města pražského, které exempci vykazují. Jde o čp. 95-99-I
(dvorec pánů z Lipé), čp. 21lb-I (dům pánů z Landštejna), čp.
212-213-I (dvorec pánů z Rožmberka), čp. 222-I, 946-I (dvorec
pánů z Kunštátu), čp. 288-289-I (dům pánů z Hradce) a čp.
948-I (dům pánů z Říčan).
S · výjimkou prvně uváděného dvorce pánů z Lipé v prostoru Platnéřská-Valentinská, kde máme ovšem doklady písemné po-
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emporového kostela sv. Valentina9 / na straně jedné a kolem
kostela sv. Linharta a tzv. Jarošova dvorce10 1 na straně druhé, tvoří zbývajících pět dvorců hnÍzdové osídlení, nakupené
kolem někdejší templářské komendy u sv. Vavřince (později
klášter sv. Anny) v Anenské, Liliové, Řetězové a Zlaté ulici.ll/ Kombinací výpovědí písemných i hmotných pr~enů o
všech z~ovaných stavbách, jmenovitě pak interpretací stavebně historického průzkumu dvorce pánů z Kunštátu (čp 222-I,
946-I) 12 1 dospíváme k závěru, že šlo o stavební celky, které
svými počátky tkvějí v poslední čtvrtině 12. a 1. třetině
13. stol. tedy v období před správně právním konstituováním
Starého Města, a tedy na pozemcích, které měly povahu ryze
feudálního pozemkového vlastnictví. Byly to tedy svobodné
statky - dvorce a tuto s v obodu si uchránily i v době následující.
Lze-li šlechtickou rezidenci doložit už v počátcích Starého Města, potom o poměrech na Malé Straně po jejím ~fyteu
tickém vysazení v r. 1257 nemůžeme říci takřka nic. Ani pokus
o určení osoby lokátora v královském podkomořím Pitrolfovi,
ani hypotéza o jeho malostranské rezidenci není prokazatelná!)/
Na základě stavebně historického hodnocení základů domů v lokovaném prostoru se pak zdá být datování počátku šlechtické
rezidence na Malé Straně v průběhu 2. poloviny 13. stol. velmi nepravděpodobné. S naprostou jistotou lze pak podobný jev
vyloučit na Hradčanech, a to ještě 1 v 1. polovině 14. sto1:41
Totéž pochopitelně platí i pro Nové Město pražské, založené
až v r. 1348. 1 5/ Ačkoliv situace na Pražském hradě je meritorně mimo .okruh šlechtické městské rezidence, nelze nezmínit, že Hrad v r. 1303 vyhořel, a ač zřejmě zcela neobyvatelný nebyl v následujících letech, přenesl Václav II. a po něm
i Jan Lucemhurský své sídlo do zdÍ Starého i!ěsta. 16 /
Ha základě uvedených skutečností můžeme spolehlivě konstatovat, že nej~éně do třicátých i čtyřicátých let 14. stol.
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byl centrem městské šlechtické rezidence na Území Prahy s
pouze prostor Starého Města pražského. Právě v té době vydaná privilegia krále Jana pro
Staré Město pražské nabývají svého širšího smyslu v tom, že
zřejmě signalizují vzestupnou tendenci šlechtického zakupování a záro7eň snahu měštanské obce tomuto procesu ekonomicky čelit, případně obrátit pozornost šlechtických interesant~ k jiným částem pražské sídelní aglomerace. V každém pří
pade však mají význam jistého mezníku v orientaci šlechtické
rezidence.
Ačkoliv postrádáme přímé informace o d~vodech sledovaného jevu, je možné vidět hlavní příčinu ve společenských a
politických momentech , vyplývajících z centrální funkce Prahy, tj. ze subjektivní potřeby 1 objektivní nutnosti šlechty
prodlévat ve městě či v panovníkově blízkosti.l7/ Vedle samotné královské rezidence ve městě přicházejí v p~běhu 1.
třetiny 14. stol v Úvahu ještě další skutečnosti přímusové
ho char&kteru, které zvýraz~í centralitu Prahy. Patří mezi ne nejen zřetelné vyhraňdváni dvorské a zemské správy
Ústřední, ale také zpravidelnení funkcí šlechtických politických a právních institucí (sněm, z~~ký a dvorský soud),
jakož i st~upající význam zpísemňování závěr~ jejich jednání (desky zemské, dvorské).lS/
Je dobře známo. že Karel ·rv. velmi záhy obnovil rezidenční funkci Pražského hradu (1333-1378) a vlastní město
opustil. Jeho politické pretenze sice přesahovaly hranice
českého státu, nicméně v něm hluboce tkvěly (Hausmachtk6nigtum). Zřízení české církevní metropole a založení pražské univerzity zdůrazňovala centrální pozici Prahy v celostátním, ale i středoevropském slova smyslu. K t omu pak
přistupovaly i snahy - vesměs marné - vytv ořit z Prahy obchodní emporium, křižovatku ces t dálkového obchodu.l9/ Stav ební činnost, kter ou v Praze rozvinul, smě řovala však k
v ětší integraci vš ech pražských měst, v ytvářejíc z nich v

největší pravděpodobností
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jeho pohledu i v politické praxi (spojeni Starého a Nového

Města 1368-1377) 20 / celek, sevřený souvislým prst encem hradeb (1348-1362), 21 1 tedy důstojnou i reprezentativní císař
skou rezidenci, prostor, ve kterém mělo být místo nejen pro
paláce nejdůvěrnějších rádců, politických exponentů, ale i
pro odpovídaj:Lc:L dvorskou společnost a Ústřední stavovské
zemské instituce. Součástí i doplňkem takto koncip ované
centr~lity Prahy byla pochopitelně i městská šlechtická rezidence, rozšiřující se od poloviny 14. stol. na všechna
pražská města. Třeba dodat, ~e svého specifického rázu nepozbyla šlechtická rezidence ani za vlády Václava rv. 22 1spíše naopak, nebot v souvislosti s přenesením král ovy rezidence opět do hradeb Starého Města zesílila tendence kumulovat
šlechtické domy v okolí Králova dvora u sv. Benedikta, u
dvorce "U černého orla" (čp.I-922, 910) a u Hrádku pod Zderazem (čp.II-329) na Novém Městě pražském. 23/
Systematičtější průzkum šlechtické rezidence umož;ují
zejména Tomkovy Základy starého místopisu pražského pro období dochováni relativně velkého souboru zápisů dnes už z
části zaniklých pražských městských knih, tj. pro léta 1378
až 1419. 2 4/ Volba tohoto rozmezí dovoluje pak :·rovést ještě
další kompérace, které mohou osvětlit hlouběji některé jiné
důvody šlechtické městské imigrace.
V naznačeném časovém spatiu je možné zjistit na ploše
čtyř pražských měst (včetně Bradu) celkem 131 vlastníků nemovitostí z řad šlechty. Největší počet z nich - celkem 43
(•36,75%) - žilo na Starém Městě, na druhém místě je Nové
Město s 28 vlastníky (•23,93%), v pořadí třetí poz i ci zaujímají Hradčany včetně Bradu s 27 vlastníky (=23, 07%) a na
posledním místě je pak Malá Strana se 13 osobami (=11,11%) .
I když je třeba připustit, že někteří z uvedených šlechti ckých držitelů nemovitostí vlastnili v rámci jednoho z pražských měst nemovitostí více (2 až 3) , n epřekrač ov eli vesměs
j eho hranice. Meziměstskou nemovitostní držbu l ze registre -
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omezeném počtu případů. Ve dvou pražských
vlastnil.i. nemovi.tosti páni. z Vartmberka (Staré
Město a Hradčany), páni. z Házmburka (Malá Strana a Hradča
ny), páni z Valdštejna (Staré a Nové Město) a konečně poměr
ně krátce i Petr Zmrzlík ze Svojšína (Staré a Nové Město).
S jeho jménem je spojena i dočasná držba domu ve vysoké ceně
170 kop. gr. na Malé s·traně, který získal spolu s M. Janem
z Jesenice odkazem v r. 1414, ale již následujícího roku jej
oba spoluvlastníci zase prodali. Početně ještě omezenější je
vlastnictví nemov'i tostí ve třech pražských městech, kt.eré
lze registrovat jen u Šternberků (Staré Město, Malá Strana,
Hradčany) a u Rožmberků (Staré Město, Nové Město, Hradčany).
Dvojměstské drženi nemovitostí čtyřmi vlastníky představuje
tedy percentuálni hodnotu 3,43%, trojměstské pak 1,71%. K
tomu srv. tabulku:
ve 2
ve 3

vat v

městech

Hrad

SMP

Abs.

čísla

v%

43
36,75

28

23,93

13
11,11

27

23,07

městech

městech

4

3,43

Pohyb nemovitostí v rukou jednotlivých držitelů měl v
uvedeném shora období značnou dynamiku. Tu bylo z pracovních
důvodů nutno hypostasovat. Potom bylo možné přistoupit ke
sledování cen šlechtických domů v pražských městech. Z komparačních důvodů byly převzaty cenové kategorie podle J. Čar
ka (1971). 2 5/ Při opakovaných prodejích byla stanovena cena
průměrem za celé období. Di!erence mezi počty vlastníků (viz
shora) a počty nemovitostí byly dány jednak tím, že bud jeden vlastník držel domů několik, něbo i tím, že se v někte
rých případech cena zjistit nedá.
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Cena v
kopách gr.
100
50
49
20

4 a

a více
- 99
- 21
- 4

A.bsol11t!lÍ
NMP

MS

16
19
10
10

6
3
10
3

4

55
49,55

22
19,82

méně

celkem

% nemovitostí

čísla

SKP

2
1
7
6,)

Hrad

2
19
6
27
24,32

celá Praha

%

26
24
39
21
1

23,42
21,62
35,13
18,91
0,92

100 %
111
100 %

Tabulka dokládá (stejně jako percent11ální Údaje o počtu vlastník~). že tradici a prestiž mělo v šlechtických rezidencích
nesporně Staré Město pražské. Tam se také soustředovaly dvorce i domy nejvyšších cenových kategorií. N~jvjtší počet držitelů nemovitostí ve všech pražských městech spadal do střední
majetkové ( zámožnostní) skupiny v rozmezí 21 až 49 kop gr. ceny domll. Maximální četnost cen nemovitostí se v této skupině
pohybuje kolem 30 kop gr., stejně jako v kategorii čtvrté
(4 - 20 kop gr.), kde většina registrovaných cen přesahuje
10 kop gr. a jen menšina pod t11to hranici klesá. To svým zp~
sobem potvrzuje i zcela zanedbatelný počet cenově nejnižší kategorie. Tab11lka tedy vyjadřuje určito11 majetkovoll diferenciaci šlechty, rezidlljící v Praze, ale blíže o ní nic nevypovídá.
Mnohem plastičtější obraz získáme, jestliže zjištěné Údaje porovnáme s kategorizací majetkové diferenciace šlechty,
kterou na základě rozboru druhé provolací knihy desk dvorských
(1395 - 1410) vypracoval M. Polívka (1982). 26 1 Ha základě výše
peněžité renty, která byla pravidelně desetinou odhadní ceny
majetk11, zjistil následující početní zasto11pení'
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Skupina
!.
II.
III.
IV.

Důchod

z ;renty

v kopách gr.
2
2 - 10
l l - 30
30 a v:íce

Početní
Velikost odhadu
zastoupeni v % ceny v kopách gr.

21,2
56,8
18,6
3,4

20
20 - 100
110- 300
300 a v:íce

K této tabulce je třeba dodat, že zachycuje šlechtu, žijic:í
na venkově, tj. ve svém hospodářství, které mohlo (a v nejnižší I. skupině muselo) být provázeno vlastní zemědělskou
činnosti. Odhadové Úživné minimum ročního důchodu pro jednu
osobu minimálně 6 kop gr. namohlo v I. i ve II. skupině krýt
provoz rodiny, náklady spojené s Údržbou kupovaného zeměděl8kého nářadí, domu apod. 2 7/
Zmiňuji se o těchto okolnostech i proto, že prostá tržn:í cena městské šlechtické nemovitosti je jen velmi nepřesuým odrazem majetkového poteuciálu vlastn:íka. Ten musel být v každém případě vyěš!, nebot bylo třeba krýt nejen životní náklady (ve městě vyšší a ve8měs bez možnosti doplňkového samozásobitelství), ale i Údržbu domu, platit městskou dávku, živit
i šati·; služebný personál aj.
Srovnáme-li tedy za těchto okolností obě uvedené tabulky,
j·e na první pohled patrné, že městskou rezidenci si mohla dovolit v podstatě jen IV. skupina nižší šlechty, a to ještě za
cenu, že realizovala vlastní hospodářství, resp. venkovský
majetek, a sumu pak vložila do zakoupení městského domu. Trvalé či dočasné rentiérstv:í v podmínkách městské rezidence nebylo však v předhusitské době existenčně perspektivní. 28 /Proto se také nezř:ídke. setkáváme i v Praze se zvodem k nemovitostem zcela prodluženým, s častými trhy domů, př:ípadně odprodeji jeho částí, pronájmy apod. 2 9/ V§e to byla jedna z
cest sociálního sestupu jejich šlechtických vlastníků. Vice
verse však tyto doklady vysvědčují, že rentiérství jako dů
vod městské šlechtické rezidence v Praze (ač v nevelké míře)
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také existovalo.
stabilitu vykazovaly nemovitosti, držené
těmi příslušníky šlechty, kteří získali jistý vedlejší zdroj
příjmd ve dvorské nebo panské službě, v podstatě však v závislém postavení.JO/ Takových šlechtických rezidentů bylo nejvíce ve střední cenové kategorii domovního majetku. Nejvyšší
cenová kategorie hodnoty šlechtických nemovitostí ve městě
pak byla vyhrazena jednak významným reprezentantům panských
šlechtických rodd,Jl/ pro něž byla městská rezidence záležitostí mocenskopolitickou, jednak těm příslušníkům zemské šlechty ve dvorských službách, kteří zastávali funkce v oblasti
dvorské a zemské finanční aprávy.J 2 /
Na základě podaného rozboru jsme zatím dospěli k závěru,
že městská šlechtická rezidence v předhusitské Praze byla motivována
nejpodstatnější míře centrální a rezidenční funkcí
Prahy, kterou lze ze sledovaného hlediska (ač jinak je evidentně starší) datovat od konce 12. stol. Druhý závěr, nepochybně cennější prvníh~ záleží v konstatování motivační diferencovanosti šlechtické rezidence jako důsledku sociálně politického a v neposledni řadě i ekonomického postavení šlechty
v podmínkách n~prosté převahy peněžní feudální renty.
Vedle šlechty, která měla v pražských městech svoji rezidenci (at již jakkoliv výstavnou či nevýstavnou), přebývali
v hlavním městě dočasně nebo i trvaleji příslušníci panské a
nižší šlechty jako nájemníci. Důvodem jejich dočasné přítom
nosti byla zpravidla Účast na zemském sněmu nebo soudní jednání u zemského či dvorského soudu (důkazní řízení, citace, pů
hony, osobní exekuce aj.}. Nepochybně trvalejší přítomnost
některých šlechticů vyžadovala pak vojenská služba, související s převzetím služebného léna k vyšehradskému manství. Tu
můžeme i zpětně poměrně dobře registrovat od r. 14o6 na zá kladě knihy zvodd písaře Sezemy a pot0111 i jeho nástupce Martina z Boskovic.JJ/ V některých případech je možné doložit měst
skou rezidenci takových osob, jmenovi t ě tehdy, kdy bylo udělePodstatně větší

v
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ní lenních statků vlastně kompenzací dvorské služby.J4 / Vět
šinou jsou však jména obdařených ve městě nezjistitelná a
není tudíž jisté, zda se jejich pobyt neomezoval jen na okruh Vyšehradu, event. zda nežili ve městě jako nájemníci.
Tím je zodpovězena většina otázek, které byly položeny
Úvodem. Zbývá tak zaujmout stanovisko k poslední otázce, a
to zda šlechtická rezidence ve městě byla jevem jen specificky pražs~ 1 plynoucím z centrální !unkce města, nebo projevem zcela obecným.
Pokusíme se proto o srov~ se situací v některých jiných městech, nejprve v českých zemích a potom ve střední
Evropě. V Brně se zřejmě tendence šlechty rezidovat ve městě projevila už ve 2. polovině 13. stol. Usuzujeme tak podle
privilegia Václava II. z r. 1293, daného Brnu, které ukládalo šlechtě (a duchovním) za povinnost platit městskou sbírku
z nemovitostí ve městě. Totéž ustanovení se opakovalo i r.
13)1 v pri vil egiu krále Jana Lucemburského a posléze r. 1353
moravský markrabí Jan Jindřich vydal zákaz jakéhokoliv dalšího rezidování šlechty v Brně s tím, že domy, které tu šlechtici drží jen do života, nemají být prodávány či odkazovány ni_komu jinému než brněnskému měštanu.J5/ Toto ustanovení však
nebylo zřejmě dodrženo, nebo~ při výběru městské dávky 1365
bylo zapsáno v Brně celkem 60 šlechtických poplatníků, tj.
držitelů 1,96% veškeré domovní zástavby ve městě. Situace se
zřejmě nezměnila ani v následujících desetiletích 14. a 15.
stol. Ještě r. 1442, kdy je k dispozici časově nejbližší doklad, držela šlechta v Brně ll nemovitostí.3 6 / Ve srovnání s
r. 1J65 jde evidentně o pokles velmi vjrazn:j, který byl způ
soben změněnými politickými poměry a ovšem i zánikem markrabské rezidence ve městě. Zcela odlišnou situaci pak zjištujeme
v Olomouci, kde se šlechtická měatská rezidence až do r. 1419
neprojevtQe ~.Lze ji jen předpokládat jako prostorově zcela vydělenou na olomouckém hradě (DÓmské návrší), který byl
centrem zeměpanské správy a tudíž 1 celé olomoucké cÚdy.J 7 /
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J~avě

není . až do husitství sebemenší stopy po šlechtické
nemovitostí ve městě. První doklady - šlo o dvě šlechtické exulantky ~ Čech - se objevují až v husitském období.3S/
Totóž konstatováni·platí i o Znojmě a Českých Budějovicích.J9/
V !lzni až do r. 1415 nelze rovněž dokumentovat městskou rezidenci šlechty. 40 / Všechny uvedené doklady ~seu ..destatečni ·.
~eprez~tá~ivní, abychom mohli konstatovat, že šlecht~cká rezidence v pražských městech byla v předhusitském období zcela výjimečným jevem, který neměl jinde - mimo Brno - obdoby.
A právě srovnání obou výjimečných měst, tj. Prahy a Brna,
umož~uje vytknout základ.o.i příčiml. šlechtické rezidence '"'"
měst i!, kterou je zřejmě centrální země panské a rezidenční
!unkce obou aglomerací v hranicích Čech a lloravy.
V tomto směru se poměry v rezidenčnich z~ěpanských městech
v českých zemích neodlišovaly nijak výrazně od situace, kterou můžeme pozorovat v celé střednÍ Evropě přibližně do poloviny 15. stol. Ve Wroclavi představovala ve 2. dekádě 15.stol.
šlechtická rezidence přibližně 2,5~ vší městské populace.4l/
Ve Vídni se odhaduje kolem poloviny 15. stol. (včetně celého
arcivévodského dvora) až asi 1~, 42 / podstatně nižší procento 'Vykazuj i pak města jako Mnichov, ·Norimberk, Esslingen a
jiná. 4J/ Všechna zatím uvedená města- a četnost je dostateč
ně reprezentativní, aby bylo možné závěry zevšeobecnit - se
šlechtické imigraci dlouho a soustavně bránila a dožadovala
se privilegií, která měla přimět šlechtu ve městě přinejmen
ším k placení berně z městských nemovitostí a současně i desátku z veškerého feudálního mimoměstského majetku. K povlovné změně zásadně odmítavého· postoje měst ke šlechtické rezidenci dochází ve středí Evropě až v průběhu 2. poloviny 15.
stol. Tehdy také zaniká postupně dosud významný přímusový
!aktor centrality i zeměpanské rezidence a šlechta počíná
měnit svůj životní styl, stěhuje se do nově budovaných zámků, resp. se adaptuje i postoj měst, která šlechtu přijímají
a umož~ují jÍ stavět městské domovní rezidence. 44/ Obje~je
dribě

-18se zejména ekonomický aspekt šlechtické (namnoze jen sezonní) rezidence a vývoj se tu přibližuje způsobúm již tradič
ně vkořeněným ve Francii nebo i Itálii. 4 5/ Tento proces "inurbamento della nabili ta" nelze pochopí telně srovnávat s postupy, které motivovely··italský vývoj ve 12. atol. Paralelu
lze shledávat jen v urbanistickém a stylovém slova smyslu.

Poznámky
1/

2/
3/

4/
5/
6/

7/

Srv. v. v. Tomek, Dějepis města Prahy, 2 vyd. Praha 1892
passim; H. Jeěnf - , Středověké paláce v Preze. Staletá
Praha 5, 1971, s. 64-75; H.,Patze, Die Hofgesselséhaft
Kaiser Karla IV. und K6nig Wenzels in Prag. BllfdtLG 114,
1978, s. 733-773; P. Moraw, Zur Mittelpunktfunktion Pr88s
im Zeitalter Karla IV. In: Europa Slavica-Europa Orientalis (FS H. Ludat zum 10. Geburtstag), Berlín 1980,
s. 445-489; D. Líbal, in: Praha středověká (Čtvero knih
o Praze). Praha 1983, s. 314n.
CIK I, nr. 17, 40, 95. Privilegium Václave IV. z 24. 6.
1410; CIM I, nr. 128.
CIM I, nr. 17 (27. 5. 1330), exclusis nonnul1is curiis
et domibus in ipsa civitate sitis, de quibus rectores et
inhabitatores earum, asserentes se quadam prerogativa
exemptionis gaudere nil solverunt •••
CIM I, nr. 128.
Srv. E. F. R6ssler, Das altprager Stadtrecht aus dem
XVI. Jh. Prag 1845, s. 83-89.
Srv. R. Maršan, Dějiny policejní organisace rakouské.II,
Preha 1910; Fr. Hoffma~, Popravčí zápisy jihlavské. PSH
18, 1974, s. 163-204; B. Zilynskyj, Zápisy novoměstské
knihy Útrpných vyznání o trestní činnosti na Novém Městě
pražském v roce 1402. DP 2, 1981, s. 219-237.
Srv. J. Čelakovský, Soupis rukopisů chovaných v Archivu

- 19-

8/

9/

10/

ll/

12/

13/

14/

kril. hl . m. Prahy . SPDHMP I/2, 1920 , s. 52. Edi ce u
V. V. Tomka (Základy s t arého mís t opi su Pr až ského. I ,
Praha 1866, s. 264- 267), pramenně doplněná a rekt i fik ovaná B. Mendlem(Z hospodářský ch dějin př edhusitské Pr ahy. SPDHMP V/2, 1932, s. 279-375 ) .
Soupis konfiskovaných domú uvádÍ s. Binder, Die Hegemonie der Prager 1m Hussitenkriege. II, Praha 1903, s.
82-lo6.
Situaci ante 1253 uvádí listina Václava I. z 6. 4. 1253
(CDB IV, IU". 266). Srv. A. Zycha, Prag. Ein Beitrag zur
Rechtsgeschichte B8hmens 1m Beginn der Kolonisations zeit. Praha 1912, s. 79.
Čp. 122-I, 128-I. Srv. V. Birnbaum, Dvorec Jaroš~.
Kniha o Praze 2, 1931, s. 5-15; E. Šitt1er, Kostel . sv.
Linharta a dům u "Černého orla" na Starém Městě pražském. (Zvl. ot. Zpráv památkového sboru hl.m.Prahy, 9)
Praha 1932, s. 6n; z. Fr8hlichová, Kronika rynečku ne.
ne. Starém Městě pražském. Praha 1940, s. 25n.
Mimo uvedené domy viz též čp. 197-I. dvůr pánů z Kolovrat, čp. 22D-I: dům někdy pana Bořivoje /?/ a dále pak
čp. 180b-I, 18lb-I, 20Be-I, 2~3-I, 270-I.
Srv. V. Píša, Románský palác v Řetězové u1ici na Starém
Yěstě pražském. In: Kniha o Praze 1958, s. 47-64; týž,
Kunštátský dvorec. Stavební historie domu čp. 222 v Ře
tězové ulici do doby Jiříka Poděbradského. Ochrana památek 1959, s. 47-74; D. Líbal, in: Praha středověká,
s. 116n. Přehled novějšího výzkumu podává V. Píša, Románské domy v Praze. MT 7, 1971, s. 85-174.
Srv. C. J4erhout, Malá Strana. In: Zmizelá Praha ll, 1946,
s. 10; V. Hlavsa - J. Vančura, Malá Strana - Menší Mě&to
pražské. Praha 1983, s. 27n. K tomu zvl. recenze M. Vilímkové, PSH 18, 1985, s. 178-184.
J. Vančura, Hradčany - Pražský hrad. Praha 1976, zvl. pak:
M. Vilímková, Úvaha o době založ eni a počátcích vývoje

-20Hradčan.

15/
16 /

17/

18/
19/

20í

21 /
22/

23/

PSH 16, 1983, s. 45-52.
Srv. V. Lorenc, Nové Město pražské. Praha 1976, passim.
Srv. D. Menclová, České hrady. II, Praha 1972, s. 43n;
D. Líbal, in: Praha středověká, s. 183, 218n; J. Mayer,
Kde bydlil Karel, syn Jana Lucemburského na Starém Měs
tě pražském. SP 9, 1979, s. 92-102.
Srv. I. Hlaváček, Ústřední moc a správa v českém státě
za Lucemburků, zejména Karla IV. a Václava IV. a jej:!.
!ungoviní. Sb. Jenštejn 1977, s. 35-56; F. Graus, Prag
als .M itte BHhmens 1346-1421. In: St&dte!orschung A/8 Zentralit&t als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschicht!orschu.cg. KH.ln-Wien 1979, s. 22-47.
Srv. I. Hlaváček, Kancelářská písemná kultura doby Karlovy v českém státě. AČ 29, 1979, s. 9-20.
F. Kavka, Místo Prahy v politicko-hospodářském konceptu
vlády Karla IV. XL 41, 1986, s. 129-146; J. Spěváček,
Úloha Prahy v koncepci českého s tátu Karla IV. FHB 10,
1986, s. 137-171. K tomu srv. též práci J. Mezníka, Der
Hkonomische Charakter Prags im 14. Jh. Historica 17,
1969, s. 43-91, která má dosud sv~ význam.
s rv. F. Kavka, K otázce sjednocení pražských měst v let ech 1368-1377 a k místu Prahy v Karlově státní koncepci. DP 4, 1984, s. 100-120; I. Hlaváček, Staré a Nové
Město pražské a jejich spojení na sklonku vlády Karla IV.
DP 4, 1984, s. 84-99.
E. Jánská, K pražským hradbám Karla IV. SP 9, 1979,
s. 67-78.
I. Hlaváček, Wenzel IV., sein Ho! und seine K~nigsherr
schaft vornehmlich ~ber BHhmen. In. Das sp~tmittelalter
liche KHnigtum in europ&ischea Verg1eich. (Vortr!ge und
Porschungen XXXII-1) Sigmaringen 1987, s. 201-232.
Po r. 1409 byl připojen k Václavově pražské rezidenci 1
tzv. Hánkovský dům (čp. 587-I), náležející dotud králo~~ kancléři Janu, biskupu kaminskému, srv. v. v. Tocek,

-21II, 2. vyd. s. lJJn; dále srv. J. Hersin, Kráu Prašné brány. Zprávy komise pro soupis památek kr. hl. m. Prahy, 2, 1910, s. J4n; 3, 1911, s. 52n.
V prostoru Nového Města Hrádek na '.-Zderaze, srv. v. Lorenc, Nové Město pražské, s. 142-144, 147-154. Hejnově
ji o pražských rezidencích Václava IV. sr~ T. Durdík,
Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí. DP 6, 1986, s. 24-46. Zřejmě nedopatřením je
pak situování dvora Václavova ke sv. Apolináři na Novém Městě, sr~ P. K. Bartoš, Hus~v král. ISH 13, 1940,
s. ll, pozn. 28, odtud pak J. Spěváček, Václav IV. Praha 1986, a. 604.
v. v. Tomek, Základy starého místopisu Pražského. I-V,
Praha 1866-1975.
Srv. J. Čarek, Plán rozložení domd podle hodnoty v před
husitské·Praze. PSH 6, 1971, s. 101-105; v. Lorenc, Nové Město pražské, s. -l)On.
Srv. K. Polívka, Mikuláš z Rusi a nižší šlechta v počát
cích revoluce. Rozpravy ČSAV SV 92/1, 1982, s. 26n; v.
Huml, Ke studiu sídel nižší šlechty na Táborsku a Vltavotýnsku ve 13.-15. století. SR 29, 1982, s. 5-62.
Pokus o kalkulaci provozu poddanského st~tku podal P.
Graus, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době před
husitské. II, Praha 1957, s. 70n. -K tomu lze dodat, že
k zajištění určitého životního standardu rodiny nižší
šlechty bylo třeba asi dvoulánového statku. Při souběž
ném důchodu z feudální renty potom o něco málo méně.
Např. Anežka ze Štítného (1401-1409), srv. J. Gebauer,
O životě a spisích Tomáše ze Štítného. Praha 1923, s.
lOn. Šlo tu též o prodej renty na domě čp. 254-I.
Srv. např. zvod na dům ěp. 89-I Hynka Pluha z Rabštejna
(V. v. Tomek, Základy I, s. 262). Velmi často se setkáváme s Údaji o společné držbě domu dvěma či třemi šlechtickými majiteli.

Dějepis

l~v dv~

24/
25/

26/

27/

28/

29/

-22-

30/

31/

Např. Matěj

z Kostomlat, Sezema z Hořovic, Jan ČÚch
ze Zásady, Václav Hájek z Hodětína, Aleš z Malíkovic,
Ješek z Rotštejna, Zachariáš z Všeradic aj .
Např. Mikuláš z Borotína (dUmá 200 kop gr.), Hynek z
Lipé
200 kop gr.), z Rožmberka (?}, ze Šternberka
(i:L 220· kop gr.), Bavor ze Švamberka (a 150 ·kop gr.),
z· Vartemberka (v celkové hodnotě asi 280 kop gr.), Zbyněk z Házemburka
180 kop gr.), Jindřich Škopek z
Dubé (a 100 kop gr.) aj.
Např. Pavel z Jenštejna, notář komory
330 kop gr.),
Kaplíř ze Sulevic, krá1. mincmistr
150 kop gr.),
Konrád Krajíř z Krajku, hofmistr (a 160 kop gr.), Jindřich Letl z Lažan, kapitán ve Svídnici
350 kop gr.),
Zachariáš ze Svinař, bratr proslulého Bořivoje ze Svinař, po kterém dědil
330 kop gr.), Zmrzlík ze Svojšína, král. mincmistr (neÚplná hodnota zhruba 400 kop
gr.), Zikmund Huler z Orlíka (neÚplná hodnota asi 120
kop gr.).
Srv. AČ 35, a. 465-468, AČ 36, s~ 8t5n.
Jan ze·Smržova, král. sekretář (AČ 35, s. 467), Matouš,
král. číšník (AČ 35, s. 468), P.~cek ze Dvořie, vyšehrad.
purkrabí (AČ 26, a. 849), Petr a Václav ~kornice, kuchaři královny (AČ 36, s. 850) ~.
Srv. J. Dřímal, in: Dějiny města Brna I, Brno 1969,
s. 69n.
J. Marek, Lidnatost Brna ve 14. až 16. století. Brno v
minulosti a dnes 2, 1960, s. 125-147; J. Dřímal, Sociální složení a majetek obyvatel Brna v letech 1365 až
1509. Tamtéž 6, 1964, s. 185-289, zvl. s. 198n. 234n.
Viz též o. Vičar, Místopis Brna v polovici 14. století.
Tamtéž 7, 1965, s. 242-283; týž, Jak vypadaly měšte.nské
domy v Brně v polovici 14 . století. liT 7, 1971, s. :57-93.
Srv. V. Richter, Raněstředověká Olomouc. Praha-Brno
1959, s. 87n; J. Marek , Společenská struktura morav-

(a

(a

32/

(a

(a

(a

(a

33/
34/

35/
36/

37/

-2.3-

.38/
39/

40/
41/

42/

43/

ských královských měst v 15. a 16. století . Praha 1965 .
K tomu srv. Nejstarší městská kniha olomoucká z let
1.34.3-1420. Ed. v. Spáčil, Olomouc 1982, rejstříky •
Srv. Fr. Hoffmann, Jihlava v husitské revoluci. Havl.
Brod 1961, s. 42, pozn • .30.
Srv. K. Polesný, Dědické knihy města Znojma z r. 1363
a z r. 1397. Znojmo 1928, rejstříky; M. Borská-Urbánková, Majetková a sociální struktura č. Budějovic koncem
14. a počátkem 15. stol. SAP 14/1, 1964, s. 119-173.
Situaci z poč. 16. stol. pro srovnáni zachycuje F. Kavka, Třídní struktur~ č. Budějovic v první polovině 16.
století. SH 4, 1956, s. llOn.
M. Bělohlávek, in: Dějiny Plzně I, Plzeň 1965, s. 47n.
K. Maleczynsk1 1 Dzieje-Wroclawia do roku 1618. Warszawa 1958, s. 86n. Podstatně menší počet šlechtického obyvatelstva se zjištuje v Poznani cca 1470 (asi 1%), srv.
J. Wesiolowski, Socjotopografia pÓznosredniowiecznego
Poznania. Warszawa-Poznaó 19B2.Souhrnně H. Samsonowicz,
Die FUhrungschichten in polnischen St~dten des Spatmittelalters. In: Hoch!inanz, Wirtscha!tsr!ume, Innovationen I, (FS w.v. Stromer) Auenthal-Trier 1987, s. 469-466.
Srv. E. Lichtenberger, Von der mittelalterlichen BUrgerstadt zur Ci ty. In: Bei tr!ge zur Bev Hlkerung-und Sozialgeschichte Csterreichs. Wien 1973, s. 299-302.
Srv. H. Jecht, Studien zur gesellschaftlichen Struktur
der mittelalterchichen St~dte. VSWG 19, 1926, s. 48-85;
Untersuchungen zur gesellscha!tlichen Struktur der mittelalterlichen stadte in Europa. (Vortr!ge und Forschungen XI.) Sigmaringen 1966. Z novějších speciálních prací viz B. Kirchg~sner, Wirtscha!t und BevHlkerung der
Reichsstadt Essling'en im Sp~tmittelal ter nach den Steuerbttchern 1360-1460. (Esslinger Studien Bd. 9) Esslingen
1964, s. 84; w. Stromer, Die oberbayerischen Residanzen
der HerzHge von Bayern. BllfdtLG 123, 1987, s. 1-24.

·2444/

45/

Srv. F. Kavka, Majetková, sociální a třídní struktura
českých měst v první polovině 16. století ve světle
knih a rejstříků městské dávky. SH 6 , 1959, a. 253-290.
J. Renouard, Les villes d'Italie de la fin du Xe siecle aux début du XIVe aiecle. T.I-II, Paris 1969~ :S.··
Nichol aa, Structures du··peuplment, fonctions urbaines
et !ormation du capital dans 1a F1andre médiévale.
Annales E.s.c. 33, Hr. 3, 1976, s. 501-527.

-25-

Rostislav

B o v j

Di e Ad elsresidenzen in dem v orhussi tischen Prag
Zuse.mmenfassung
Die soziotopographische Verfolgung der ilteren (vorhussitischen) F.ntwicklungsstufe der Aglomeration in der Prager
Altstadt hat ihre Quellen- und methodischen Schwierigkeiten.
Die verlŠsslichste Basis bilden heute die Šlteren Materialienarbeiten von v.v. Tomek und B. Kandel. Ein entsprechendes Aussagungsmass .dieser Informationen stellt dann einen
richtigen administrativ-historischen Aspekt der Entwicklung
~. er Prager Aglomeration dar.
Die Beziehungen der Dislokation ďer Adelsresidenz.e n illnerhalb des Areals der Prager Altstadt zu untersuchen zeigt
sich erst in dem Augenblick relevant, als die altstšdtische
Selbstverwaltungsgemeinde entsteht, also wŠhrend des letzten
Viertels des 13. Jahrhunderts. Die Šltere Situation, obwohl
wir die erhohte Konzentration der Adelsresidenzen fUr das 12.
und 13. Jahrhundert in de. sudwestlichen Teil der begrenzten
Prager Altstadt. relativ gut lokalisieren konnen, hat nur eine Residenz historische Bedeutung und spricht eher von den
differenzierten Gr undeigentumsverhŠlt nissen der entstehenden
Rechtsstadt. Bach der Entstehung der altstšdtischen Gemeinde
bildeten sich aber fortlaufend such die normativen Voraussetzungen, welche die Koglichkeiten der sich Ankaufenden "mit
der Stadt nicht leidenden" regulierten. Des Bestreben der
Adeligen, die Hšuser in der Stadt anzukaufen, unterstutzte
zweifellos des Faktum, dass man echon seit der Zeit Wenzels
II. das Beetreben des Herrschers in der Stadt zu reeidieren
beobachten ksnn. Die Durchaetzung der adeligen Kitresidenz
iet aber eret seit dem letzten Viertel des 14 . Jahrhunderte
bemerkbar, ale eich die Zahl der Adelsr esidenzen ringeum den
"Konigshof" Wenzels II. konzentrierte, die fast eine ieolie-

-26rende Barriere des Konigehofes in der Stadtumgebung bildete.
wir die analogieche Situation such in breiterer Umgebung Prags, besonders bei dem Zderazer Konigshof beobachten
konnen, dann kann man die Adels(Herren)mitresidenz ale Durchsetzungsart des systematischen politischen Einflusees au! die
Herrscherentscheidung erklaren.
~ alle
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P o 1 í v k a

K POSUVENf

Nižšf

ŠLECHTY V mEDHUSITSKÉ .PRAZE

šlechty a měst v období pozdnÍho
středověku. představuje téma, které se dosud nedostalo do
zorného Úhlu systematického výzkumu naieho dějepisectví. ~ě
koliv dějin7 Prab7 patří pro toto období mezi českými městy
k nejprobádanějším, ani zde nepřekroěila historiografie dosud bud úroveň dílčích poznatkll, nebo naopak neverifikovala
některé příl11 zobe~ící soudy o vztazích ilecht7 k prai•kim měst6m. féma n.-dže ted7 pro 14. a počátek 15. stol.
slibovat o mnoho víc než zásadní shrnutí dosavadních poznatkd a zároveň navození někter.fch otázek, jejichž řešení teprve povede k ·hlubiÍIInl poznání, jak se V)'tvářel vzá,1eml:ll vztah
ileCh'tT • Pra!q.
Ve srovnání a ostatními královsktmi městy v ~echách a
na KorBYě b7l poměr ilecht7 a Prab7 až do počátku 15. atol.
formován řadou zvláštností. Jestliže totiž v této době vztah
větš1n7 ostatn:ích královsk:jch mbt a šlechty zbtával j eitě
pře~ážně sevřen do hranic ObV7klich středověkých kontaktd
městských středisek s venkovem a převažovaly v něm pocity
společenské nadřazenosti šlechty a neddvěry měštanstva k ní,
v případě Prahy pdeobilo její výlučné postaveni ·jako rezidence ěesk:jch, ale velmi dlouho i římských pano-rníkd po celé 14.
a v zásadě také 15. stol. Proto žádné jiné město v českých
zemích nebylo pro šlechtu, lhostejno zda vyšší či nižší, tolik přitažlivé, jako politické, správní i kulturní srdce království. Sem přicházeli pravidelně páni i zemané, aby se zÚčastnili rokování sněmd, zasedání zemského i dvorského so~du
a jednání dalších Úřadd, aby si V7brali zboží z bohaté domá...
cí i cizokrajné nabídky pražských tržišt. Do Prahy směřovali ,
aby tu shlédli vystavované symboly d~ch~vní 1 světské moci,
a stali se - svědky rytířských klání, korunovací, slavností,
VzájemDf vztah

česk4

sňatků i pohřbů významných osobností.!/
Ač se převážná většina šlechticů zakrátko vracela do
svých venkovských sídel, přece jen se tu však mnozí z nich
zdrželi týdny 1 měsíce, jiní se dokonce na léta či na trvalo usadili v pražských městech. Jedni tu nalezli místo v úřadech, druzí se uplatnili v různýchsl.užbách. Už ve 14. stol.
se tedy v Praze formoval.a mezi českými městy ojedinělá enkláva př:íslušn:!kd privilegované třídy, která přicházel.a denně
do kontaktu s městským prostředím. Byla n11cena se mu al.espoĎ.
částečně přizpůsobovat, na druhé straně je ovšem sama doká- ·
zal.a ovliv~ovat. Praha se tak: už v předhusi:hké době stávala místem střetávání lllěstského a Uechtického životního stylu ve všech j eb.o aspektech. Tato ko.n!rontace se neobešla bez
třecích ploch a ko.n!lilctů, jež odrážely rozdÍlnou tři dni při
slušnost šlechty a ob7Vatel měs1: a tím 1 jejich nestejné postavení v hierarchii !e11dální společnosti. V některém ohledu však přece vedla k postupnému sl:ilf.žování obou těchto sociálně odllšných prostředÍ. U
Z řady otázek, které by bylo možno v souvislosti s tématem zasedání řešit, zaměřuje tento lcrátq příspěvek pozornost ke vztahu nižší šlechty k Praze. A to především k těm
jeho aspekt~, které so11visejí s adaptací této složky vládnoucí třídy na podmÍnky "velkoměstského" života sídelního
města Českého království. Časově je zah.rmlto období předhu
aitské.- tj. zhruba 2. polovina 14. a prvních devatenáct let
15. stol., tedy až do vjb11chu husitské revol11ce.
I když česká nižší šlechta přicházela do kontakt11 s
pražakjai městy pochopitelně již v předchozím období, v době
panování Karla IV. se tyto styky podstatně prohloubily. Pří
činy tétu skutečnosti byly Úzce spjaty s Karlovým záměrem
přeměnit Prahu ve středisko světské i duchovní správy České
ho království, v politické, hospodářské a kulturní centrum
nejen českých zemí, ale celého římského impéria. 3 / Do Prahy
přitahoval~ zemany z Čech i Moravy zejména možnost většÍho
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Studium na právě zřízené univerzitě, drobné funkce spojené s výkonem služeb urozenějš:ímu panstvu při jeho pražských sídl.ech a hlavně vojenské služby arcibiskupskému dvoru a městským radám čtyř pražských sídlišt
určovaly dočasný nebo trvalý poměr několika set nižších
šlechticd k tomuto středověkému velkoměstu. Mimořádnou Úlohu v tom počtu sehrával ovšem formující se panovnický dvůr,
jenž nabízel zemanům zaměstnání všeho druhu. Desítky nižších šlechticd tu působily ve funkcích strážníků, komorníků, číšníků, dveřníků, lovčích a v jiných titulárních hodnostech. Několik desítek dalších zemanů stálo nadto ve vojenské službě k purkrabství Hradu a Vyšehradu, přičemž šlo
o lidi zčásti dlouhodobě nebo trvale působící v Praze, jak
dokládají některé prameny z konce 14. a počátku 15. věku.4/
A za -. ranováni Václava IV. se dokonce někteří jednotlivci
z nižší šlechty dokázali vyšvihnout mezi špičku zemské aris. toltracie, podobně jako přední členové velmožských rodů budovat v české metropoli reprezentativní sídla a zasahovat
do jejího života.5/
Možnosti většího společenského uplatněni v prostředÍ
Prahy v sobě skrývaly zejména dva důvody. Prvním bylo hledání nových zdrojd obživy a zvyšování feudální renty, jež
byly pro příslušníky nižší šlechty na venkově v zásadě omezovány v důsledku zpomalování kolonizačního procesu, se
stagnací forem extenzivního zemědělského hospodaření, s
tříštěním majetku i se zdánlivou stabilizací sociální stratifikace české společnosti už na zlomu 13. a 14. sto1. 6 /
Velkoryse budovaná Úloha metropole Českého království i
římské říše za Lucemburků nabízela alespo.:t dílčí alternativu
řešení. Situaci si ve 2. polovině 14. stol. nelze předsta
vovat vůbec zjednodušeně tak, že by tzv. pauperizace nižší
šlechty náhle přiváděla stovky zemanů i s jejich rodinami
do cizího prostředí velkého středověkého města, k němuž
mohli mít značnou nedůvěru i nechut a jež by samo o sobě
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nebylo s to pokrýt jejich veškeré ekonomické potřeby.
Přece však většina zemanů s příchodem do srdce Českého
království a s dočasným či trvalým usazením se zde spojovala určité naděje na polepšení svého hospodářského postavení.
Byla-li pro příslušníky šlechty předem vyloučena fyzická práce spojená s výkonem řemesla a jako zdroj obživy nemělo sloužit ani obchodní podnikání, zbývalo zemanům v Praze uplatně
ní v některých nižších zemských a dvorských Úřadech, přede
vším však ve vojenských či strážných službách různým vrchnostem, at již osobám nebo institucím. Otázkou je, do jaké
míry představovaly služby zemanům žijícím dlouhodobě v pražských městech pouze doplňkový zdroj obživy, či zvýšeni životního standartu a případně i společenského postaveni, nebo do jaké míry byli naopak na vykonávání takových služeb
zemané zcela existenčně závislí.
Klíčový problém adaptace nižší šlechty v pražském prostředí a zařazeni do sociální skladby obyvatelstva města
byl tedy spjat s jejím ekonomickým postavením. Předpokládá
li současné dějepisectví , že existenční minimum pro život T
předhusitské Praze vyžadovalo příjem nejméně 6 kop groš~
ročně na osobu, 7 / můžeme ve srovnání s odhadem ročních pří
jmů nižší šlechty pro totéž období posoudit, jak se hospodářské, resp. finanční zázemí této vrstvy vládnoucí třídy
mohlo vyrovnávat s nároky na život v sídelním městě. Ke srovnání užívám Údaje zjištěné z rozboru Druhé provolací knihy
desk dvorských z let 1395-1410 a seřazené do čtyř kategorií
podle výnosu ročních platů z drobných statků nižší šlechty. 8 /
Kategorie

I.
II.
III.
IV.

Roční
příjem v kopách
grošů čes.

do 2 kop
2 - 10 kop
10 - 30 kop
nad 30 kop

Procentuální

vy~ádření počtu
drzitelů-zemanů

21,2 %
56,8 %
18,6 %

3,4 %

-JlPři

tom je

třeba ještě

poznamenat, že ve druhé kategorii
mezi 2 až 5 kopami.
Z uvedených faktd vyplývá, že většina zemand přicháze
jících k dlouhodobějšímu pobytu či trvalému usazení se v
Praze byla skutečně nucena zde vstupovat do různých služeb,
aby zabezpečila dostatečné pros tředky k obživě sobě i svým
rodinám. Těžiště příjmů u skupiny nižší šlechty pobývající
v předhusitské Praze zatím z dostupných pramenů přesněji
statisticky vyhodnoceno nebylo, na základě dosavadnÍch po~
znatků i odhadd lze však .,Přece jen vyslovit o něm alespoň
tézi. Patrně jen malý počet zemand ei mohl zakoupit v Praze
ddm a z dokladd uváděných roztroušeně v Tomkově místopise
vyplývá, že většinou levný a v nevýstavných uličkách Starého či Nového Města pražského. 9 / Málokterý ze zamand mohl žít
jen z platd položených na něJaké. zakoupené nemovitosti, takže se zdá být velmi pravděpodobné, že největší část nižších
šlechticd pobývajících dlouhodobě v Praze komb~ovala zdroje svých příjmů za služby (oficiální platy Úředníků a služebníkd spolu s předpokládanými nelegálními příjmy - Úplatky - ze vykonávání jistých diskrétních služeb a hledání konexi} s výnosy svých venkovských statků. Dokládají to vcelku přesvědčivě provolací knihy dvorského soudu pro královské
many, jimž byla za služby udělována panovníkem určitá "odum-řelá" nemovitost v nejrlznějších částech a krajích Čech.lO/
Posuzujeme-li celkové známé příjmy nižší šlechty, jak
byly vyčísleny v přehledu uvedeném výše, pak většina nižších
šlechticů žijících nějakou dobu nebo trvale v Praze patřila
mezi chudší část privilegovaného obyvatelstva jediného čes
kého velkoměsta v období vrcholného feudalismu. Nemohla se
srovnávat zdaleka s patricijskou vrstvou a většinou byly
zdroje zemanské obživy podstatně nižší než příjmy majitelů
řemeslných dílen. lTece se však díky především prudkému vzestupu ve službách samotného krále vytvořila Úzká skupiDlta v
Praze žijících zemanů, která neobyčejně rychle zbohatla.
jsou

četnější příjmy
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Majetky takových osob, jako byli Jíra z Roztok, ČÚch ze Zásady aj. , dosahovaly hodnoty značných panství či ·j.i.D;fch nemovitostí. Mezi královými nejbližšími milci nebyli ovšem
všichni zbohatlí zemané pobývající v Praze, jak dokládá pří
klad Slavibora Vrše z Modřejovic, králova strážníka a podmaršálka, který během svého působení u královského dvora dokázal natolik zbohatnout, že se stal panovníkovým věřitelem
i v takové částce, která dosáhla výše l 000 kop gr.ll/
U bohatších a Úzké skupiny skutečně zámožné šlechty by
bylo žádoucí zevrubněji se obírat otázkou, jak svá prostřed
ky investovali ve spojení s životem v Praze. Spokojili se
takoví majetnější zemané nebo zbohatlíci s koupi jednoho domu, odhodlali se k budování výstavnější stavby či paláce,
anebo investovali jako někteří z milců Václava IV. nahromaděné prostředky do staveb hradů, hrádků a tvrzí v bližším i
vzdáleném okolí Prahy? Odpověd na tuto otázku by mohla vYjasnit v budoucnu jeden z aspektů vztahů šlechty k městu v
závěru středověku.

Ekonomická stránka měla ovšem - · jako motivace přílivu
drobné šlechty do Prahy ve 14. stol. - svou protiváhu v aspektu d.-uhém, totiž v přitažlivosti pražského prostředí z
hlediska lepšího spoleČeil.Ského uplatněni v užším slo~ smyslu. Nové možnosti realizovat osobní, politické, organizační
nebo kulturní představy a cíle u esob a institucí, které
zosobňovaly rozmach českého státu či vzestup panovnické autority v překotně budovaném centru království, znamenaly
pro ambiciÓznější zemany východisko ze stereotypu života na
venkovských sídlech. Pomineme-li ted hospodářské aspekty
připomenuté výše, pak kulisa bohatého společenského života
a styků v Praze bylEL i pro konzervativní svět urči té části
drobných českých šlechticů natolik přitažlivá, že opustili
známou jistotu a hledali naplnění svých představ v nejlidnatě jším z českých měst , jak učinil na konci 14. stol. např.
Tomáš ze Štítného se svojí rodinou. 12 1
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do počátku 15. stol. vzhledem k již uvedenému postavení Prahy v Českých zemích přímou paralelu. Po celou před
hnaitskou dobu nevznikla totiž v žádném z královských měst
v Čechách a na Moravě tak výrazná potřeba, aby se početněj
ší - byt vnitřně nesourodá - skupina příslušníků nižší šlechty sbližovala s prostředím města. A to bylo naopak naléhavě
nuceno for~ulovat podmínky, za nichž bylo ochotno respektovat soužití článků postaventch společensky i právně odlišně
v žebříčku feudální společnosti.
Když s vlnou centralizačních snah a budovatelského Úsilí Karla IV. ve čtyřicátých letech 14. stol. podstatně zesílil též příliv nižší šlechty do Prahy, vytvořily se podmf.nky
pro částečnou změnu vzájemného poměru šlechty a ~ěštanstva.
Dřívější oboustranný apriorní odpor, plynoucí z rozdílné
třídní příslušnosti šlechty a měštanů, vyhrocený ještě v době bezvládí na přelomu 13. a 14. stol., jak jej odráží někdy
zcela explicitně stanoviska politiků pražských měst v protikladu k názorům protagonistů z řad české vyšší i nižší šlechty (zejména tzv. Dalimila), začal ustupovat poněkud do pozadí.l3/ A to v tom smyslu, že začaly být omezovány nejvyhraně
nější příčiny dosavadních konfliktů mezi zásadami městského
a šlechtického života. Tlačila-li drobnou šlechtu k Ústupkům
výše vylíčená přitažlivost pražského pro•tředí, nutila naopak obJvatele sídelního města k Ústupnosti hlavně představa
finančního profitu, který přítomnost šlechty vyšší i nižší
Praze přinášela.
Krátkodobé a zvláště dlouhodobě pobyty nižších šlechticů v Praze znamenaly pochopitelně zvýšení nároků na spotřebu
potravin a prodej zboží nejrůznější povahy, což zvyšovalo
obrat pražským obchodníkům, řemeslníkům i těm, kdo poskytovali služby spojené s pohostinstvím. Dlouhodobé pobývání
šlechty v pražských městech muselo však mit určitý odraz
nemělo
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venkova do Prahy, kde j:í hradili zemané většinu svých výdajd. :Bylo by nepochybně zajímavé 'pokusit se alepoň sondou do
určitých typd pramend o objasnění ddsledků takového hospodářského vývoje, který nepochybně nějakým zpdsobem nerovnoměrné a následné užívání přerozdělení finančního kapitálu
odrážel. Opominout však nelze v této souvislosti jinou, bezpochyby stejně ddležitou stránku tohoto vztahu, jak ji před
stavovala stále rostoucí Úloha Prahy v politickém životě
Českého království i římské říše. Vždyt mimořádné postaveni
pražských měst vynucovalo na šlechtickém sebevědomí respekt,
neopakovanj v žádném jiném případě královského města v Če
chách a na Moravě.
Jinou oblastí přizpdsobováni světa nižší šlechty měi
ianskému prostředí Prahy byla sféra právní. V ní byly konfrontováQy zásady zemského práva, jímž se řídili příslušni
ci nižší šlechty, s právními zvyklostmi pra!skjch měst a jejich obyvatel. Aě i tato oblast by si nepochybně vyžádala
hlubší sondy specielistd, přece jen lze konstatovat, že po
polovině 14. věku jevily obě stranJ, tedJ šlechtická a měš
tanská, větší pochopení pro respektování požadavků str~
druhé. R~sslerem i Jirečkem vydané a komentované soupisy
právních nařízeni pražských měst ze 14. stol. tyto změny
jako určité specifikum zachycujÍ, kdyŽ obsahují články, v
nich! je sblíženi právního postavení zemand s městským prostředím v rdzných oblastech - počínsJe otázkami finančně
právními, přes právo nošení a užívání osobních zbrani ve
městě až po trestně právní věci - kodif1kováno. 14 /
Širokou komparativní rovinu navozuje i sféra kulturní
adaptace nižší šlechty na prostředí pražských měst. ďčastí
na turnajích a jinich formách šlechtické zá'bavy od lovu až
po dvorské radovánky si zemané udržovali navenek zn.ám1cy
příslušnosti ke své třídě, v denním životě se však r ozdíly
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pražských měštanských vrstev, které podle soudobých společenských kritik usilovalo svým charakterem a někdy i honosností o překlenutí vnějších rozdíl~ daných příslušností k
rdzná sociální skupině obyvatel města.l5/ Důležitější však
bylo, že se od sklonku 14. stol. začala riižší šlechta usedlá
v Praze scházet s měštany v r~zných korporacích, jejichž čin
nost byla laděna ideově a církevně reformními záměry. Ai to
byla bratrstva sdružující se při některých kaplích nebo skuPin7 můž~ i žen hled~ící duchovní vyžití v duchu proudu devotio moderna, zde byly rDzdíll ve stavovském postavení a životním stylu stírány nejvíce. 1 I Reformní hnutí přeneslo toto sbližování nižší šlechty s pražským prostředím dokonce i
do .politické roviny, neboi dalo zaznít podobným představám
o nápravě společenských poměrd a saturování hospodářských i
politických potřeb a předstSY obou těchto sociálních vrstev.
Od počátku 2. desetiletí 15. stol. pak zaujímali zemané usedlí v pražských městech spolu s měštany nezřídka skup~ové či kolektivní posto~e k politickým událostem předre
volučních let._VytYářel se předpoklad pro to, aby se obě
skupiQ7 alespon dočasně spojily v obdob~ počátku husitské _
revoluce a pod1lely se dokonce na organizování novoměstské
de!enestrace. 1 7/ Husitská revoluce nepřervala předcho~ vývoj vztah~ nižší šlechty k Praze, dala mu ale na čas zcela
nové rozměry.
zčásti
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1/

2/

Jl

4/

5/

Četné

jednotlivé, dogud bohužel nevyhodnocené poznatky
z pramenů u v.v. Tomka, Dějepis města Prahy. I-VIII,
Praha 1855-1891. K Úloze Prahy jako střediska Českého
královstri a pokusu Lucemburků o její proměnu v sídelní
město říše srv. z různých pohledů studie P. Grause,Pra&
als Mi tte Bl!hmena 1)46-1421. In: Zentrali t&t als Problem
der mittelalterliehen Stadtgeschiehts!orschung, hrsgg.
vou E. Meynen, K~ln-Wien 1979, s. 22n; P. Moraw, Zur
Mittelpunkts!unktion Pra&s 1m Zeitalter Karla IV. In:
Europa Slavica - Europa orientalis. Pestschri!t !. H.
Ludat, hrsgg. von D. Grothusen und X. Zernacb: Berlin
1980, s. 445n; P. Machilek, Pra&a caput regni. Zur Entwicklung und Bedeutung Prags 1m llittelalter. In: Stadt
und~andseha!t 1m deutschen Osten und in Ostmitteleuropa
17, 1982, s. 67n. V novější české historiografii pak
studie :r. Kavky, K otázce sjednoceni pražských měst v
letech 1368-1377 a k místu Prahy v Karlově státní koncepci. DP 4, 1984, s. lOOn. a J. Spěváček, Úloha Prahy
v koncepci českého státu Karla IV. PHB 10, 1986, a.lJ7n.
K některým z těchto otázek obecně K. Polívka, Mikuláš z
Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce. Rozpravy ČSAV, SV 92/l, Praha 1982, část I.
Srv. literaturu v pozn. č. 1, nově v širokých evropských
souvislostech i u J. Spěváčka, Rozmach české státnosti
za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky.
Rozpravy ČSAV, SV 97/4, Praha 1987.
Jde zejména o provolací knihy desk dvorských, vydané G.
:Priedrichem, I. díl pro léta 1)80-1394, Praha 1921, II.
díl pro léta 1395-1410 vyšel jako J5. svazek AČ, Praha
1935.
Dílčí poznatky a souhrny zpráv pramenů o milcích Václava IV. srv. u P.U. Bartoše, Čechy v době Husově 1378-1415.

ČD II/6, Praha 1947 , zvl. s. 457-474, nové poznatky u
1. lD.aváčka, Das Urkunden - und Kanzlei.wesen des b8mischen und r 8mischen K~nigs Wenzel (IV.) 1376-1419.

6!

7/

8/

9/

10/
ll/
12/
13/

Schri!t en der -KGH 23 , Stuttgart 1970, zvl. s. 456-472;
J. Spěváček, Václav IV. 1361- 1419. K předpokladům husitské revoluce . Praha 1986, passim.
K tomu obecně Přehled dějin Československa. I/1, Praha
1980, v příslušných kapitolách o politickém a hospodář
ském vývoji 13.-15. stol.
Se srovnáním Pr~ a _Brna se o tento propočet pokusil
P. Graus (Městská chudina v době předhusitské. Praha
1949, s. Sln), kterj zde rozebral i cenové relace, mzd7
atp. Pro studenty pražské univerzity počítá P. Šmahel
(Pražské universitní studenstvo v předhusitském období
1399-1419. Rozpravy ČSAV, SV 77/3, Praha 1967, s. 46)
skromnější částku 4 kop groš ů.
K. Polívka, A Contribut ion to the Problem o! Property
Di!!erenciation o! the Lesser Nobility in the Pre-Hussite Period in Bohemia. Hospodářské dějiny 2, 1978, s .
344.
v. V. !omek, Zá.lclady starého místopisu Pražského. I-V,
Praha 1866-1872. Doklady však nebyly bohužel zatím statisticky vyhodnoceny a ani novější studie o majitelÍch
pražskjch domů v tomto období k zakupování domů nižší
šlechtou cílevědoměji nepřihlížejí.
Tato problematika detailněji pojednána v práci o odúmrtech, srv. više pozn. a.
K. Polívka, A Contribution, s. 347.
O Tomáši ze Štítného 14. Ka.Ďák - l'. Šimek, Úvod k edici
Knížek o hře -šachové aj. Praha 1956.
K některým otázkám k odrazu 1 těchto aspektů v dÍle tzv.
Dalimila nově z. Uhlíř, Pojem zemské obce v tzv. Kronice Dalimilově jako zá.lcladní prvek jej i ideologie. PHB 9,
1985. s. 7-32.
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H. Jireček, Základy zemského zřízení v Koruně Království českého za Karla IV. Praha lB72J E.F. Ressler,
Daa Al tprager Stadtrecht aus dem 14. Jahrhudert. Prag
1895.
15/ Na tyto stránky naráží ve svých dÍlech někteří Husovi
předchůdci. !tilič z Kroměříže 1 Tomáš ze Štítného.
16/ K tomuto vývoji rlzné zm:Lnky v. Novotey, Náboženské
hnutí české ve 14. a 15. stol. Praha s.d., s. 176n.,
na přikladu kaple Božiho těla M. Polívka, K šíření husitství v Praze. Bratrstvo a kaple Božího těla na Novém Městě pražském v předhusiiské době. FHB 5, 1983,
s. 95n.
· 17/ H. Kaminsky, The Prague Insurrection o! JO July 1419.
Medievelia et Humanistica 17, 1966, s. 16n.; M. Polívka, ~ikuláš z Husi, s. 49n.
14/
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Miloslav P o 1 í v k a
Zur Position der ni.ederen Adeligen

~

vorhussitischem Prag

Zusammenfaseung
Der Autor weiet ~ der Einlei tung seines Bei trags euf
die Wirklichkeit hin, dees der Prage der Position des langfristig oder stšndig ~ Prag verweilenden niederen Adels
bis jetzt eine syetematische Aufmerksemkeit nicht gewidmet
wurde. Zu den kurzfristigen. Besuchen und langfristigen Aufenthelten zogen den niederen Adel nech Preg einige Fektoren
en, nimlich die Verhendlungen bei den Lendes- und Hof~sti
tutionen, reich mit Lendes- und Importwaren des Alltagsbedarfs
und Luxuecharekters versorgte KŠrkte, aber auch verschiedene
Peierlicbkeiten. Den nachfolgenden zwei Pektoren legt der
Autor der Studie e~e entscheidende Stimulationbedeutung,
die die niederen Adeligen zu der lengfrietigen Ansiedlung
in Prag beifiihrten. Es gi.ng e~ersei ts um den Vereuch ~ den
Diensten verschiedener bedeutender Peraonen oder Institutionen (der Koni.g und eeine Hoflinge, der Erzbischof usw.) entweder eine elementare Einnahmenquelle oder ~des~ens e~e
Ergšnzung der Kittel, die den ni.ederen Adeligen ale Feudalrente eus den besi tzenden Landgiitern fl os sen, ·z u gewinnen, zweitens um des Bestreben ei.niger Personen sich en politiechem
oder gesellscheftlichem Leben zu betštigen und eomit ihr
pereonlichee Aneehen zu erhohen.
Die Studie widmet ihre Aufmerksemkeit der Wirtschefteetellung der niederen Adeligen in Prag, ale eie die moglichen Einnehmen dieser Sozialschichte mit den Lebenskosten
in der Residenzstadt des Konigreichs Bohmen konfrontiert.
Sie gelengt zum Abschluee, dees die Mehrheit der in Preger
Stedten lengfrietig lebenden Biirger in verechiedenen Diansten die Ergšnzungequelle zur Einnehme von der Feudelrente
suchte, aber 1m Vergleich mit den Biirgerfemilien reihten
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den Handwerkerschichten ein. liur einer engen Gruppe der
Xle~eudelen 1st es gelungen sich nicht nur 1m poli tiachen
Leben autzuschwingen, sondern auch hoch aber den gewohnlichen
Durchschnitt reich zu werden. Hier wird aan auch aut eine
Reihe der ungelosten ~ragen in dem Zuaammenhang mít dem Beaitz der Prager Hauser durch die niederen Adeligen und aur
einige Probleme des Zustromes der ersetzten ~eudalrente der
Landedelleute in Prag und damit verbindene Disproportionen
in der Entwicklung der Stadt- und Landesokonomik verwiesen.
Am End e des 14. Jahrhunde.rts wurden schon vorherige
scharfe Widersprache des Zuaammenlebena des Stadtmílieus
mít dem Zustrom der (niederen) Adeligen wesentlich vermindert, denn die Barger und such die niedrigen Adeligen die
Ansicht aut ihre Position in der gesellschsrtlichen Leiter
verinderten. Ein bedeutender Koment rar die Entwicklung der
gegenseitigen Beziehung des Stadtm111eus und der Ade1sanschauungen war die Reformbewegung, die durch ihre Ziele beide
Schichten noch mehr annaherte, eo dass eich die niederen
Adeligen mít den Bargern sogar in den Gesamtinstitutionen
~ersamme1ten. Der Ausbruch der Revolution im Jahre 1419
schloss diesen Prozess sb und die Beziehung der Ade~en
und der Barger in Prag begann in eine andere Ebene zu rabren.
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Bohdan X: a ň á lt
POZICE BRJ.~RS~EV VE VZTAHU K USKUPENÍ ŠLECHTY A MĚS~

NA KONCI DVACÁTÝCH A POČÁTKU ~ŘICÁTÝCH LE! 15. S~OLETf
(Pražské spory o jednáni a basilejským koncilem)
práce věnují značnou pozornost správnímu vivoji husitských mocenských uskupení v období vlá~ bratrstev, l/ domníváme se však, že obraz vztahd mezi jednotliv;fmi
uskupeními v "systému dělené ·moci", 2 / zvláště pro období od
jara 1429 do počátku r. l4J2, zůstává stále nezřetelni.J/
Pokusíme se načrtnout výyoj vztahů jednotlivfch husitských
uskupení v uvedeném období tak, j ale nám vynikl při zkoumání
přípravy konciliárního řešení husitské otázky. Vzhledem k to-.mu, že náš krátký příspěvek vznikl ne jako resumé hotové vět
ší práce, ale jako vedlejší produkt neukončeného výzkumu,
předkládáme jej pouze jako podnětnou hypotézu.*/
v,-cházíme z předpokladu, že výsledky zemských sněmů,
popř. s nimi kooperujících synod a disputací, a střetnutí či
naopak součinnostvojak různých stran obrážely vzájemné vzta!Q' jednotlivich mocenských uskupení. Většina zemských sněmů
v námi sledovaném období se konala v Praze. Na základe něko
lika poslednÍch studií zabývaJících se hus1tskou Prahou konce dvacátich a počátku třicátých let docházíme k tomuto konstatování:5/ s výjimkou synod a disputací 6 / není pro námi
sledované období zvláště zachycen vývoj vztahů jednotlivých
huai tslcých mocenských uskupení, včetně vztahů Staroměstslc;ých
a sirotků - popř. Staroměstských a Novoměstských, v souvislosti s výsledky jednání celozemského charakteru, 7 I pouze spor,. mezi Starým a Novjm Městem pražským na podzim 1429 jsou
interpretovány v širších souvislostech jako spory, které
pře•ahují hranice vzáJemné rivality obou měst a stávají se
ohniskem rozporů celozemských, jejichž peripetie souvisí s
Nejnovější
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možností konciliárního řešení husitské otázty. 8 1 Jak ted7
v námi sledovanéM období souvisí výsledky sněmovních jednání se vzt~ jednotlivých husitských mocenských uskupení a
jak to vše zároveň souvisí se vzájemnými vzt~ pražských
měa'i?

Pro označení hlavních husitských mocenských uskupení
použijeme klasického čistě verbálního rozdělení na pražské,
táborské a sirotčí uskupení. Toto dělení však musí být vnímáno s přihlédnutím k samostatnému postavení Starého Měata
pražského a se zřetelem pro rozčlenění táborského uskupení
na obec domácí, polní a táborský spojenecký svaz.9/ Analogické rozčlenění lze snad předpokládat u uskupení sirotčího.
Polní obce byly relativně samostatnými tělesy • vlastní politickou a ideovou koncepcí. Zárllkcu nezávislosti j 1m byla jejich vojenská sila. 101 Nelze tu nezm:ínU ani vedlejší mocenská uskupeni, k jakým ·patřil svez lounsko-žatecký • 111 Konzervativní křídlo staroměstských pražand vedlo v námi sledované• období teologickou polemiku z mimopražského exilu. 121 O
přesně nevymezené skupině roajalistické husitské šlechty,
navazující kontakty se Zikmundovými šlechtickými straníky a
katolickou Plzní, se zmíníme níže.
Výs~ek první bratislavské schdzky v dubnu 1429 způso
bi:l mezi husitskými uskupeními rozkol. Spíše než o odm:ítán:!
lákavého, Zikmundem navrženého konciliárního řešení husitské
otázky, tu šlo o důsledné odmítáni samotného Zikmunda jako
partnera v jednání. l.3/ Rozkol se projevil na pražském lcvět
novéa sněmu téhož roků, kdy novoměstští pražané spolu se sirotky a Žateckými odmítli Účast na druhé bratislavské schůsce
se ZilcmuDdem v červenci 1429. 1 4/ Průběh této schůzky odradil
od dalšího jednání se Zikmundem i tábory, pro které snad byle nejnepřijatelnějším Zikmundovým požadavkem vyhlášení všeobecného příměří. Záměr vyjít Zikmundovi vstříc nezměnili již
pouze Staroměstští. 15 / Ba bouřlivém srpno?ám sněmu byli Staroměstští nejspíše vystaTeni tlaku ostatních husitských stran,

-43-

který v

září přešel spontánně

v

přímé

vojenské vystoupení

Novoměstských a sirotkd. 16 1 Staroměstským přispěchali na

pomoc někteří táborští hejtmané, ale Prokop přitáhl s hlavními silami později, spíh jako rozhodčí než jako spojenec
jedné z bojujících stran, jak se domníváme. JIÍri jenž byl
slavnostně vyhlášen na konci září mezi oběma pražskými měs
ty, znamenal především obnoveni spolupl'áce všech hlavních
husitských mocenských uskupeni v zemi • 1 7 I Span:1lá jízda
voj sic všech tří uskupeni do :Bavorska, !UšeĎska a Fr8.nk: od
prosince 1429 do února 14)0 byla plodem této spolupráce. 181
Svojí Účastí Staroměstští prakticky demonstrovali obrat od
jednání se Zikmundem, který učinil všeobecd příměří jednou
z hlavních podmínek né diplomatické iniciativy.
V říjnu 1429 se uskutečnila ještě jedna dllležitá ekce.
Před synodou pražského duchovenstva se konala disputace meo-'
z1 m:istry Příbramem a P~em. Rozhodčí výrok nad jejich pří
byl komprom:isem Staroměstských, vykazuj :ícím konzervativní
křídlo do Únosných mezí v teologických projevech a zároveň
beroucím zřetel na udržení míru s Hovoměstskými.l9/ Výsledek
tec!)- mdleme chápat jako příspěvek k udrženi vztahd mezi husitskými ·aakupeními.
Porovnáme-li bratislavská jednáni z r. 1429 a netypi~ 
Ckau kořist zi.mn:í · spanilé jízd)- - beheimsteinskou smlouvu z
Února 14)0, 20 1 objeví se nám dvojí koncepce řešení husitské
otázky. Zat:íméo v :Bratislavě Zikllnmd svým 16-kavým návrhem
pozvání ke koncilu husity v ·podstatě zaskočil, prosazuje
Prokop v beheiasteinské smlouvě husitskou alternativu konciliárního projektu - svobodnou veřejnou disputaci nezáVislou na koncilu, které by set ak vedle bohoslovců zÚčastnili
1 laici. Zdá se, že tato staronová koncepce měla umožnit
svobodnou disputaci bez Zikmundovy "danajské" pomoci, a v
těch kruzích říšské šlechty, jež byly sužováné husitskými.
nájezdy, mohla mít i naděj i na Úspěch.. 21 /
Wezdar této koncepce, kdyŽ se neuskutečnilo plánované
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slyšení na říšském sněmu v Borimberce, znamenal nezadržitelné cil.ení ll: dalšímu Zilcmundovu prostředkováni cesty ke koncilu,221 které bylo spojeno s perspektivou nová roztržky mezi husitskými uskupeními. Pouhou epizodou se ukázala. bit nabídka. krále VJ.adislava Jagellonského lt disputaci v Krakově,
která vycházela původní husitské koncepci vstříc jen na první pohled. ltdyi se j ednán:í v březnu a dubnu 1431 uskutečni
lo, byla za ním ukryta papežská nabídka zprostředkování cesty husitům ke koncilu, k~erá měla oslabit Zikmundovu pozici. 2 3/
Husité se tu dostávali na led tenčí než při. jednání se Zikmundem.
V této situaci se husi taká mocenská uskupení snaží udržet získa:o;J soulad stůJ co st~:. Dlll.eži tou Úlohu asi v této
snaze měl dvanáctičlenný orgán, zvoleni na kntnohorském sně11111 v Únoru 1431, který snad hrál roli stálého smírčÍho Tjboru.24/ Tento výbor zorganizoval tého! roll:u v předvečer květ
nového sněmu v Praze disputaci mezi stranou táborskou reprezentovanou BiSkupcem a stranou staroměstskou reprezentovanou
Rokynanou. 2 5/ Kompromisní výrok této disputace byl předpokla
dem pro Úspěšné jednání následuJÍcÍho zemského sněmu, kterj
připravoval dvě varianty dalŠÍho postupu. 26 1 Jednou z nich
bylo obnovení j edn.ání se Zikmundem, jež tentokrát prosazoval i táboři spolu se Sta.roměstskými.Prokop nejspíše již zde
~ezl vhodné řešení, podle něhož sice husité půjdou ke koncilu, ale budou si klást podmínky, zahrnující starší požadavk7 ekumenicity koncilu a Účasti laiků na disputacích, zdů
razňuJící však především svobodu j ednán:í stran pod zášti tou
biblického autoritativnÍho principu. 2 7/ ~o snad uspokojilo
sirotky i Hovoměstské a umožnilo schůzku se Zikmundem v Chebu v květnu 1431, 28 1 jež však ztroskotala právě na nesouhlasu Zikmunda. a poselstva basilejského koncilu, · v té době ještě
o!iciálně neotevřeného, s autoritativním principe3. Druhá
varianta se týkala příprav vojenské kampaně proti páté kří
žová výpravě.

-45Domažlické vítězství nad pátou kruciátou a jeho vliY
na rozhodnutí basilejského koncilu pozvat husit7 k jednání
byly v poslední době rozebírány tak, že není třeba dále se
o nich zmiňovat. Zmínky si naopak zaslouží období od podzimu 14.31 do ·úno.r a 14.32, kdy náš výklad zakončíme.
Situaci v Čechách zkomplikovaly dvě porážky polních obcí na konci r. 14.31, z nichž katastrofa sirotkd v Uhrách b,-1& zvlášt citelná. 2 9/ Společné tažení sirotků a táborů do
Uher poznamenané hazardem Čapka ze Sán b,-lo povážÚvé nejen
oslabením sirotčí polní obce, ale hlavně rozkolem mezi oběma
polními obcemi, protože sirotci vytýkali táborllm, že je v
kritické chvíli opustili. Rozkol znemožňoval svolání zemského sněmu, a tak zůstávalo pozvání koncilu k jednání do Basileje nezodpovězeno. S koncilními vyslanci sídlícími v Norimberce udržovali písemiJý styk pouze Staroměstští. JO/
Roztržka s tábory vrhla sirotky do náruče Staroměstských.
Lednový sněm se r. 14.32 sešel v Praze nezvykle na Novém Městě
bez Účasti táborů. Paralelně se sněmem byla svolána společná
synoda staroměstského a sirotČÍho duchovenstva. Došlo zde k
názorovému sblížení při zachování správní samostatnosti obojího duchovenstva.Jl/ V kompromisních teologických článcích s,-nodniho usnesení nenalezneme o biblickém autoritativním principu ani zmínky.3 2 / NeÚčast táborů na sněmu znamenala již pře
dem, že všechna usnesení tohoto zemského !ora budou mít omezenou platnost, ukázalo se tu však, že nyní zase ostatní husitská mocenská uskupení stojí proti osamoceným táborllm.
Na únorovém sněmu v ?raze, který měl definitivně rozhodnout jak o cestě husitů ke koncilu tak o způsobu jejich jednání s koncilem,JJ/ tak proti sobě stály dvě koncepce - na jedné
straně pražská, v jejímž vleku byli i sirotci, která se maximálně podvolovala autoritě koncilu, jak usuzujeme z kompromis ních lednových článků, na straně druhé táborská koncepce usilující o to, vnutit koncilu podmínky, zaručující jednak Úplnou
bezpečnost při cestě, jednak rovnoprávnost pod biblickým
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autor:l.tativním principem při jednání, které mělo probíhat
za Účasti laikd. Na Únorovém sněmu zvítězila Prokopova a
táborská koncepce. Jejím výrazem bylo chebské květnové jednání s vyslanci. koncilu, jehož výsledkem byla dohoda obsahující formulaci známou jako "chebsq soudce". 34 / V souvislosti s táborským vítězstvím na Únorovén sněmu si dovoluji při
pomenout, že v době jeho konání se nejspíše vojska sirotkd,
oslabených při uherském tažení, a Staroměstských namohla mě
řit s bojeschopností vojsk táborských. Toho využil Prokop a
dodal svým argumentům na sněmu patřičnou váhu přítomností
táborského vojska soustředěného u Benešova.35/
Zbývá námdotknout se otázky, kt~rou jsme načali v Úvodu - je to otázka rozměru a vlivu skupiny husitské roajalistické šl echty. Připomínáme tu koncepci. P. M. Bartoše,
podle níž huai tští šlechtiční Korybutorl straníci. se po ~ eho
pádu zaměřují na restauraci Zikmunda Lucemburského.3 6 l Jej ich akce se projeví tu jako vojenské vystoupení ve spolupráci s katolickými Zikmundovými straníky, jek tomu bylo v záři
1427 při nezdařeném přepadu Prahy, 37 I tu jako diplomatická
aktivita, jejímž soustředěným náporem měli husitští šlechtičtí roajalisté ovlivnit v lecmu 1429 sněm v Br·ldě tak, že
přes odpor radikálů bylo rozhodnuto -o uskutečnění bratislavské schůzky v dubnu 1429 1 jíž jsme tento příspěvek otev:írali.JB/ Po překonání rozkolu mezi husitskými uskupeními ve
2. polovině r. 1429 se zdá, že je taková aktivita husitské
roajalistické šlechty potlačena, avšak v době dalšího oslabeni jednoty hlavních husitských uskupení na ÚnoroTém sně
mu 1432 se znovu objevuje zmínka o tom, že někteří šlechtici náležející ke Staroměstským neváhali, když se podle nich
jednání příliš protahovala, žádat tajně katolickou Plzeň o
spojenect'Ví při ozbrojeném vystoupení proti tábor~.39/ ·

Poznámky
1/

2/
3/

4/

5/

6/

Máme zde na mysli zejména články J. Boubíka, Y. Polívky
a B. Zil~~kého ve sborníku Soudceanluvený v Chebu
(Cheb 1982) a článek F. Šmahe1a Tábor a jeho strana v
předvečer Lipan (In: HT 8, 1985) s odkazy na další literaturu. Obdobím "vlády bratrstev" - výstižným pojmem
pocházejícím od F. ·M. Bartoše - rozumíme etapu vývoje
husitství ohraničenou bitvou u ďstí a bitvou u Lipan.
F. Šmahel, Táborská obec a městská samospráva v letech
1420-1452. In: RT 6-7, 1984, s. 146 , 153.
Bezřete1nost je překonávána tam, kde jsou utříděny a
podrobeny kritice všechny dostupné prameny. Vzorem pro
odpovídající zpracování d~ežitých jednání sněm~ i jiných akci celozemského charakteru je studie B. Zilynské
Husitské synody v Čechách. Praha 1985.
Podnětnost přikládáme především zornému Úhlu, v němž
vzáj amné vztahy husitských mocenských uskupení j sou vysvětlovány na základě jejich přístupu ke konciliárnímu
řešení husitské otázky. Platnější poznatky však očeká
váme od studie postih~:ící prameny ke sledovaným r.:~ěmům ,
diplomatickým jednáním i jiným akcím celozemského charakteru, obdobným zp~obem, jako níže zmíněná práce o
husitských synodách.
B. Zilynskyj, Praha v době "chebského soudce". In: Soudce smluvený v Chebu. Cheb 1982, s. 211-216; F. Šmahel,
Pražská města mezi dvěma převraty 1427-1483. DP·4, 1984,
s. 152-167; B. Zilynská, Odraz vztahu pražských měst v
dokumentech pražské církevní správy 1427-1429. DP 4,
1984, s. 169-175; B. Zi1ynskyj, Poznámky k výYoji vztahu pražských měst a husitských polních vojsk. DP 6.
1986, s. 109-122.
Jedná se hlavně o disputace Příbrama s P~em (říjen
1429), Biskupce s Rokycanou {duben 1431) a lednovou
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7/

B/
9/
10/
ll/
12/

13/

14/

synodu 1432 . B. Zilynská, Husitské synody, s . 19- 20 (X),
s. 27-28( XX:X.}, s. 20- 21 (XI . ); tái1 Odraz TZtah'O. pr ažských mě st v dokumentech,· s. l70n.
Citovanf článek B. Zilynského Praha v době "chebského
soudce" (s . 212-213) si v§imá vztahu Bového Města k
sirotčímu uskupení a poukazuje na nedostatečnou podloženost příslušnosti Bovoměstských k airotkům konkrétními. doklady. Upozor~ e na to, že přill.šné sddrazĎ.ová.n:í
odlišnosti ideové orientace Starého a Xového Města odsouvá do pozadí !aktor vzá~emné rivalit7 obou měst.
Článek i'. Šmahela Pražská města (s. 16o-161) poukazuje .
na Úzký vztah Starého Města a táborského uskupení v námi. sledovaném období. Citovanf článek B. ZilJUSkého
Poznámky k vivo~i, (s. 113-114) zddr~e v obecné rovině opětné uplatňování role Prahy ~akd celozemského
centra. Souvislost zmíněná v textu na§í práce tu však
nikde nesto~í v centru z~mu.
i'. Šmahel, Pražská města, s. 160; B. Zilynskyj Poznámky
k vývo~i, s. 113.
i'. Šmahel, Tábor a jeho strana, s 147; ttž Táborská obec,
1
a. 155n.
Toto tvrzení lze vztáhnout především na polní obec táborskou s vedoucí osobností Prokopovou.
B. Lůžek, Po stopách husitství v Ústeckém kraji. Ústí
n. Labea 1959, s. 45 aj.
Činnost 11. Jana Přibrama v exilu shrnuje J. Boubín,
X protipikartským traktát~ Petra Chelčického a 11. J.
Příbrama. J'BB 4, 1982, s. 13Jn.
i'. 11. Bartoš, Z bratislavské sehdzky krále Zikmunda s
husitskými. vddci r. 1429. ČKM 49, 1925, s. 175,178;
týž1 ČD II B. Husitská revoluce II. Praha 1966, s. 49,
51; J. Macek, Die Versammlung von Pressburg 1429. In:
Folia Diplomatica 1, Brno 1971, s. 205.
P. M. Barto~ČD II 8, s. 51-52; J. Hlaváček, Husitské
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15/
16/

··

17/

lS/

19/

20/

sněmy.SH 4, 1956, s. 92; v. v. Tomek, Dějepis města
hah;r. IV, haha 1S99 1 -s. 426.
~. K. Bartoš, ČD II/S, s. 52-53,55o
Tamtéž, s. 53-54; V. V. Tomek, -.Dějepis IV, s. 434-435.
Zpráv;r o bojích -jsou dosti nepřehledné. ~točnikem b;rli
nejspíše Novoměstští, což b;r ukazovalo na využití si~u
ace, kdy Staroměstští b;rli oslabeni. Síly sirotkd a
později táborů b;rly, zdá se, do střetnutí zapojovány
postupně, což neukazuje na nějakou předem připravenou
záměrnou
lekci Staroměstským od ostatních mocenských
uskupení. Ze zakončeni · celého sporu však usuzujeme, že
hokop dokázal spontánně vzniklého střetuutí využít k
prosazení své koncepce.
v. v. Tomek, Dějepis IV, s. 436-8; J. Macek, Prokop Veliký. Praha 1953, s. S5; ~. K. Bartoš na jedné straně
výsledky mírového jednání, o něž se zasloužili zejména
táboři, bagatelizuje (ČD II S, s 55p. JO), na jiném
místě je však staví na · roveň míru na Špitálském poli
1424~amtéž, s. 56,60; ČD IX 7, s. 197, p. 42).
O literatuře k beheimsteinské smlouvě se zmíníme níže.
O přípravném tažení tábord a sirotkd do Lužice, o prosincové poradě před velkou spanilou jízdou a o prdběbu
této jízdy nás i~ormuj e R. Urbánek (Lipany a konec polních vojsk. Praha 1934, s. 104-105) a P. K. Bartoš
(ČD II S, s. 62n.), -odkazující na další literaturu.
Účast Staroměstských zddrazňuje v. v. Tomek, o podílu
Novoměstských obecně B. Ziltnskyj (P 0 známky k vývoji,
s. 112).
B. Zilynská, Husitské synody v Čechách, s. 19 (X.),
s. 63-64, 65-67~ táž1 0draz vztahu pražských měst v dokumentech, s. 171.
~. M. Bartoš, Kolem spanilé jízdy z r. 1429-30. JSH 5,
1932, s . S9-92; tý~Husitika a bohemika několika knihoven německých a švýcarských. VKČSN, tř. !il.-hist.-
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21/

22/

23/

24/
25/
26/

27/

jazykozpyt. 5, 1932, s. 83-84; J. Proke§, Táborské manifesty z r. 1430 a 1431, ČMM 52, 1928, s. 18-19;
'P. ll. Bartoš, ČD I I I 8, s.- 66-67.
Objevuje se například již na sněmu v Kolíne 1423 {J.
Pekař, Žižka a jeho doba. III, Praha 1930, s. 231}.
OdmÍtání možnosti jednáni s koncilem je zřejmé z táborského manifestu z 1430. Tento manifest obsahuje Prokopovu alternativu hádání za Účasti lailru nezávisle na
koncilu (A. Molnár, Hustiské manifesty. Praha 1980,
s. 159, 170). Manifest je kladen do souvislosti s neuskutečněným jednáním husi tll . s kurfiřtem :Fridrichem
Hohenzollernem v květnu 1430, které se mělo konat v
Chebu('P. M. Bartoš ČD II/8, s. 69-70) a které mělo být
náhradou za též neuskutečněné hádání v Borimberce, o
němž se zmíníme vzápětí.
Výše citovaný 'P. ll. Bartoš, Kolem spanilé jízdy,a.91-92;
týž, Táborský manifest z r. 1430~ In: Husitství a ci.dna. Praha 1931, s. 219:..220; týž, ČD, II/8, s .. 67,69.
'P. Kavka, Zikmundova politika let 1429-1434 a husitství.
HT 8, 1985, s. 96-97; E. Kalecz;Ýnska, Ruch husycki w
Czechach i w Polsce. Warszawa 1959, s. 457-458 (časté
odkazy na studi.i J. Golla, Čechy a Prusy ve středověku.
Praha 1897). Biblický autoritativní princip, o němž se
zmíníme ·dále, . tvoří zde, stejně jako již v Bratislavě,
pro protivníky husit~ nepřijatelnou podmínku (V. v. Tomek, Dějepis IV, s. 474-477; 'P. M. Bartoš, ČD II/8,
•• 80-81).
Tamté~ s. 78, Srv. J. Kej~ Právni život v husitské Kutné Hoře. Praha 1958, s. 57-58.
B. Zilynská, Husitské ~ody, s. 27-28 (XXX.), s. 68.
'P. Palacký. Dějiny národu českéh~I-III. Praha l940,s.79l
-792, v. v. Tomek, Dějepis rv, s. 474n; 'P. K. Bartoš,
ČD II/8, s. 82n.
srv. 8 pozn. 2). o kořenech tohoto husitského autorita-
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Viklef a logika Písma svatého (KR 52, 1985, s. 56-65)
a v práci Na rozhraní věků (Cesty reformace). (Praha
1985, s. ll-21). O významu biblického autoritativního
principu v "ehebsk6m soudci" pojednává příspěvek A.
Molnára Chebský soudce a příspěvek M. Ransdorfa Chebský soudce a reformační dějinné myšlení (in: "Soudce
smluvený v Chebu." Cheb 1982, s. 9-36, 20)-209).
28/ P. M. :Bartoš, ČD n/8, s. 84-85; A. Molnár, Na rozhraní
věků, s. 124-126. O obměně Prokopovy koncepce svědčí
dva husitské manifesty z července a listopadu 1431,
kted jsou vydány jako jednotné · mínění všech husi tských uskupení (A. Molnár, Husitské manifesty, s. 171213). Zatímco v r. 14)0 se z možnosti svolání koncilu
do :Basileje v manifestu táborských ~ejtmand "nikdo neraduje a neveselí ••• " (A. Molnár, Manifesty,,. 170,
srv. s pozn. 21), počítá manifest z července 1431 s
koncilem jako vhod.ným forem pro j edná.ní, ovšem s podmínkou biblického autoritativního principu (A. Molnár1
Manifesty, •· 172-17)). Mani!est z listopadu 14)1 se
pak obrací přímo na "celou obec" města :Basileje nejspíše jako k potenciálnímu auditoriu při případném veřej
ném koncilním jednání za Účasti laikl1, bude-li tento
požadavek husitům splněn (A. Molnár, Mani!esty, s. 182,
211 aj.).

:s.

Varsik, Husitské revolučn6 hnutie a Slovensko. :Bratislava 1965, s. 6)-84; P. M. :Bartoš, ČD II/8, s. 99102.
)0/ A.Molnár (Chebský soudce s. 16n), přináší též četné odkazy na další literaturu a prameny.
31/ :B. Zilynská, Husitské synody, s. 20-2l(XI.), s. 69-74,
zvláště 69-70 p.S; tá~Odraz vztahu pražských měst v
dokumentech, s. 174 P• IB. O jednání lednového sněmu
P. M. :Bartoš, ČD II/8, s. 105.
29/
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32Í

33/

34/
35/
36/

Jednotlivé opisy lednového ~snesení byly srovnány B.
Zilynakou (Husitské synody, s. 70-73). Odlišnosti ruzných verzí se týkajÍ Úvodní formule, datace a článku
o zachování svátků svatých. Kladné vyjádření o cestě
husitu ke koncilu, obsažené v některých z verzí, má
zřejmě neo!iciální charakter, jak zdůr~e B. Zilynská (s. 73). Ostatní části usneseni jsou·ve všech opisach obsahově shodná. ~zení v textu opíráme o verzi
v AČ III, č. 41, s. 268-270.
-.. M. Bartoš. ČD 7 II/8, s .. 105-106~ I. Hlaváček, Husitské sněmy. SR 1956, -s. 93-94. Zdá se, že nás nedostatek pramenu neoprav~e k následným závěrům v textu.
Chebská předporada s výsledným "chebským soudcem" byla však Jasně táborskou koncepcí a Únorový sněm spojil
souhlas s vysláním poselstva do Basileje právě s uspořádáním této předporady (list "A!!ectandae pacis commoda", Monument a conciliQ1'QIIl ••••• Concilium basiliense.
Tom. I. Vindobonae 1857, 190-191, č. 92). Sirotčí a
staroměstský kompromis -pro své vlastni ústuplty žádné
další předporady s koncilnÍmi vyslanci nepotřeboval,
táboři s Prokopem vyžadovali naopak nutně uspořádání
schůzky s koncilními vyslanci, kde by mohli prosadit
své požadavk7. Tento projekt asi museli na sněmu tvrdě
vybojovat.
Obsah jedenácti článku dohody je podrobně rozebrán u
A. Molnára (Chebský soudce, s. 24n).
v. v. Tomek, Dějepis IV, s 509; F. Palacký, Dějiny
I-III, s. 806.
F. K. Bartoš -zde zm~uje jmenovitě Hynka z Valdštejna
zvaného Koldštejnský:a Jana ze Smiřic (ČD II/8, s. 19,
21, 24, 26-28, 34-35) jako členy pražského svazu (srv.
se základnÍ informací o nich v netištěné disertační
práci P. Kavky, Strana Zikmundova v husitské revoluci.
Praha FF UK 1947, diss. 2352, soupis šlechty). Později
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v této skupi.ně shl.edává "I. K. :Bartoš 1 kallšnilq :Bo~
ka z Jlilet:ínlta (ČD I:t/8, a. 34) a Keuharta s Hrad.ce
(tamtéž). S hua:f:ts!eyud roajalisty navazuJe po ICorybutově pádu kontakt kurfiřt "lridrich Hohenzollern (tamtéž), který snad stojí i v pozadÍ nezdařeného přepadu
Prahy v září 1427.
37/ P. M. :Bartoš, ČD II/8, s. JJ-34.
JB/ famtéž, s. 42-43.
J9/ Monumenta conciliorum ••• Concilium basilienser, a.l86,
189 (list koncilníca vyslanců z 10.3., z Norimberka do
:Basileje Ivaau Stojkovičovi); Tomek, Dějepis IV, s.510.
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K a ň á k

Die Position der Bruderecha!ten in der Beziehung zur Gruppierung des Ade1s und der Stadte em Ende der zwenziger und
em An!ang der dreissiger Jahre des 15. Jahrhunderts
(Prager Streite um die Verhend1ungen mit dem Baae1er Konzi1)
Zuaammen~assung

Der Autor be!asst sich mit dem Zeitraum vom FrUhling
1429 bis zum An!sng 1432 und .formuliert die Frege: "Wie hangen in der ver!o1gten Periode die Verhand1ungsergebnisse
der Lendtage mit den Beziehungsumwand1ungen der einzelnen
hussitischen Machtgruppen zueammen und wie hŠngt des a11es
g1eichzeitig mit den gegenseitigen Beziehungen der Prager
Stadte zueammen?" Der Autor hebt zwei Knotenpunkte in dem
verfolgten Zeitraum hervor: den Prager Landtag im August ·
1429 mit den unmitte1bar anbindenden Begebenheiten im September und den Prager Landtag im Februar 1432.
5ech dem August1endtag, im September 1429, werden die
Altstadte~ die hochstwahrschein1ich ale einzige von anderen
hussitischen Mschtgruppen die Verhandlungen mit Sigismund
von Luxemburg fortsetzen wollten, dem Angriff der 5eustadter
und der Waisen ausgesetzt. Die !ried1iche Rege1ung des Konfliktes wird mit dem Sieg der Prokop- und Teboritenkonzeption des Angriffszuges hinter die Grenzen und des Suchens
der Kog1ichkeit einer freien offentlichen Disputation als A1ternetive zur Sigismunds Konzeption des el1gemeinen Weffenstillstandes und zur Verhandlung mit den Hussiten euf dem
Konz11 verbunden.
lm Februar 1432 stehen im Gegenteil die Taboriten gegen
die anderen hussitiachen Kechtgruppen. Gegen die Kompromisepolitik mit dem Konz11 ste1lt Prokop fňr die Hussiten die
5otwendigkeit ein Statut einer g1eichberechtigten Verhendlungspertei mit dem Konzil zu erreichen. Der Auedruck der
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den Konzilgesandten in Eger. Der Sieg der Prokopkonzeption
fUhrt zum Abschluse einee Vertrsgs ·mit den Konzilgessndten,
bekannt als "Richter zu Eger", wss ein diplomatiecher Sieg
der Hussiten wsr.
Am Anfsng und sm Ende der verfolgten Pe;iod.e ksnn man
die Tetigkeit des royalietischen hussitischen Adels,der die
Verhsndlungen mit Sigismund unterstutzte, feststellen.
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Č e c h ·u r a

MĚSTSKÁ ŠLECHTA - SOUČÁST PRAŽSKÉHO PATRICIÁTU? ~

(K otázce

kont~uity

pražského patriciátu 14.-16.století)

Při zkoumání tématu šlechta a pražská města ve vrcholném a pozdním středověku lze zvolit různé zorné Úhly. Vyjdeme-li z vymezení Prahy /.aStarého Města pražského/ jako rezidenčního a hlavního města Českého království, jako "kultovního, politického i hospodářského středu země",l/ je jasné, že
uvedená charakteristika propůJ čuj e městu výraznou centrálni
funkci. Z hlediska šlechty vystupuje do popředí :r.vláště rezidenční a tím i reprezentativní charakter Starého Města
pražského, nejednou umocněný činností určité osoby v dvorských službách. Přitom pro samotné město představuje šlechta
v podstatě exogenní, ne tedy konstitutivní, organický či imanentní faktor společenské struktury města. Vlastnic.tv:ún domů
či později výstavbou paláců se šlechta přirozeně podstatně
více začle~e do městského. organismu, na druhé straně tak
většinou n~činí trvale, byt vlastnictví domů, resp. paláců,
bylo v případě řady rodů dlouhodobé. Tato aktivita šlechty
není ovšem doprovázena současným odprodejem jejích venkovských
domén astatků a trvalým přestěhováním do městského prostře
dí.2/ Uvedená charakteristika představuje samozřejmě do znač
né míry pokus o zobecnění, konkrétní skutečnosti byly daleko
pestřejší a zvláště panovnický dvůr Lucemburků nebo
Rudolfa II. poskytoval pro jednotlivce z řad šlechty mnoho možností pro často dlouhodobý pobyt ve městě.J/
V tomto příspěvku se chci zaměřit na poněkud odlišnou
rovinu problematiky vztahů šlec~ty a Prahy. Kladu si otázku,
zda se vyskytovala šlechta jakó · integrální součást společen
ské struktury města. Z hlediska konvenčně chápaného rozvrstvení městského obyvatelstva by to vlast ně znamenalo, zda se
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mezi patriciátem, ěi šíře mezi tzv. horní vrstvou, nacházela také městská šlechta. Domnívám se, že takto - snad v našich podmínkách poněkud atypicky - formulovaná otázka má
své opodstatnění. Předně proto, že v naší literatuře nebyl
dosud tento problém sledován. To ovšem není rozhodující. Protože se zde pohybujeme v rámci pražského /sstaroměstského/
patriciátu, myslím, že zkoumání uvedené problematiky může
přinést některá upřesnění týkající se právě této vrstvy či
skupiny obyvatelstva. Nelze totiž přehlédnout, že v literatuře se o jeho existenci ve městě hovoří vlastně jako o samozřejmé skutečnosti 13.-16. s ~ol., chronologicky i obsahově vcelku minimálně kvalitativně určené. 4 / Proto volím poně
kud odlišný výchozí Úhel pohledu, alespoň pro vstup do problematiky, byt její těžiště nutně zůstává ve sledování patriciátu - "bohatého a snadno se feudalizujíciho měštanstva~lr
Mohu upozornit ještě na další aspekty uvedené otázky,
např. na sociální či společenský původ pražského patriciátu,
na zBLikání starého a formováni nového patriciátu, případně
konstituování Úřednického či kupeckého, na význam interakčních
faktorů mezi nim a venkovskou šlechtou v procesu opouštění
města a přesídlováni na venkov, a naopak na vazby venkovské
šlechty k horní vrstvě měštanstva Starého Města pražského.
Bylo by možné hovořit také ·o případných procesech uzavírání
výše uvedených skupin ěi vrstev měštanstva, vytváření společ
ností z jejich členů apod. Přehlížet nelze ani vývojové aspekty formování městské společnosti, zejména z hlediska tzv.
měštanských bojů (Bttrgerk!mpfe), což je novější charakteristika pro dřívější tzv. cechovní boje ve 14. sto1. 6 / Jejich
intenzita a důsledky totiž umožňují lépe pochopit domácí vývoj, jenž se vyznačoval dosti specifickými rysy. Myslím, že
by měla být konečně doceněna skutečnost, že intenzita těchto
bojů nejen v Praze, ale i ve v enkovských královských městech,
stejně jako jejich společenský či sociální dosah (alespoň mě
řeno dynamikou jejich průběhu a Účastí jednotlivých vrstev
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obyvatelstva) byla ve srovnání s dlouhou řadou
v tzv. říšských městech až překvapivě
skromná a relativně pokojná. 7 / Také toto zjištění by nemělo
zůstat bez významu při posuzování aktivity jednotlivých společenských vrstev měst, opět se zřetelem k výše formulovanému problémovému okruhu.
Při tom všem si je vhodné hned na počátku uvědomit, že
také n e g a t i v n í výsledek zkoumání existence městské
šlechty v Praze by měl nemalý význam. Neměl by totiž být
přehlížen závažný !akt, že v německých říšských městech se
běžně setkáváme s výskytem městské šlechty (či předpokladem
její existence) stejně jako se skutečností, že patriciát
těchto měst se konati tu oval j. ak~ říšské min.isteriali ty, tak
ze svobodného kupectve.. Podobných . char.akteri.stik lze uvést
ještě více. Podle mého názoru je však závažnější otázka, do
jaké míry lze vlastně srovnávat či přenášet charakteristické
rysy společenského uspořádání horní vrstvy velkých říšských
nobodných měst a Prahy při vymezování patriciátu. B/ V této
souvislosti je aktuální také další rov~a, totiž jak dalece
lze přebírat společenské rozvrstvení Starého ~ěsta, zvláště
pokud jde o horní vrstvu měštanstva, pro V6:Lkovská královská
města.9/
·
U všech naznačených problémů může mít otázka výskytu
městské šlechty v Praze určitou korelační funkci, přirozeně
s tím, že je vhodné sledovat tuto otázku v nejužší vazbě k
základním rysům patriciátu a jeho interakcím k venkovské
otřesů

a

převratů

šlechtě.

jít o komplexní či
analýzu výše formulovaných problémových okruhů, které doprovázejí základní vytčenou otázku. Formulace
dalších, rozšiřujících a prohlubuJících - problémů může být
stejně důležitá jako jejich vyřešení. Jsem přesvědčen o tom,
že může mít význam i pro tuto konferenci, nebot nelze stále
jen pocitovat či uvědomovat si těsnost, případně uniformitu
V tomto

vyčerpávající

příspěvku přirozeně nemůže
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standardních nebo standardizujících výkladů vnitřního uspořá
dání našich středověkých měst s Prahou v čele. Ty přece paušalizují, případně nivelizují právě ono jedinečné a zvláštní,
jež charakterizuje vývoj měst ve středověku. Práce s určitými modelovými strukturami je přirozeně nutná a potřebná, zvláště ovšem v procesu zobecňování, nikoli tedy při formulování
výchozích charakteristik a základních tezí.
Městská

šlechta - složka pražského patriciátu?
Patriciát v ?raze na přelomu 13. a 14. stol. byl němec
kého původu. 10 1 Je proto opodstatněné, uvedu-li hned na začátku základní názory německé literatury k otázce městské
šlechty či iíře k původu patriciátu německých měst.
Starší literatura nepochybovala o starém svobodném půvo
du patriciátu. Teprve diskuse w. Sombarta a G.v. Bellowa z
dvacátých let ukázala, že nelze prokázat jednotný vznik patriciátu. ll/ Navíc byly a jsou vyslovovány názory proti aplikování jednostranné teorie o vzniku patriciátu, právě tak jako proti zobecňování poměrů jednotlivých měst. 12 ~' Analytické
sondy ukázaly, že šlechtický původ patriciátu lze doložit
poaze zřídka.lJ/ Tato skutečnost ovšem nebránila a nebrání
řadě autorů, aby v pracích věnovaných jednak patriciátu, jednak společenské struktuře jednotlivých měst, dosti hojně používali při určení sociálního zařazení pojmu šlechta. 1 4/
Ke v podstatě stejným závěrům lze dojít při sledování
druhého podstatného komponentu pro vznik patriciátu německých
měst - kupectva.l5/ V našich souvislostech není bez zajímavosti zjištění učiněné pro Kolín n. R., že totiž nejstarší
středověcí obchodníci v tomto městě římského založení byli
cizinci (Prísové, Židé, Řekové a Valon1). 16 1 Klade-li se dů
raz na výlučnost vzniku patriciátu z jedné skupiny, pak může
me v souhrnu říci, že pouze patriciát Mnichova a Preiburgu
vznikl výlučně z kupectva. 171'
Bilance jednotlivých názorů ukazuje, že principiálně
všechny skupiny městského i venkovského obyvatelstva mohly
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byly ministeriali ta a dálkové kupectvo, přičemž rozdÍly
mezi nimi se záhy s tíraly.
Je možné upo zornit na skute čnost , že v řadě německých
měst je doložena přítomnost šlechty, trvale sídlící ve měs 
tě a tvořící integrální součást horní vrstvy obyvatelstva,
případně patriciátu. Například ve Vídnil9/ či Schwllbisch
Hallu lze v půdorysu města sociotopogra!icky vyhodnotit
čtvrti, do nichž se koncentrovala městská sídla šlechty,
většinou v typických věžových domech.
Na přítomnost šlechty v e městech může ukazovat napr1klad titulatura složení městských (v tomto případě rozuměj
patricijských) rad, kde se vyskytuje označení Herr již ve
1). - 14. století. 20 1 Např. i v tak typickém městě, jakým
byl bezesporu NoriMberk, jehož život byl dlouhodobě ovládán
patriciátem, byla již v poslední čtvrtině 13. stol. řada
patricijských rodů vybavena nejen uvedenou titulací, ale začínala také získávat erby. 21 1
Jak vypadaly

poměl.'T._ v

přelomu

této

sféře

v Praze ?
město tzv. starý
patriciát . Původ a zdroje jeho bohatství jsou jen těžko objasnitelné. Nejednou opakovaný, ale prakticky nedoložit elný
názor, že se jednalo o příslušníky či potomky v Praze usazeného dálkového kupectva, 22 1 je myslím poněkud v rozporu s
jejich činností, kterou lze doložit od 2. poloviny l).stol.
- totiž s horním podnikáním , peněžnictvím apod. Souhrnně by
se dalo říci, že tito lidé byli aktivní v takových oborech ,
jež přinášely v uvedené době největší profit, zatím bez
zvláštní odvětvové specializace. 2)/ Navíc je možné předpo
kládat, že se podaří zejména v;ruži tím hmotných pramenů prokázat , že počátky horní vrstvy pražského obyvatelstva sahají snad až do 12. stol. Předpokladem je přesné vyhodnocení
geogra!ického rozložení nejstarších písemně doložitelných
Ha

1). a 14. stol. ovládal
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konfrontace s katastrem románských palácd a domu. Historická
literatura dosud plně nedocenila kvantum románských domu a
paláců, které se nacházely na Starém Městě. Jejich interpretace příliš nepřesáhla zorDi Úhel uměnovědy, případně urbanistiky či dějin architektury. A přece sotva mUže být sporu
o tom, že stavebníky těchto honosDich staveb byli ·- či mohli
být - pouze členové nejbohatší vrstvy pražské sídelní aglomerace, příp. nejvýznamnější venkovské šlechty, či církevní
instituce, jež takto vytvářeli dlouhodobější zastoupeni v
konstituujícím se hlavním aěstě království. Pro řešeni tohoto příspěvku je důležité, že uvedené stavby se nekoncentrovaly do uzavřeného prostoru, který by odděloval jejich obyvatele od ostatních městských vrstev, nemlly ani vyhraněnou
architektonickou podobu (např. věžové domy). 24/ Románské
objekty 12. a lJ. stol. se nacházely zvláště v. prostoru Husovy a Jilské ulice, domy předních rodin pražského patriciátu od počátku 14. stol. pak kolem Staroměstského náměstí. 2 5/
Bylo ~ečeno, že patriciát přelomu 13. a 14. stol. byl
německého původu, ale také to, že chybějí četnější doklady o
jeho kupecké činnosti. Lze doplnit, že postrádáme rovněž doklady o jeho vazbě k druhé podstatné skupině patriciátu ně
meckých měst, totiž německé ministerialitě. 26 7 Přes možnost
vysloveni hypotézy (ovšem neveri!ikovatelné), že její potomci se v Praze integrovali do patriciátu, aniž by zůstaly navenek zachovány jejich specifické společenské znaky, patrně
nebude třeba s tímto předpokladem pracovat.
Je možné konstatovat rovněž absenci dokladu, že by se
ve 14. stol. česká venkovská šlechta, zejména nižší, stěhova
la do Prahy a zde pronikala mezi patriciát. 27/ Ostatně poměr
ně skromné Údaje o nových pražských měštanech ze 14. stol.
takové případy také neobsahují. 2B/
V podstatě jediným pramenem, v němž by bylo případně
možné zachytit městskou šlechtu v Praze, zůstává titulatura
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v píse~ostech ~edni povahy, alespoň pro dobu vlády starého patriciátu ve městě, tedy zhruba do poloviny 14. stol.
V uvedených pramenech však neni profilováni městské šlechty
v rámci pražského patriciátu poetižitelné. Samotná titulatura by si zasloužila detailnější analýzu, zvláště v kon!rontaci s titulaturou vyšší i nižší šlechty z 1. poloviny 14. atol.
Z hlediska vývoje pražského patriciátu v 1. polovině 14.
stol. postrádáme prostě objektivní předpoklady pro vyhranění
městské šlechty. Zde by se nemělo přehlížet, že patriciát v
:Praze byl ve srovnání s největšími německými městy snad až nápadně heterogenní. 2 9/ Z poslední analýzy J. Mezníka vyplývá,
že i v exponovaných okamžicích postrádal výrazněji uplatňova
né h1edi_s ko společných zájmů a jednotných postojů, jak uvnitř
města , tak v rámci Čech. Domnívám se , že to souvisí s obecněj
ším vývojem struktury jednotlivých vrste-r privilegované společnosti v Čechách. :Poměr mezi šlechtou a měštanstvem nebyl
ve 2. polov±ně 13. a v 1. polovině 14. stol. vyhraněný, šlechta a patriciát se vyvíjely vedle sebe.JO/ Z tohoto důvodu ~a
ké nelze tvrdit, jak to třeba zrcadlí některé literární prameny, že by pražský patriciát stál níže než šlechta (a to i
vy2iší). Jl/
Za dnešního stavu poznání je možné vyalovi t předpoklad,
že naznačený vývoj mohl objektivně brzdit tendenci k přenáše
ní řady znaků šlechtického způsobu života patriciátem do měs t
ského prostředí. Domnívám se, že uvedený vývojový paralelismus byl umožněn monopolem vlastnictví půdy, jak ve venkovském,
tak v městském prostředí, který mohl být nejen zdrojem boh e.t·ství, ale také společenského postaveni a faktické nezávisl e-·
eti, tak jako z druhé strany naopak závislosti ostatních s kupin obyvatelstva v obou prostředÍch. !'roto musela být ze st rany patriciátu pocitována potřeba formováni v městskou šlechtu jeko paralelu k · šlechtě venkovské. :Po zlomeni ambic pří 
slušníků pražského patriciátu získat dalekosáhlý vliv a mož nost zasahováni do celočeských poměrů po nástupu Lucemburků
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na český trW:l a po jejich porážce v r. 1318 začal nabývat
postoj patriciátu vůči šlech~ě poněkud jiných rTSŮ, a to
nejen tím, že se sbližoval s českým prostředim.3 2 /
Hmatatelným dokladem změny poměrů, a tím i vývoje struktury uv edených společenských vrstev, byl proces feudalizace
pražského patriciátu, který výrazně probíhal právě ve 2. polovině 14. stol. Havíc v Praze docházelo k rozpadu starého
patr iciátu, takže n.epozoruj eme vytváření uzavřených patricijských společností, tedy určité izolování od ostatních
městských vrstev, jak to opět vidíme v řadě velkých němec
kých měst. Tyto skutečnosti přirozeně n.emohly zůstat bez
vlivu na intenzitu tzv. měštanslcých bojů.
Kohn shrnout. Sledováni některých subjektivních, ale i
objektivních tendencí ve vývoji pražského patriciátu zhruba
mezi 1270-1350, tedy v době, kdy se ve velkých německých měs
tech výrazněji konstituuje městská šlechta, ukazuje, proč se
tento historický fenomén. v Praze nevyskytoval.
l!'eudalizace a rozpad pražského patriciátu
Proces feudalizace pražského patriciátu po r. 1350 neodráží pouze vnitřní vývoj města, ale také obecnější trendy
profilováni společenské struktury privilegovaných vrstev v
Čechách. Např. i tím, že feudalizací nedošlo k rozpadu jen.
starého pražského patriciátu, ale i "patriciátu jako sevře
nější horní vrstvy městského obyvatelstva". 3 3/ Pronikání patriciátu a jiných bohatých měštanů DA venkov představuje výrazně jednostrannou tendenci, kterou nedoprovází analogicky
silný pohyb z venkova - zde přirozeně ze šlechtického prostře
dí - do města.34/
l!'eudalizace patriciátu je objektivní tendencí určité
fáze vývoje feudální epochy, s níž se setkáváme v řadě velkých evropslkých měst.35/ Bylo by zajímavé konfrontovat poč
ty osob či rodin, resp. rodů, jež trvale odešly na venkov,
jednak z pražských měst, jednak z jiných českých měst, T
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sotva našli . Velmi důležitá je skutečnost, že pražský patriciát a další bohati měštané drželi na venkově rozsáhlé
statky. To ukazuje komparace s některými hanzovními městy,
např. s L~beckem, kde rozsah měštanských statků na venkově
nebyl malý, s pražskými poměry v~ak sotva snese srovnání. 36 /
Proces feudalizace pražského patriciátu odráží však
(do určité míry) také postupující společenskou diferenciaci
ve prospech šlechty. Jestliže pro 2. polovinu 1). stol.je
možné hovořit o vývoji patriciátu a šlechty nevyhraněně
vedle sebe, po polovině 14 • • stol. se začíná prosazovat nová
kvalita, i když patrně zatím nikoli v rovině ekonomické,
ale spíše společenské a politické. V tomt~ vývoji se odráží
upevňování stabilní feudální společenské struktury Čech.37/
-Důležité je zde zjištěni, mezi kterou část šlechty
pražský patriciát pronikaLJS/ Této problematice totiž nebyla věnována patřičná pozornost. Do značné míry je to ovš~
dáno skutečností, že k dispozici je většinou pouze titulatura šlechty, nejednou poněkud subjektivně zabarvená (podle
toho, jaké provanience jsou jednotlivé druhy pramenů, při
čemž ani v řadě pramenů Úřední povahy nebyla jednotnost). 3 9V
Jisté však je, že právě získání venkovského statku by- ·
lo pro pražský patriciát a další bohaté měštany příležitos
tí k tomu, aby začali užívat šlechtických titulů - nejen ve
venkovském prostředí, ale je to zachytitelné také v Praze.
Ilustrativní může být tento příklad: "honorabilis vir Peslinus Bohuslai civis Majoris Civitatis Pragensis, nec non Simon miles, germanus ipsius". 4 0/ Přitom si tyto osoby ponechaly městské právo a zůstávaly nadále pražskými měštany nebo dokonce byly voleny členy městské rady. 4 l/ Tato skutečnost
je sama o sobě dosti pozoruhodná, nebot ukazuje, že v rámci
pražského měštanstva nebyly protipatricijské tendence či nálady příliš silné. Feudalizovaní příslušníci pražského patriciátu si mohli podržet nejen městské právo, ale nebylo- např.

-ó6ze strany obce - patrně nic namí táno ani proti jejich Účas
ti na správě města. Zdá se, že záviselo výlučně na jednotlivcích z řad patriciátu, zda si podrží městské právo a
budou nadále platit městskou sbírku, jak ukazuje statut z
r. 1373, 42 / nebo odhlásí-li se z města a budou žít na svých
statcích. Dokonce i jednou odhlášení měštané získávali opět
městské právo a znovu se do města vraceli.
Vznik nového patriciátu v Praze a otázka kontinuity patriciátu jako společenské vrstvy v Praze {14. - 16. století)
Při sledování vývojových tendencí pražského patriciátu
ve 14. stol.byl naznačen rozpad sterého patriciátu a jeho
výrazná feudalizace. Na druhé straně je však táž společen
ská vrstva pov~ována za konstantní součást společenské
struktury města . ·v - 15. stol. (zde: v období pohusi tském) ,
stejně jako ve století následujícim. 4 3/
Jak vysvětlíme tuto skutečnost? Jedná se o rozpor ve
výkladech, a to o rozpor pouze zdánlivý, nebo skutečný? Logicky by mohl tento rozpor překlenout předpoklad, že se v
Praze vytvořil tzv. nový patriciát. V obecné rovině předsta
vuje tento pojem projev koncentrace kapitálu, jehož nositelem bylo kupectvo, vytvářející horizontálně a vertikálně
organizované společnosti, v nichž docházelo ke spojování
jednotlivou a jejich individuálních kapitálových možností . 44 /

Kupectvo pusobilo zejména v dálkovém obchodu, hornictví,
hutnictví, peněžnictví, Úvěru, ale také v řemeslné výrobě.
Uvedený vývoj probíhal v 15. stol., . zvláště kolem jeho poloviny, po překonání jevu, jež jsou označovány ruzně, např.
jako dusledky krize, případně stagnace, ale také restrukturace hospodářského života probíhající v rozsáhlých regionech v sousedních zemích. 4 5/ Nejvýrazněji pak v hornoněmec
kých velkoměstech, kde docházelo ke značným změnám v majetkové struktuře a konečně k sociální polarizaci. 46 /
Odpověd na otázku, zda se s podobným procesem setkává-
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výrazněji po smrti Karla IV., dochází v Praze ke stagnaci
až krizi v řadě sfér spojených s hospodářskými a obchodními
aktivitami. 4 7/ Navíc současně probíhající feudalizací patriciátu odplývaly z Prahy velké majetky ukládané do půdy na
venkově, což mělo přirozeně sociální důsledky s dopadem na
všechny vrstvy městského obyvatelstva. To jsou názory literatury, k nimž se na tomto místě nelze detailněji vyjadřo
vat. Je zde však možné zmínit se o skutečnosti, jež je s
uvedenými tendencemi poněkud v rozporu, že totiž do města
stále pronikal cizí kapitál, přistěhovávali se cizí kupci,
většinou z německých měst, kteří v nejednom ohledu nastupovali na pozice držené v 1. polovině 14. stol. pražským patriciátem.48/ Proč by se tito cizinci usazovali ve městě prožívajícím tak výraznou ekonomickou a sociální stagnaci či krizi? Proč by byli záhy Účastni-na jeho správě jako členové
městské rady? Současně lze připomenout (jak letošní konference ukázala), že v poslední čtvrtině 14. stol. dochází k
do~ti intenzívnímu zakupování šlechty do pražských měst 4 9/
a také (na přelomu 14. a 15. stol.) ke sbližování nižší
šlechty a měštanstva.50/ Tyto skutečnosti, spolu se stěho
váním cizinců·do Prahy, nejsou prave v souladu s uvedenými
krizovými jevy, nebot z těch by měly vyplývat spíše opačné
tendence.
Podívejme se také na situaci v 14. a 16. stol.
V německých městech bylo poměrně řídkým jevem, že se
podařilo některému řemeslníkovi proniknout mezi patriciát.
Sledování této otázky ukázalo navíc nezbytnost doprovodné
kupecké činnosti jako předpokladu k vytvoření většÍho majetku, základního prostředku k proniknutí mezi patriciát.5l/
S tímto zjištěním poněkud kontrastuje skutečnost, že v
městských radách Starého Hěsta (a Nového Města ještě více)
bylo od r. 14.37 dosti značně zastoupeno řeme~ln1ctvo.5 2 /

-ósotázka, zda tito radní provozovali skuteč
A naopak ne vši chni řemeslnici museli být označeni. podle své činnosti. Na druhé straně nebude patrně pře
hlédnutelná i obecnější hospodářská situace pohusitského
období, pro než se předpokládá vcelku pomalý hospodářský
růst. Zanedbatelná neni ani vcelku negativní odpověd na otázku kontinuity personálního složeni městských rad · např.
před r . 1419 a od r. 1437, zvláště pokud by se týkalo vytvářeni nových radnÍch rodin či. rodů.
Jestliže byl prokázán rozpad starého patriciátu, z výše
uvedeného současně vyplývá, že . v Praze 15. stol. postrádáme
objektivní podmínky pro formování nového patriciátu. Teprve
ve 2. polovině 16. stol. , v souvislosti s novým rozmachem
města, dochází v Praze k vytvářeni v.e lkých maJetků především
u kupectva.53/ Zda lze tento vývoj souhrnně označit jako
koncentraci kapitálu, ponechávám zatím otevřené a Pro naše
téma je důležitější, že je v této době nesporná existence
kupeckého patriciátu.
Je přirozené, že uvedená stručná formulace je zatím vyloženě diskusní povahy a vyžádá si při komplexnější verifikaci tohoto problému ještě dUkladnější analytické i komparativni~udium. Ale již nyní je na místě si položit otázku, jak
nazvat členy těch rodin a rodů, které se rozhodující měrou
podílely na politickém i hospodářském živatě města 15. a
přinejmenším v 1. polovině 16. stol. Jsem toho názoru, že
používáni pojmu patriciát zde nen:í - navzdory všem zvyklostem a konvencím - právě nejvýstižnější. A to nejen vzhledem
k dosti výrazné proměně celkové charakteristiky skupiny či
vrstvy obyvatelstva, která město ovládala v dlouhém časovém
záběru od 2. poloviny 13. stol., prakticky po Bílou horu.
Vždy~ základní rysy starého patriciátu v Praze do poloviny
14. stol . byly přece jen diametrálně odlišné od kupeckého
patriciátu 2. poloviny 16 . stol.54/ Dávám proto k dalšímu
posouzení, aby v uvedeném časovém záběru byly pouze zmíněné
Zde je

přirozeně

ně řemeslo.
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skupiny považovány za patricijské v plném význa=u tohoto pojmu. Užívání termínu patriciát v 15. a 1. polovině 16.
stol. by snad bylo možné· pouze s doplněním o vhodné adjektivum, jež by pomohlo upřesnit souhrnné a vzhledem k dlouhému
časovému záběru příliš paušalizující označení. Snad by však
bylo lep~í pokusit se o zrormulování nového, vhodnějšÍho
pojmu, respektive několika pojmd - vedle označení starý a
kupecký patriciát , které by byly dostatečně diferencující.
Že se jednalo o horní či vůdčí vrstvu pražského měštanstva,
o tom přirozeně nemů.že být sporu.
dvě

Závěr

Otázku, zda v rámci pražského patriciátu nalézáme šlechtu, nebylo těžké zodpovědět. Při řešení této problematik7 se
ukázalo, že je možné prohloubit některé aspekty základních
vývojových tendencí pražského patriciátu a zvláště otázku
jeho kontinuity v časovém záběru od 2. poloviny lJ. do konce
16. stol. , což z drúb.é strany poněkud modirikuj e a rozšiřuje
cíl a smysl této studie.
Provedené zkoumání lze shrnout do těchto bodd:
1. Městská šlechta jakožto fenomén objevující se v prostředÍ
patriciátu velkých německých měst není v Praze doložena.
Pokud byli jednotliví patriciové nositeli šlechtických
tituld, dělo se tak převážně v souvislosti s jejich feudalizací, případně s držbou venkovských statků.
2. Starý patriciát se v Praze rozpadl kolem poloviny 14.stol.,
kdy také začíná jeho přesídlování na venkov.
J. V Praze do poloviny 16. stol. zřejmě postrádáme obecně při 
jímané podmínky k vytváření nového patriciátu. Výrazný
proces vzniku kupeckého patriciátu po r. 1550 souvisí s
celkovým rozmachem Prahy v době předbělohorské.
4. Je sporné hovořit v Praze o kontinuitě patriciátu jako
součásti horní vrstvy městského obyvatelstva v období mezi 125Q-l600. Zvláště aktuální se jeví potřeba přesnější
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15. - 1. poloviny 16. stol., stejně jako pregnantní ·pojmové odlišení vzhledem ke starému a kupeckému patriciátu.
5.Předchozi body ukazuji, navíc v konfrontaci s novými potusy o vymezeni patriciátu německých měst (případně nahrazeni tohoto pojmu jiným označenim),55/ potřebu přesnější charakteristiky patriciátu ve výše uvedených časových Úsecích.
A to zvláště v důsledku závažného kv&litativního rozdílu
patriciátu řady německých měst, výstižně vyjádřeno již před
desítkami let na příkladu Norimberka: "··· všichni patriciové nebyli bohati a všichni b·ohati nebyli patricii. ,.5 6 / Znamená to, že bohatství bylo důležitým předpokladem přísluš
nosti k patriciátu, rozhodně však nikoli výlučným, protože
zde spolupůsobily ještě delší faktory.
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F. Kavka, K otázce sjednoceni pražských měst v letech
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sešit 2, 1965, s. 54.
Srv. I. Hlaváček, Studie k dvoru Václava IV. ii. část/,
FHB 3, 1981, s. l4Jn.
Srv. např. Dějiny Prahy, Praha 1964; Přehled dějin Česko
slovenska, I/1 (do r. 1526), Praha 1980, aj.
J. Šusta, Dvě knihy českých dějin. II, 2. vyd., Praha
1926. s. 213.
E. Maschke, Ver!assWJg und soziale Kr!fte in den deutechen
Stfldten dee spaten Mi ttelal ters, vornemlich in Oberdeutschland. VSWG 46, 1959, s. 289n., 433n; K. Czok,
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Ein Beitrag zu Bfirgerk!mpfen und innerst!dtischen Bewe-
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Studien), 12-lJ, 1966-67, s. 40n·.
Tato skutečnost nebyla zatím doceněna, na některé aspekty upozornil J. Kejř, Organisation und Verwaltung
des k6niglichen St!dtewesens in B~hmen zur Zeit der
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1968.
Srv. "P. Hoffmann, Struktura městského obyvatelstva v
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Přehledně literatura v
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I. Bátori, Das Patriziat, s. 12.
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G. Wunder, Die Sozialstruktur der Reichsstadt Schwabisch Hall im spAten Kittelalter. VuF ll, 1966, s.J2n.
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K. Teige, Seznamy měštanů pražských. I, A1manach královského hlavního města Prahy 4-5, 1901-1902.
J. Mezník, Praha, s. 74.
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pro!ilováním společenské struktury- zejména u šlechty.
J. Mezník, V~nkovské statky, s. 42n; týž, Praha, s.74
(citace).
K některým jednotlivostem viz pozn.2.
Srv. H. Kellenbenz in: Handbuch der europ!ischen Wirtscha!t-und Sozialgeschichte J, Stuttgart 1986, s. 138n.
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P. Hoffmann, Struktura, s. 326-7.
DÍlČÍ souhrn př:i.n.áší J. Čechura, Teorie agrární krize
pozdního středověku - teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhuaitských Čech. AH,
v tisku, srv. B. Berchtold, Charakter, s. 235n.
Přehled E. Maschke, Deutsche Stadt, passim.
J. Mezník, Der ~konomische Charakter Prags im 14. Jaiu'hundert. Historica 17, 1969, s. 43n.; Přehled I/1,
s. 325n., 356n.
J. Mezník, Praha, s. 73-4.
Viz R. Nový v tomto sborníku.
Viz M. Polívka v tomto sborníku.
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Die stšdtischen Adeligen - Bestandteil des Prager Patriziets?
(Zur Prage der Kontinuitat des Prager Patriziats des 14.-16.
Jahrhunderts)
Zusammen~essung

Die Erforschung des Themae Die Adeligen und die Prager
Stedte in der Zeit des hohen und spaten ~ttelalters hat eine
Reihe von Aspekten. Es sollte dazu such die Frage gehoren, ob
es moglich 1st, im Rahmen des Prager Patriziets euch die stedtischen Adeligen zu erfassen. Solche Frage wurde bieher in der
tscheehischen Literatur noch nicht postuliert. Sie hat eeine
unleugbare Bedeutung beim Studium des Patriziats der Heuptstadt in langem Zeitraum von der 2. Halíte des 13. bis zu Ende des 16. Jehrhunderts. Dabei 1st nicht ein eventuellee negetives Ergebnis der Erforschung masagebend, namlich dass Preger Pstriziat namentlich bis zum Ende der 1. Halfte des 14.
Jehrhunderts keinen Bestandteil enthielt, den wir mit dem Begriff "stadtische Adeligen" bezeichnen konnten. Des Studium
der einge!Uhrten Prage tragt zur Vertieferung einiger bieher
noch ungenUgend erkennbaren Probleme des Prager Petriziets
bei. In der ersten Reihe handelt es sich um die Problematik
der Kontinuitšt des Prager Pstriziets, namentlich nech der
1. HŠl~te des 14. Jahrhunderts, els sein Zerfell und sterke
Tendenz zur Feudalisetion erwiesen wurde. Der Entwurf der Entwicklung zeigt, dass der Begriff Petriziet besonders 1m 15.
Jahrhundert eher els konventionelle Bezeichnung fUr die obere Schicht der Prager J.deligen gebraucht wird. Dabei sollte
man nicht ubersehen, dess genUgende nementlich wirtscheftliche Impulse zur Formierung des "neuen" Petriziets fehlen.
Erst 1m 16. Jahrhundert wird im Zusemmenheng mit dem Aufschwung
Prags der Petriziet in der Stadt nachgewiesen. Des weitere
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Studium sollte sich der geniigend di1'1'erenzierenden Charakteristik der hoheren ( oder i'Úhrenden) Schichte des Prager BUrgertums wŠhrend der 2. HŠ11'te des 14 . Jahrhunderts bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts widmen.
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P á n e k

ll'EUDÁIJlf VELMOŽ V PŘEDBĚLOHORSKÉ PRAZE
(VZTAH VILÉMA Z ROŽMBERKA K "HLAVĚ XRÁLOVSTvi")
Uprostřed bouřlivého sněmovního

jednání r. 1575 došlo
názord na proporce berního zatížení. Pražané
T čele městského stavu se tehdy domáhali dílčích Úlev, avšak představitel panského s~avu - nejvyšší purkrabí pražský
Vilém z Rožmberka - jejich námitky rázně odmítl: "Tedy pán
z Rožmberka", vypráví autor současného Bratrského diaria,
"okřikl se na ně a řekl:"Proti komu pak povstáváte, protili císaři, čili proti nám? Povězte, ai víme! Jaké vy chcete
lepší míti opatřeni, nežli je stav panskf a r~iřskf. má, anobrž všecka země? Chcete vy tedy něco zvláštního míti?" I ulekše se páni Pražané 1 města této řeči, i zkřikli: "Svolujem,- . svol.ujemrnl/
Bratrský zpravodaj tu několika slovy pozoruhodně vystihl atmosféru jednáni nejen tohoto, ale i cblšíeh sněmů,
ne;-ili.Chž se Pražané opovážili vyjádřit vlastní názor, odlišni od zámerll předposledního rožmberského vladaře. Už při jednáni o berní re!ormě, která v roce 1567 osvobodila šlechtu
od placeni daní, vedl Vilém z Rožmberka Útok na pražská a
další královská města, 2 / také později, když z oportunních
důvodů ustupoval králi- při zaváděni novfch daní, dokázal využít veškeré své autority k potlačení odporu královských
měst.3/ Pražany přímo či zprostředkovaně poškozoval svou politikoú na zemském sněmu, kde za podpory ostatní šlechty pro•
sadil zavedení svobodné plavby dříví po Vltavě, či další o.mezení přílivu poddanských pracovních sil do Prahy. 4 / A totéž platilo také o Rožmberkovi - velkostatkáři, který uzavíral dominikální trh a bránil vývozu potravin do pražských
měst,5/ i o Rožmberkovi - nejvyšším purkrabím, který vybudováním pivovaru ve Spálené ulici na Novém Městě pražském vyk ostré

výměně
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hlavního města. 6 1 V tomto smyslu představoval největší velmož 2. poloviny 16. stol. pro Prahu· stejně nesmlouvavého
nepřítele, jakým byli rožmberští vladaři už odedávna pro
České Budějovice, královské město vklíněné hluboko do rožmberských držav na jihu Čech. 1 I
A přece to byl týž ·velmož, který dal Praze ;jeden z nejskvostně;j ších renesančních paláců a zasloužil se o zvelebeni
Hradu i Malé StrarlJ', Sl velmož, k němuž se po desetiletí o·braceli pražští učenci a umělci se žádostmi o podporuJI a
který se vážně zabýval Úvahami", jak povznést k někdejší slávě pražskou univerzitu, 101 Vilém z Rožmberka se ostatně pr~
činil také o oživení evropského diplomatického ruchu v Praze a nakonec stál v čele té generace českých šlechticů, která po neÚspěších předků dosáhla návratu panovníka do Prahy
a jejÍho povznesení na císařskou rezidenci.lll Jak se však
mohla jediná osoba stát nositelem tak konstruktivního a zároveii tak nepřátelského vztahu k Praze? Čím byly jednotlivé
rysy :jeho poměru k "hlavě království" motivovány? A konečně
byly příznačné pro jediného velmože, nebo pro širší sociální prostředí, jež r.~ávě v Rožmberkoví našlo svého vrcholného představitele?
Odpověd je, myslím, třeba hledat především Ý kritériích,
jež si vytvořila česká šlechta 2. poloviny 16. stol. při posuzování měst. Pokud tato kritéria vycházela z domácích pomě
rů, pak vedla k porovnávání královských měst s městy poddanskými, jež se zásluhou hospodářské politiky předních !eudálů
rozvíjela velmi dynamicky. Naznaěují to orientační čísla o
velikosti poddanských měst v předbělohorské době. Rožmberská
rezidence Český Krumlov nestála sice na prvém místě, mohla
však Úspěšně konkurovat řadě královských měst a v porovnáni
s nějvitším z nich - Novým Městem pražským - dosahovala
zhruba 30% z celkového počtu jeho domů. Lidnatostí tedy ani
předbělohorské pražské souměstí, jež mělo jen sedmkrát víc
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než jedno z řady rožmberských poddanských měst, nemohlo
velmože nijak ohromit. Co však bylo důležitější, neimponovalo mu ani hospodářským potenciálem svých obyvate1. 12 /
Jen zřídkakdy byl některý z pražských měštanů schopen poskytnout Rožmberkovi dlouhodobou půjčku a·ani pražské trhy
nepřiměly psslední Rožmberky, aby změnili tradiční obchodní
orientaci na hornorakouský Linec. 1 3/
Česká šlechta uplatňovala po polovi~ě 16. stol. nárocněj ší Jeri téria než dříve. Za pobytu u panovnického dvora i
zp. bezprostředních kontaktů a jihoněmeckými městy poznala
kapitálovou sílu tamních obchodních domů, ale získal& si
ještě mnohem širší rozhled. Čeští ~lechtici poznali západoevropská velkoměsta od Říma přes Paříž a Brusel až po Londýn. Aniž by se mohli ztotožnit s raně ke.pi talistickým ruchem Janova, museli být uchváceni obratem t~ch peněžních
operací, v Amsterodamu a jiných nizozemských městech zase
žasli nad obrovským rozsahem námořního obchodu a zvláště
n~d pohádkovými příjmy patricijů.l4/ V této konfrontaci si
čeští šlechtici osvojili nadhled nad mikrokosmem českých
měst a plně si uvědomili slabost měštenské společnosti. Něk
dejší konkurent šlechty pc~~lesl po r,; 1547 i 'J představách
feudálů na nejslabšího, trpěného člena stavovské obce, který se měl na veřejném životě podílet především vydatnou účastí na d~ových povinnostech.l5/
Vnitřn! situace pražských měst ani jejich místo v Evropě nevzbuzovaly tedy u velmožů Rožmberkova typu zvláštní
respekt. Avšak předbělohorská Praha nebyla zdaleka jen souhrnem tři královských měst a představitelem městského stavu,
či sídlištěm e. hospodářským působištěm neurozeného měšten
stva. Byla také sídlem panovníka e. zeměpansk;ých i stavovských instituci, dějištěm sněmů a v neposledni řadě největ
ším společenským a kulturním střediskem země. A v těcht o jejích funkcích, na měštanstvu závislých jen v malé míře , ji
nemohl žádQf z českých velmožd přehlížet ani podce~ovat.
českého

-s oVztah českých vel.JDožů k Praze b,-1 zásadně určen dvěma
protikladnými skutečnostmi: jejich majetkové a ted,- 1 mocenské zázemí leželo na více či méně vzdáleném venkově, avšak
společenskou a politickou karié~ calozemského dosahu bylo
možno uskutečnit pouze v hlavním městě. V předbělohorské
době nabýval pravidelný pobyt v Praze stále většÍho významu,
bylo to vynuceno jednak náporem panovníka, který vyžadoval
1 od stavovských Úředníků pravidelné j edn.ání a snažil se
kontrolovat jejich pohybl jednak objektivně se prosazujícím
procesem b,-rokratizace.lb/ Mnozí zemští Úřednici si na vysoké nároky panovníka v souléromf sUžovali, ale většinou se jim
nevzpírali. Vilém z Rožmberka, který si velice zakládal na • ,.
své výlučnosti, ae naopak tomuto tlaku cílevědomě bránil a
snažil se sídlit co nejvíce na vlastním dominiu, kdežto do
Prahy přijížděl jen tehdy, když to sám pokl.ádal za potřebné.
Svou autoritou nntil ostatní členy sboru nejvyšších zemských
Úředníků, ab7 korespondenci docházející od panovnického dvora z Vídně posíleli z Prahy před vyřízením na jeho !ihočeské
statky, odkud jim byla s Vilémoyým stanoviskem vrácena, a
teprve potom dávali odpověd zpět do Vídně.l7/ Panovníkova
žádost, ab7 Vilém jako prvý z místodržících byl co nejvíce
přítomen na Pražském hrad.ě a dával tím dobrý příklad ostatním Úředníkům , zůstávala na papíře, nebot nebylo ani v silách Habsburků, aby rožmberského vladaře·donutili k soustavné Úřednické činnosti.lS/ Narůstal však objektivní tlak hromadících se mocenských pravomocí a snaha uchránit dosažené
postaveni, jež Viléma nutily k častým jízdám do Prahy.
Přerušení řady rož11berských vladařů v letech 1545-1551
a pokles jejich politického významu v celé 2. čtvrtině 16.
stol. donutil Viléma budovat sít pražských kontaktů od samého začátku. Nejprve (1551) zřídil v Praze svou právní agenturu, která plnomocně zastupovala jeho zájmy před soudy. 1 9/
Poté, r. 1554 , přijal prvou hodnost celozemského dosahu Úřad katolického de!enzora, spojený s ochranou pražské horní
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konzistoře, 20 1 současně zahájil v Praze řadu porad se svými
politickými stoupenci a konal nákladné hosti~, aby vytvořil společenské pozadí zápasu o rehabilitaci prioritního
postavení Rožmberků mezi českými stavy. 21 1 Jakmile toho
r. 1556 dosáhl, zaujal místo v zemském soudu a na sněmu.
llároky na jeho pobyt v Praze stále ještě v podstatě nepře
sahovaly požadavky kladené na ostatní šlechtice. Tato situace se však změnila v r. 1560, kdy se stal nejvyšším komorníkem a měl se podílet na práci zemské vlády, včetně tehdy
aktuální revize zemského zřízení; Vilém využil svého práva
a obratem jmenoval své osvědč ené dvořany výkonnými Úředníky
komornického Úřadu22 1 a totéž se opakovalo o deset let později (1570),kdy se stal nejvyšším purkrabím a
dosadil svého exponenta do Úřadu purkrabího Pražského hradu. 23/ Tim se
do jisté míry propojila správa rožmberského dominia, v niž
Vilém vládl z dědičné vrchnostenské pravomoci, s části zemské administrativy, která mu byla propůjč ena pouze pro jeho osobu. 24/ Už jako nevyšší purkrabí rozšířil v Praze svou
kompetenciiui. ·.jediÚiní s nižšími orgány světské a církevní
správy celé země, ale i s vyslanci zahraničních mocností.
Povolání Viléma do tajné rady (1577) podstatně zvýšilo jeho
pravomoc ve vedlejších zemích i v zahraniční politice monarchie a konečně přenesení panovnického sídla do Prahy v
r . 1583 stvrdilo jeho sepětí s panovníkem, dvorskými Úřady
a zvláště s papežskou nunciaturou. 2 5/
Hromadění hodností se zemskou i celomonarchickou působ
ností upevii.ovalo Vilémovu . vazbu na Prahu, nebot výkon všech
těchto pravomocí z venkovského sídla byl nejen příliš zdlouhavý, ale také pro svého nositele nebezpečný. Rožmberkova
vystupňovaná moc ve státě přirozeně vyvolávala opozici, která se mohla snáze projevit za jeho delší nepřítomnosti v
hlavním městě. Vilém a jeho stoupenci se o tom názorně pře
svědčili v r. 1580, kdy mu delší choroba znemožnila po řadu
měsíců přijet do Prahy; nepřátelé soustředění kolem lobko-
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vické kliky tehdy rozšířili pověst o vladařově smrti se
zjevným záměrem přesunout mocenské těžiště zemské vlády na
svou stranu. Fáma se sice nepotvrdila, avšak dočasná dezorientace na pražské politické scéně byla vážným varováním.
Osobní přítomnost nejvyššího purkrabího v Praze nabyla poté
pro Viléma a jím vedené křídlo umírněné katolické a utrakvistické !eudality ještě většího vnitropolitického významu. 26 /
Čtyřicetiletou politickou kariéru Viléma z Rožmberka
výrazně poznamenalo napětí mezi dvěma centry jeho činnosti.
Tomu odpovídalo vybudování dvou téměř rovnocenných rezidencí - českokrumlovské a pražské. Obě byly propojeny jak osobou vladaře a jeho Úřednikll, t~ i velmi intenzívním zpravodajstvím (netýkalo se jen obvyklých zahraničních notinek,
ale v době vladařovy nepřítomnosti v Praze přinášelo i velmi podrobné Údaje o dění u dvora či místodržitelské vlády). 27 1
Oproti jednoznačné převaze Krumlova ve Vilémove pllsobení padesátých let 16. stol. se později zvolna přesouvalo těžiště
na Prabu. Rožmberský palác na Pražském hradě nabýval rozhodujícího postavení při výkonu ÚřednÍch hodností a při rozvíjení politických kontaktll na zemské, manarchické 1 evropské
Úrovni.
Rostoucímu významu pražského sídla odpovíd~ také Vilémovy nároky na jeho vnější vzhled a vni třni vybav ani. Renesanční palác, opatřený vrcholnými ukázkami soudobé bytové
kultury a uměleckého řemesla, zahrada a další nezbytné atributy včetně alchymistické laboratoře, vytvářely rámec diplomatickým jednáním, vládním poradám, slavnostem, hosti~ám
a konečně i čtvrté Vilémově svatbě (1587). 28 1 I když palác
ležel v areálu kráiovského hradu - a panovník se také nevzdal všech nároků na zasahování do jeho života29/ - EIVÝlll
vzezřením dllstojně reprezentoval osobnost prvního českého
velmože a kulturní Úroveň p~edbělohorského panstva. Rožmberkovo pražské sídlo se ~yvíjelo v ovzduší dvorské kultury,
určované především zájmy Ferdinanda Tyrolského a později

83Rudolfa II., nebylo však jen pasivním příjemcem. Z Rožmberkova okruhu se šířily podn ěty, jež naopak v panovnické rezidenci zdůrazňovaly stálou přít omnost st avovského živlu - jejich trvalým symbolem se stala znaková galerie nejvyšších Úředníků, kterou Vilém založil po svém vstupu do zemského soudu.JO/
Avšak sepětí s Prahou dosvědčovalo Vilémův zájem o ty
stránky kulturního života, jimž manýristické pros tř edí habsburského dvora nevěnovalo valnou pozornost. Byla to přede• ·
vším podpora jazykově české literatury, oblast, v níž Vilém
z Rožmberka navázal plodné kontakty s pražskou kulturní elitou. Ve vydávání českých knih neměli Pražané vážného konkurenta doma ani v zahraničí, a proto mohli s Úspěchem apelovat na vlastenecky orientovaného rožmberského vladaře.Jl/ I
když nedosáhli svého hl~vního cíle, totiž velkorysé podpory
pražské univer~ity, s Rožmberkovou pomocí vyšlo z pražských
tiskáren přes dvacet českých knih, které obohatily předbělo~
horskou literaturu. Právě literární mecenát byl kladnou stránkou vztahu mezi rožmberským vladařstvím a pražskými měš~any,
na niž mohl na přelomu 16. a 17. stol. navázat poslední ·Rožmberk Petr Vok.J 2 /
Vretme se závěrem alespoň stručně k Úvodním otázkám.
Lze říci, že vztah Viléma z Rožmberka k Praze odrážel všeobecně negativní stanovisko vyšší !eudality ke královským
městUm. Nebylo to však vyhrocené nepřátelství rovnocenných
soupeřů, nýbrž spíše nedostatek respektu vuči ekonomicky a
politicky slabému měštanstvu, nedostatek podmíněný vnitřní i
mezinárodní konfrontací. Těsné sepětí s Prahou jako středis
kem země a státu ani ochota využívat kulturního potenciálu
měštanstva nemohly změnit zásadní stanovisko feudálu - snahu
dále omez ~t podíl měst na politickém životě země a snížit její obyvatele na úroveň pokorných plátců daní a služebníků
šlechty. Bylo t o stanovisko vůči Pražanům kruté, ale vyjadřu
jící celkovou ·tendenci k feudalizaci měst, jež se prosadila
v pobělohorské ~obě.
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o sněmování a listové o událostech za
r. 1575 zběhlých, napsaní od Bratří českých.
In: SČ IV, Praha 1886, s. 392-464, Úryvek ze s. 414
(s upravenou interpunkcí).
K jednání o berní "re!ormě" z r. 1567 srv. SČ III,
Praha 1884, s. 325n.; .A.. G:i.ndely, Geschichte ·der b!Shmischen Pinanzen von 1526-1618. Wien 1868, s. 7n.;
o. Placht, Česká daně 1517-1652. Praha 1924, s. 32n.;
J. Kollmann; Berní rejstřpcy a berně roku 1567. S.A.P
13/2, 1963, s. 169-246; J. Pánek, Stavovská opozice a
její zápas s Habsburky 1547-1577. Praha 1982, s. 89n.
Přípravu Viléma z Rožmberka na zápas o změnu berního
zatížení osvětluje též jeho list rožmberskému kancléři
Václavu .A.lbinovi z Hel!enburka z 21. 1. 1567 (SO.A. Tře
boň, Ristorica, č. 4707).
O "velmi drsnaté odpovědi" Viléma z Rožmberka předsta
vitelům královských měst na sněmu r. 1586 svědčí relace kutnohorských posld z 9. 12. 1586, SČ VII, Praha
1891, s. 58.
Srv. J. Petráň, PoddBDt lid v Čechách na prahu třiceti
leté války. Praha 1964, s. 290r ~. Holec, Obchod s dří
vím v Praze Te 14.-17. století. PSH 6, 1971, a. 47n.;
J. Pánek, Stavovská opozice, a. 90n.
J. Pánek (ed.), Václav Březan, Životy pos~eaních Rožmberků. Praha 1985, s. 230., 696; k obecným aspektům
vrchnostenského obchodu s pražskými městy J. Janáček,
Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955, s.
37n.
Hospodaření Viléma z Rožmberka jako nejvyššího purkrabího pražského (v oboru pivovarnictví, vinohradnictví
aj.) osvětlují píse!llllosti SÚA Praha, Nejvyšší purkrabství,
zvláště inv. č. 238, 239; srv. též SČ V, Praha 1887,
s. 89-91; J. Pažout, K dějinám statků dříve purkrabských,

Diarium,

zap~sy

času sněmu

2/

3/

4/

5/

6/
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7/

8/

eyni. zemsqch• .ZZAKČ 1, l.9o6, s. 131-152, ZTl. s.
136n.
Některé stránky nepřátelských vztahd mezi Rožmberky a
Českými Budějovicemi vystihl A. Míka (Osud slavného
domu. Rozkvě~ a pád rožmberského dominia. České Budějo
vice 1970, s. 108, 114 aj.). Stejně jako Budějovičtí
hájili proti rožmberské expanzi vlastní statut královského města, i pražští měštané se občas odhodlali k
obraně svých práv, ačkoli mohli poté očekávat další
vystup~ování Rožmberkovy nepřízně. ZaJímavou epizodu
v těchto napjatých vztazích ~oří spor o iidovského
lichváře Marka Nedvěda, nejspíše Vilémova věřitele,
který se kolen r. 1570 ucházel o získání nemovitosti
mimo pražské ghetto. Vilém z Rožmberka se tehdy při
mlouval u purkmistra a rady Starého llěsta pražského,
aby dovolili Nedvědovi zakoupit ddm mimo !idovské Měs 
to a vložit tuto nemovitost do městských knih. Avšak
Staroměstští přÍmluvu nejvyššího purkrabÍho rázně odmítli, "poněvadŽ by to proti právu a dobrému řádu, také starodávným chvalitebným pořádkuom a zvyklostem, též
statutuom a privilejím našim bylo, aby Židé domy křes
ianské ven z ulice židovs~é sobě kupovati a jim do kněh
městských klásti a zapisovati se měly anebo mohly."
Sdělili Rožmberkovi, že Židé smějí bydlet pouze v "ulici židovské", kde je pro ·ně dost míst&i pokud se někte
ří z nich dříve nastěhovali do křestanských domd (ovšem bez práva na jejich zakoupení),·museli je vyklidit~
Konzervativní právní zdůvodnění podepřeli Staroměstští
také náboženskou argumentací, neboi Židé usedlí mezi
křestany by prý mohli pdsobi t "nenáleži té a rouhavé
věci ·na potupu slávy jména Božího" J odpověd staroměst
ského purkmistra a rady Vilémovi z Rožmberka z 20. 9.
1571 je uložena v SOA Třeboň, Sistorica, č. 4807.
O hlavním pražském sídle Rožmberků psali A. Kubiček
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(Rožmberský palác na Pražském hradě. Umění 1, 1953,
s. )08-318), J. Krčálová (Palác pán~ z Rožmberka. Umě
ní 18, 1970, s. 469-485) a E. Poche - P. Preiss (Pražské paláce. Praha 1978, s. 22n). Rožmberský palác se
dosud nedočkal komplexního historického zpracování,
přesahujÍcÍho dílčí hlediska dějin umění - vzorem hodným
následování se v tomto směru stala studie V. Ledvinky
Dům pánd z Hradce pod Stupni (Příspěvek k poznáni geneze a funkcí renesančního šlechtického paláce v Praze).
~ 10, 1986, s. 269-316. - Nedořešena z~tává otázka
nemovitostí, které drželi ~ožmberkové mimo areál Pražského hradu, zejména na Malé Straně a na Starém Městě
pražském. V podhradí vlastnil Vilém mj. "domy a zahrady při nich ležící pod Hradem pražským, jináč Pod Bruskou, u samé řeky Vltavy až k samé šlachtatě řečené Královské", jež odkázal Polyxeně Rožmberské z Pernštejna
(deskový vklad z 12. 8. 1592 v SÚA Praha, DZV 1084, f.
ll), a zahradu přilehlou k Čertovce - Rožmberské strou-.
ze (srv. E. Poche, Prahou krok za krokem. Praha 1985,
s. 262). Vilém~ mladší bratr Petr Vok měl v téže době
dllm na Staroměstském náměstí, sv&JJ;ý Kozlovský, kterj
si dal r. 1589 vložit do zemských desek, ale už 19. 3.
1590 jej postoupil svému d~věrníkovi Václavu Lavínovi
z Ottenfeldu (srv. J. Teige, Základy starého místopisu
pražského. 1437-1620. I/1, Praha 1910, s. 256).
9/
Bližší dokumentaci o vztahu. Viléma z Rožmberka k Praze
jako kulturnímu centru jsem podal ve atud.ii Zwei Typen
des b~hmischen Adelsmflzenats in der Zei t Rudol!s n.,
výtah přednesen na konferenci "Die Kunst am Hof Rudol!s
II." (Praha 9. 6. 1987), plné znění bylo zařazeno do
připravovaného monotematického sborníku. K otázce literárnÍho mecenátu viz níže pozn. 31-32.
10/ Srv. J • Hanzal, Poslední Rožmberkové a Karlova univerzita, JSH )2, 1963, s. 153-158 ; toto zajímavé téma si
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Požadavek stavů, aby český král trvale sídlil v Praze,
zdůrazňoval Vilém z Rožmberka již za vlády Maxmiliána
II., zvláště při přijímání Rudolfa II. za přištiho panovníka v září 1575; SČ IV, s. )92n.
12/ Počet domů v pražských -a v některých poddanských měs
tech odhadl pro předbělohorskou dobu o. Placht (Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století. Praha 1957, s. 160n.). Vzhledem k tomu, že v této stati nejde o přesná čísla, nýbrž o přibližné relace, lze z jeho odhadů v~ít, a to tím spíše, že se podstatně neliší od propočtů některých jiných histori~
Pro pražská města určil o. Placht k r. 1567 následující čísla: Staré Město 1063, Nové Město 1105, Menši Měs
to 171 1 celkem tedy 2339 domů; V. V. Tomek (Dějepis
města Prahy XII, Praha 1901, e. 119) dospěl pro r.l562
k Úhrnu 2918 domů, ovšem s připočtením Vyšehradu, Újezda, Hradčan, Pohořelce a '6vozu. Na základě Údajů :Berní
ruly stanovil o. Placht v Českém Krumlově 333 domy,
kdežto J. Záloha (Majetkové poměry obyvatel v Českém
Krumlově koncem 16. století. JSB 32, l9b3, s. 65) dospěl rozborem majetkových odhadů z konce 16. stol. k
číslu 329 domů.
13/ O obchodní orientaci Rožmberlců na linecké trhy svědčí
řada dokladů v jejich dvorských spotřebních Účtech
(SOA Třebo~, CRR 22) 1 o skladbě věřitelů vypovídá dokumentace k dlužním záležitostem (SOA Třeboň, CRB 24);
kromě zastaralé monografie J. Salaby (:Soj ·půdy s kapitálem. Praha 1922) se zadlužením Viléma z Rožmberka zabýval A. Mika (Osud slavného domu, s. 186n.); L. Kulíková (Zadlužení Viléma z Rožmberka v letech 1589-1592.
JSH 54, 1985, s. 109-115), v širším záběru V. Ledvinka
('6věr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohor
ských Čechách. Praha 1985) a v. lťužek (Der Kredit in

ll/
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der Okonomikdes Adels ~ ~ehmen in der Zeit vor der
dem Weissen ~erg. Rosp. D 15, 1986,
s. 27-64).
Problematika cestování předbělohorské české šlechty po
Evropě není dosud zpracována. Uvádím alespo~ dvě mimořádně důležité výpravy, jež zavedly české pány do obou
hospodářských a kulturních center Evropy - do severní
Itálie (srv. J. Pánek, Výprava české šlechty do Itálie
v letech 1551-1552. Praha 1987) a do Nizozemi (cestovní
deník Petra Voka z Rožmberka, zvláště záznamy k 13. a
16. 3. 1563, SOA Třeba~, CaR 21).
K důsledkům porážky stava.ského odboje 1546-1547 pro
šlechtu a měštanstvo srv. J. Janáček, České děj!n7. Doba předbělohorská. I/2, Praha 1984, s• 315n.
Tuto problematiku jsem se pokusil blíže osvětlit v referátu K Úloze byrokratizace při přechodu od stavovské
k absolutní monarchii na kon!erenci Historická Úloha
absolutní monarchie ve střednÍ Evropě v 17.-18. století
(Praha 16. 10. 1987); je zařazen do monot~tického
sborníku Acta Universitatis Carolinae. Nesnadné přivy
káni byrokratického systému práce vyjadřovali také páni z Rožmberkova okruhu, za zmínku s toj i jadrná slova
nejvyššího purkrabího Jana mladšího Popela z Lobkovic v
listu datovaném na Pražském hradě 12. 12. 1561 a urče
ném Jindřichovi staršímu ze Švamberka (SOA Třeboa, CRR
4): "Odsud z Prahy nevím vám·co jiného psáti, než že
zde ne lidskou, než hovadskou a ko~kou práci máme,
pocnouc ráno tři hodiny přede dnem ·pracovati (totiž v
české kanceláři - pozn. J.P.), tu již celej den až do
tří i štyr hodin na noc, takže mi se již věrně stejště~
O zasíláni korespondence, vymě~ované mezi panovníkem a
pražskou místodržitelskou rado~, nejprve k rozhodnutí
Vilémovi z Rožmberka na jeho vekovské statky svědčí
např. list místodržících Rožmberkovi ze 4. 10. 1574
Sčhlacht ~

14/

15/

16/

17/
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18/
19/

20/

21/

22/
23/

24/

25/

(SOA Třeboň, Historica, č. 4889).
List Maxmiliána II. Vilémovi z Rožmberka z 23. 6. 1570
(SOA Třeboň, Historica, č. 4771).
K ustavení -právních zástupců Viléma z Rožmberka srv.
povolení Perdinanda I. ze 14 4. 1551 (SOA Třeboň, CRR,
J/47) a zprávu V. Březana (J. Pánek, ed., v. Březan,
Životy posledních Rožmberků, s. 60n.).
Defenzorem podjednou jmenoval Ferdinand I. Viléma z
Rožmberka 21. 9. 1554 (SOA Třebo~, Historica, č. 4330).
· Pgzději se ovšem na Rožmberka , již jako na nejvyššího
purkrabího, obracela se žádost:í o ochranu také starokališnická konzistoř podobojí a dávala mu záminku k zásah~ do záležitosti pražských utrakvistů (např. list
Jindřicha Dvorského z Helfenburka Vilémovi z Rožmberka
ze 4. 9. 1573, SOA Třeboň, Historica, č. 4857).
Bl:íže J. Pánek, Zápas o vedení české stavovské obce v
polovině 16. stolet:í (Knížata z Plavna a Vilém z Rožmberka 1547-1556). ČSČH Jl, 1983, a. 855-884.
J. Pánek (ed.), V. ·Březan, Životy posledních Rožmberků,
s. l72n.
Tamtéž, s. 227n. SOA Třebo~, CRR 3/49. K vymezení kompetenci v. Kosinová, Nejvy~š:í Úřad purkrabský ve zříze
ních zemských stolet:í XVI. In: Od pravěku k dnešku (Pekařův sborník) I, Praha 1930, s. 353-382.
Ke vztahu nejvyšších Úředníků zemských a jim podřízených
Úředníků srv. souhrnný výklad P. Stránského; B. Ryba
(ed.), Pavel Stránský ze . Zápaké Stránky, Český stát.
Okřik. Praha 1953, s. 284n. K analogické situaci Vilémova nástupce Adama II • . z Hradce srv. v. Ledvinlta, Úvěr
a zadlužení, s. 59.
Vládní a diplomatická činnost Viléma z Rožmberka,
spjatá s Prahou, je zpracována pouze zčásti. Jednání o
konfesijně politických záležitostech, především ve
vztahu k pražské nunciatuře, rozebral K. Stloukal (Pa-
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a XVII. věku. Praha 1925; týž, Počátky nunciatury v
Praze. Praha 1928, (separát z ČČH 34, 1928). O Rožmberkově podílu na pražských jednáních o vztazích mezi Habsburky a českým státem na jedné a Polskem na druhé straně
pojednal J. MacUrek (Čechové a Poláci v 2. polovině XVI.
století (1573-1589), Praha 1948). Většina pramenů je
shromážděna v SOA Třeboň (Historica a CRR) a v edici
Sněmy české.

O rozšíření zpráv, týkajících se domnělého Úmrtí Viléma
z Rožmberka, u pražského dvora, psal rožmberskému vladaři jeho stoupenec, karlštejnskýpurkrab:í Jan Vchynslcý
ze VchJ~c; v listě z 23. 4. 1580 uváděl: "••• jest vo
tom se zhusta mluvilo, že jest Pán Bůh dokonce Vaši ~~. lost prostředkem smrti z tohoto světa pojíti ráčil.
( ••• ) I toho nechci před Vaší Milostí tajiti, že sem k
tomu viru přiložiti nechtěl, ačkoli dobře vím, že tak
dobře Vaše Milost jako jiní všickni smrtedlni bejti ráčíte. Však majíc o tom zprávu, že tejž pokřik již ted
ode tři dní trvá, vidělo mi se, kdyby co toho bylo (če
hož Pán Bůh rač uchovati), že by namohlo to tak tejný
bejti. A tak myslíc na to, odkud sou takové noviny vyšly, cl.optal sem se, že od ňákýho Zrutskýho a Žida Hyrile, i komu t i jistí slouží a jaká jich a pána jejich k
Vaší Milosti osobě náchylnost, o tom nechci na tento - čas
mnoho psáti ••• mejíc ku Pánu Bohu tu naději, že po psi
vůli nebude ••• " (SOA Třeboň, CRR 26).
27/ O rožmberském zpravodajství ze zahraničí pojednal v řa
dě studií z. Šimeček, srv. alespoň charakteristiku rožmberského informačního systému v Šimečkově rozpravě
Osmanská expanze v českém zpravodajství 16. a počátku
17. století. In: Osmanská moc ve střední a jihovýchodní
Evropě v 16.-17. století._ II, Praha 1977, s. 31Q-373.
Z Prahy docházely RožmberkoTi jednak zprávy o zahranič-

26/
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ním dění a událostech ve vedlejších zemích (některé z
nich posílal velmi dobře informovaný diplomat Desiderio Labbe, např. v letech 1579-1580; viz SOA Třeboň,
Historica, č. 5036, 5043, 5059A, 5075), jednak relace
o poměrech v s&motném hlavním městě; posílali je bud
rožmberští dvořané (např. relace Mikuláše Humpolce z
Tuchoraze z 15. 6. 1573 o vojenských přípravách Pražanů; SOA Třeboň, Historica, č. 4852 1 /2) nebo jeho političní stoupenci a spolupracovníci v zemské vládě (např.
list Vratislava z Pernštejna z ). 6. 1580 o dění a mezinárodně politických Ú ehách u pražského dvora; SOA
Třeboň, Historica, č. 5077). Mimořádně zajímavé zprávy
z Prahy zprostředkovával Rožmberkovi, zvláště v osmdesátých letech 16. stol., známý právník a Úředník při
nejvyšším purkrabstvi Jakub Menšík z Menštejna (SOA
Třeboň, Historica, č. 5231, 5260, 5279, 5291) .
28/ Dokumentaci k různým stránkám reprezentace přinášejí
práce citované výše v pozn. 6-10, dále v edici Březano
vých Životů posledních Rožmberků (bibliografie na s.
728n.); některé slavnostní události spjaté e Prahou
jsem ch~akterizoval v článku Aristokratick~ slavnosti
české renesance. Opus mueicum Brno 1967, v tisku. Bli!ší pozornost by si zasloužila např. Vilémova Účast na
korunovacích a pohřbech českých králů v Praze, přijetí
řádu Zlatého rouna ve svatovítské katedrále, Rožmberkův
poměr k pražské jezuitské koleji a veřejným vystoupením
jezuitů atd.
29/ Habsburští panovnici uplatňovali nárok na šlechtické
paláce, vybudované v areálu Pražského hradu, ve dvojím
smyslu. Jednak se za mimořádné potřeby ubytovacích prostor dožadovali uvolněni Rožmberského paláce a domů jiných rodů pro vlastni hosty (např. v době královské korunovace Maxmiliána II. r. 1562; SOA Třeboň, Historica
č. 44 78-4481) , j ed:nak v osobě :Ferdirumda I. zasahovali
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Rožmberském paláci r. 1557 (J. Pánek, ed., V. Březan,
Životy posledních Rožmberků, s. 157n.).
JO/ Srv. P. Burdová, Zemský soud v malbách na Pražském hradě a v rukopisu stavovského archivu. SAP Jl, 1981, s.
207-226.
31/ l'la Viléma z Rožmberka jako "pravého milovníka vlasti
své" se obrátil např. Šimon Proxenus ze Sudetu v dedikační předmluvě z 29. a. 1559 k Minuci a pranostice
pražské z učeni pražského ••• k létu Páně 1560 (Praha
1559; Knihopis 14.447; rožmberský exemplář uložen v
SOA Třeboň, Rkp. -C 8, kt. 3, č. 21); dedikaci usiloval
Proxenus o "hojnější lásky Vaši Milosti k učení pražskému i k sobě zbuzení a ji potvrzení" (r. 204v), podobně jako později Petr Codicillus z Tulechova v minuci
na r. 1582 (Praha 1581; Knihopis 4174; SOA Třeboň,
Rkp. C 8, kt. 5, č. 46).
32/ Význam pražského knihtisku pro Vilémův literární mecenát naznačuji ÚdaJe Kni.hopisu o publikacích vydaných s
dedikaci Vilémovi z Rožmberka a patrně i s jeho finanční podporou. l'laprostá většina vyšla v Praze (č. 2193,
2448, 2866, 3564, 3573, 3574, 3992, 3994, 3995, 4170,
4174, 4735, 4949. 4950, 4968, 4974, 4979, 4983, 4984,
14.447, -15.733, 16.006, 16.021, 16.022, 16.023, 16.025,
16.219, 17.140), pouze výjimečně se objevuJí tiskárny
v Litomyšli (č. 3032. 16.009) a v Olomouci (č. 1005,
1812, 15.732), místně neurčen zdstává jeden tisk (č.
4934). Pro srovnání uvádím také položky Knihopisu dedikované Petru Vokovi: Praha zde převládá ještě výrazněji
(č. 1372, 1464, 2390, 2835, 2866, 3042, 3233, 3235,
4281, 4282, 482), 4959, 4976, 4984, 5409, 5412, 13.886,'
14.737, 15.676, 17 .209, 17.586), nebot vedle ní zůstá
vá jediný nelokalizovaný tisk (č. 15.730).
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vaných

pražských a venkovských tiskáren u knih dedikooběma Rožmberkům znázorni tabulka:

li4isto
tisku

Dedikace
Vilémovi

Dedikace
Petru
Vokovi

Dedikace .
posledním
Rožmberkllm

Praha

28
/82,4%/

21
/95.5'!o/

49
/87,5%/

LitOIQ'U

2

o

2

. o

J

1

2

/4,5'!o/

/3,6%/

22

56
/100%/

/5,9"/./

Olomouc

J
/8,8%/

neurčeno

1
/2,9%/

celkem

_34
/100%/

K celkovému

Úb.runi

počtu

/100%/

/J,6'fo/
/5,3%/

dedikací (56) poznamenávám, že

počet knih je nižší (54), nebot dvě knihy

- Háj_k ova (Knihopis 2866) a Lomnického (Knihopis
4984) - b~l~ připsány současně oběma bratřím.
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Exkurs
rada a nejvyšší purkra~í Vilém z Rožmberka o potřebách Hradčan (Petice a dobrozdání z poloviny osmdesátých let 16. stol~

Hradčanská městská

Zájmy předbělohorské šlechty a měštanstva se svérázně
prolínaly a střet~y v bezprostředním zázemí Pražského hradu - ve VrchnÍm Městě pražském Hradčanech. Při omezených
prostorových možnostech hradního areálu se na Hradčanech,
podobně jako na Malé Straně. usazovala podstatná část lidí
exi.stenčně spjatých s královským dvorem, zeměpanskými Úřady
a stavovskými orgány, s pražským arcibiskupstvím a svatovítskou kapitulou. Své rezidence tam budovali šlechtici a preláti, příbytky si tam hledali zaměstnanci panovnického dvora
i jednotlivých velmožu, drabanti a harcíři, kočí a maštelíři.
lokajové a jiný služebný personál.. ll Hradčany znamenaly pro
feudály a jejich služebnictvo trvalé či přechodné bydliště,
ale 1 hospodářské působiště (zejména při zásobování šlechtických sídel), stejně jako dějiště slavností a rozmanitých zábav. 2 1 Mnozí z nich se jistě nevyeybali ani hospodám a nevěstinc\im na předměstí, na Pohořelci a Novém Světě.3/
V k&ždodenním styku šlechticů s měštanským prostředím
vznikaly třenice a rozpory, jež bylo nutno pruběžně řešit.
Ve. všedních správních a finančních záležitostech, při udržování bezpečnosti a při potírání kriminality vystupovala do
popředÍ Úloha hradčanské městské rady. Šestice hradčanských
konšelů sice neměla takovou autoritu jako městské rady v
ostatních pražských městech, ale z nedostatku jiného administrativního orgánu vystupovala i ona jako prostředník mezi šlechtici a jejich služebniky na jedné a . měštany na
druhé straně, občas také na žádost šlechticů poskytovala
obecní šatlavu k uvěznění jejich provinilých sluhů či poddaných.4/
Šlechtici bez zábran přijimal i zásahy městské admini-

-95strativy, pokud postupovala ve shodě s jejich zájmy. Stejně
jako měštané, byli také oni zainteresováni na zvýšeni bezpečnosti ·a čistoty města. Zásadně se však nestarali o prostředky, z nichž měli Hradčanští tyto obecné potřeby hradit.
Svou příto~ostí ve městě sice podporovali prosperitu někte
rých řemesel a pohostinských živností, vcelku však poškozovali hmotnou podstatu města. Činili to jednak vyj ímán:ím zakoupených živností z podřízenosti městskému právu a v důsled
ku toho zmenšováním Úhrnu zdanitelného měštanského majetku,
jednak sa~ostatnou hospodářskou činností, kterou ve šlechtických domech na Hradčanech provozovali panští správci a
nájemníci. 51
Rozpornost materiálních a právních zájmů feudality a
měštanstva na Hradčanech vyjádřil v polov~ě osmdesátých let
16. ·stol. pokus tamní městské rady o nápravu předložením petice panovníkovi. Tři z pěti bodů této žádosti vycházely
vstříc nárokům na okolí císařské rezidence, dva body vystihovaly specifické potřeby měštanstva. V obojím směru byla
zřejmě petice podnícena bezprostředně předcházejícími událostmi. Předně od r. 1583 vzrostl význam Pražského hradu j ako trvalého sídla Rudolfa II. a tím nutně stoupaly požadavky
na bezpečnost, čistotu a celkový vzhled Hradčan. Obecnou potřebu povznést Pražský hrad uznaly české stavy, jež se na
sněmu v prosinci 1583 uvolily k zvláštní tříleté berni "na
stavení Hradu pražského", 6 1 a k ~pravě okolí Hradu byli ochotni svým dilem přispět i Hradčanšti • . A dále, krátce nato
se pokusili Pražané z Nového Města a z Malé Strany jasně
zformulovat své požadavky vůči šlechtě usedlé v pražských
městech. Jejich záměrem bylo důsledně uplatnit měětanskou
pravomoc nad šlechtickými domy, ukončit převádění nemovitého
majetku feudálů ve městech do desek zemských a zároveň zatížit šlechtické domy berněmi a přiměřenými břemeny vůči
městu; navíc chtěli měštané zabránit feudálům v hospodář
ském podnikáni na Území 1IIěst. 7 I Tyto dalekosáhlé požadavky

byly v podstatě iluzorní a měštané neměli prostředky, jimiž
by je mohli prosadi.t proti rozhodné převaze šlechty. Pro
hradčanské konšely se však mohlo stát směrodatným podnětem
již samo zformulování programových článkU měštanstva v bezprostředním sousedstvi. 8 /
Hradčan~ti měštané, kteří nepožívali vfsad královského
města, museli svou pétici k Rudolfovi II. pojmout mnohem
skromněji. Vzdali se nároku na kontrolu šlechtických příbyt
ků městakým právem a výslovně se nezmínili
ani o zatížení
feudálů finančními břemeny, zato však položili důraz na ochranu měšta.nského podnikání, zvl~tě obchodu vínem a pivem.
před šlechtickou konkurencí. Také další požadav)Q' směřovaly
k finančnímu posílení města. Obec chtěla jednak získat právo na odÚmrt, j edna.k žádala o pomoc při opravě hradeb a bran,
při vydláždění města a při zajištění špitálu. Ve třech posledně uvedených záležitostech prosili Hradčanští panovníka
o podporu bez konkrétních náznaků, jimiž by se mohli dostat
do rozporu se šlechtou, a sami se zavazovali využít případné
pomoci ke zvelebení předpolí Pražského hradu. Jinak tomu bylo
v prvných dvou bodech petice, v nichŽ se dotkli protichůdných
zájmů feudálů a nejvyššího purkrabÍho.
Petice určená Rudolfovi II. nemohla obejít Viléma z Rožmberka, který se vyjadřoval ke všem podstatným záležitostem
země nejen jako nejvyšší purkrabí, ale i jelco člen tajné rady. V tomto případě byl k posouzení žádosti oprávněn i jako
bezprostřední vrchnost Hradčan, jež tvořily součást hospodář
ského zázemí nejvyššího purkrabství pražského.9/ Do. kompetence purkrebského Úřadu náleželo dosazování konšelů na hradčanskou radnici, stejně jako vymáhání robot a jiDich feudálních povinností hradčanského měštanstva. Není ostatně pochyb
o tom, že se Rožmberk snažil podřídit si Hradčanské podobně
j e.lco poddané na dědičných panstvích a na svěřených zemských
statcích.lO/
Zachování nedatovaného konceptu petice v rožmberském

-97archivu nasvědčuje tomu, že se do r uk:ou nejvyššího purkrabího dostala dříve, než se ji Hradčanští odvážili. předloži-t
císaři.ll/ Stalo se to s největší pravděpodobností někdy
na přelomu let 1584/1585, kdy Vilém opakovaně pobýval v Praze a Účastnil se oficiálních jednání o zemských i mezistát• h zalezwi tostec h • 12 ' Pwi
• ' ' • z ahraniwc~ch hos t ~. turna~c
r J~an2
je a přípravy na okázalé přijetí Řádu zlatého rouna zvyšovaly Vilémovy nároky na reprezentaci a snad ho vedly i k Úvahám o důstojné Úpravě nejbližšího zázemí Pražského hradu.
Tomu by odpovídalo i jeho dobrozdání k jednotlivým bodům
hradčanské petice.
•
Vilém z Rožmberka schválil návrh na celkové zlepšení
vzhledu města vydlážděním cest a veřejných prostranství,
což mělo vést k odklizení bláta a zapáchající nečistoty. Zasadil se také za podporu špitálu, jehož dobudování a pravidelné příspěvky na provoz měly odstranit z ulic nemocné a
umírající chudáky. Velmi dobře si uvědomoval rovněž význam
důkladného opevnění Hradčan pro případnou obrehu Pražského
hradu. V tom všem byl zřejmě ochoten podpořit požadavky hradčanských měštanů vůči panovníkovi. Neprati tomu tam, kde se
konšelé dotkii exteritoriality šlechtických domů, nepřipustil
jakékoli ÚStupky, a rezolutně odmítl také žádost o uvolnění
odÚmrti, na niž měl sám nárok z titulu nejvyššího purkrabího.
Zamítn~tí prvých dvou · částí petice podvrátilo hmotný
základ nápravných snah hradčanských měštanů. Dva důležité
zdroje příjmů, jichž se dožadovali, totiž monopolizovaný obchod a výnos odÚmrti, mohly vytvořit východisko ke zvelebení města. Bez nich však pozbyly na významu další tři body petice, nebot město mělo velmi málo poplatníků a bylo ekonomicky příliš slabé, než aby mohlo své záměry uskutečnit při
omezenosti dosavadních zdrojů.l)/
Kdy a v jaké podobě předložili Hradčanští svou petici
Rudolfovi II,, bohužel nevíme. Avšak v době trvajícího
purkrabství Viléma z Rožmberka bezpochyby neměli naději na
#

#

#
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jeji kladné vyr~zení. Neni ovšem vyloučeno, že využili vazných rozporů mezi dvěma-čelnými zemskými Ú~edniky- purkrabím Vilémem z Rožmberka a hofmistrem Jiřim z Lobkovic - a
že se svými požadavky přece jen pronikli ke dvoru. Ani protirožmbersky orientované lobkovické seskupení nebylo ochotno vyhovět hradčanským měštanům proti vlastnim hospodářským
zájmům (zejména ve věci obchodních výsad), mohlo se však
snažit o zeslabení dosavedniho purkrabího zainteresováním
Rudolfa II. na přimé držbě Hradčaa~ 4 / Pokud bychom přijali
tuto hypotézu, snáze bychom si vysvětlili jinak překvapivé
opatření, jež následovalo krá~ce po smrti Viléma z Rožmberka Jl. srpna 1592.
O tři týdny později, 23. záři 1592, vyslal Rudolf II.
na hradčanskou radnici podkomořího Humprechta Černína z Chudenic a jeho prostřednictvím oz~il Hradčanským, že je při
jímá do třetiho stavu; vnějším výrazem této změny se stalo
dosazeni dvanáctielenné městské rady místo dříve obvyklého
polovičního počtu konšelů.l5/ Sotva lze věřit výkladu, že
panovník prostě využil uvolnění purkrabského Úřadu a vyhověl
dávnému přání měštanů; 16 1 v tehdejších spletitých poměrech
u dvora šlo spíše:o vyÚstění dřivějšiho napětí a intrik kolem slábnoucího Rožmberka, v nichž mohla svou, byt jen podružnou, Úlohu sehrát i otázka Hradčan. Právě v atmosféře
zákulisních machinací bylo možno předem připravit a nakonec
bez nesnází (s Lobkovicovou tichou podporou) provést protiprávní čin panovník .... , j í...i: bylo povýšení Hradčan a tedy jej ich vytržení ze svazku purkrabského majetku. K mnohem méně
závažným zásahům do zemského majetku bylo jindy zapotřebí
souhlasu českého sněmu, který byl ručitelem veškerého zemského jmění. Skutečnost, že se neozvaly otevřené protesty
stavů v r. 1592 ani bezprostředně po pádu Jiřiho z Lobkovic,
kdy byla stavovská obec ochromena strachem z možných represi, vzápětí podnítila Rudolfa II. k pokusu trvale oslabit
neobyčejně vlivný purkrabeký Úřad; panovníkovou metodou se

-93nestala jen dlouhodobá neochota jmenovet silnou osobnost či
dokonce vůbec jakéhokoli českého pána nejvyšším purkrabím,
ale i zmenšováni majetkové podstaty pukrabského Úřadu. Za
dlouhého uprázdnění purkrabství po smrti Adama II. z Hradce
(1596-1608) vyjádřil panovník - tuto snahu zcela konkrétně ve
vztahu k VrchnÍmu Městu pražskému; jeho privilegium z 1. září 1598 již Hradčany trvale podřizovalo, stejně jako jiná
královská města, pravomoci podkomořího. Ani to však ještě
neznamenalo konec~ souhlas českých stavů s odciz ením Hradčan od purkrabských statků. Jakmile sv.é postaveni v Úřadu
nejvyššího purkrabího upevnj.l Adam ze Šternberka, bez ohledu
na značný časový odstup se přihlásil ·s nárokem na vrácení
Hradčan a v r. 1614 se za něho postavil zemský sněm. Spor
se ovšem vlekl a ve změněné situaci po Bílé hoře pozbyl aktuálnosti. R. 1628, kdy již Ferdinand II. nemusel počítat s
míněním stavů, potvrdil privilegia Hradčan j a.ko řádného královského města a zbavil jejich obyvatele robotních povinností.l7/ Leč VrchnÍ Město pražské nenabylo ani potom plné rovnoprávnosti a až do poloviny 18. stol. zůstalo v částečné
administrativní závislosti na sousední Malé Straně.
Na dlouhé cestě Hra~čan od poddanského městečka přes
poddanské město nejvyššího pukrabství ke královskému městu
a posléze k jedné z pražských čtvrtí ze.uj ímá návrh na jejich zvelebení z let 1584-1585 pouze epizodické místo. Avšak
po zařazení do ekonomicko-sociálního a politického rámce doby může vypovídat o širších než jen lokálních souvislostec~
Navíc je tento dokument svérázným svědectvím o každodenním
životě českého města na sklonku 16. stol. Jelikož byl dosud
znám pouze z neÚplného a velmi nedokonalého přepisu, předklá
dám kritiCkou edici zmíněného textu v přílo ze. 18 1
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Poznámky k exkur su
1/

2/

3/

Skladbu obyvatelstva předbělohorských Hradčan částečně
postihl V. Vojtíšek (Hradčany a Malá Strana v 2. polovině 16.sto1etí. In: Z minulosti naší Prahy, Praha
1919, s. 39-74). "Faktogra.!ickou ho.dnotu mají také poznámky z. Wintra (Kulturní obraz českých měst. I, Praha
1890, s. 26, 36n., 210). Zde jsem vycházel především ze
studia dvou hradčanských městských knih (manuál radní
černý 1580-1583 a manuál radní červený 1586-1589), uložených T AMP, rkp. 1537-1538; k dotlhování hradčanských
městských knih pro sledované období srv. J. Čarek a kol.
Městské a jiné Úřední knihy Archivu hlavního ·města Prahy (Přehled). Praha 1956, s. 100-103.
K slavnostem, jež konal např. špaaělský vyslanec ve
svém hradčanském sídle, srv. V. Vojtíšek, Hradčany,
s. 48.
O hradčanských nevěstincích se zmínili z. W~ter (Kulturní život II, Praha 1892, s. 89) a V. Vojtíšek (Hradčany, s. 52). Tuto stránku hradčanské každodennosti nejlépe dokládají zápisy v městských knihách, např. stížnost pohořeleckých sousedů před hradčanskou radou (21.
6. 1581), že dva tamní obyvatelé - Čížek a "Frlau! - .,
"mnoho kurev mívají, že pokoje jmíti nemohou"; oba obvinění měštané podali vysvětlení, že v tomto případě
nejde o profesionální nevěstky, nýbrž o ženy, které si
přivydělávají nádenickou prací na vinicích (AMP, rkp.
1537, fol. 106v); zevšednění nevěstinců na Hradčanech
naznačují verbální urážky, jež postihly v Únoru 1589
obecní starší, pověřené dozorem nad komíny; jeden z majitelů domů, Otto Markrabí, je odmítl vpustit do svého
p ř:íbytku a vyzval je, "aby P•P•P· (pan purkmistr a páni)
svý kurevský domy opatrovali" (AUP, rkp. 1538, fol.
H 1).

-101Z množství příltladll, doložených v hradčanských měst
ských knihách, uvádíme alespoň uvěznění Jiříka Kuchaře
z Plumlova, poddaného Jana z Pernštejna, v hradčanské
šatlavě r. 1587. Při arestaci, stejně jako při pozděj
ším propuštění a sepsání hrdelního reversu, postupovala
hradčanská městská rada obdobně jako hrdelní soudy venkovských poddanských měst a městeček, na něž se obraceli jejich páni nebo cizí vrchnosti, postrádající vlastní soudní aparát; AMP, rkp. 1538, t. C 5v-6v.
5/
Tento obecný jev potvrzuje pro Hradčany 1. článek níže
vydané petice, Srv. téi SČ VI, Praha 1890, s. 308,
586n.
6/
Tamt4ž, s. 453-455, 558.
7/
Tamtéž, s. 486-487.
8/
Iiápadně blÍzká je formulace stěžejního požadavku, tj.
monopolizace měš~anského podnikání, ve 2. článku ~ovo
městsko-malostransk:ého programu (SČ VI, s. 486} a v
1. článku hradčanské petice (viz přílohu níže}.
9/
Srv. J. Pažout, K dějinám statkll dříve purkrabských,
nyní zemských. ZZAKČ 1, 1906, s. 136n; ~. Vacek, DějLn;y
Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí. SPDHMP 2, 1911, s. 57.
10/ J. Čelakovský (ed .. }, Privilegia Hradčanská. In: Privilegia měst pražslcých (CDI I), Praha 1886, s. XCII-c;
z. Winter, Kulturní obraz I, s. 26, )6n.; k: hospodář
ské politice Viléma z Rožmberka na vlastním dominiu
A. Míka, Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožmberského dominia. České Budijovice 1970, a. lO)n.; k Útisku
Velvaralcých, ·nad nimiž Vilé• z Rožmberka vykonával moc
z titulu nejV7ššího purkrabího; ~. Vacek, Paměti královského města Velvar. Praha 1884, a. 55n.
ll/ Viz níže pozn. lB a připojenou edici.
12/ O pobytu Viléma z Rožmberka v Praze a o některých tamních událostech zaznamenal zprávy Václav Březan; J. Pánek (ed.) V. Březan, Životy posledních Rožmberkll, Praha

4/
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1985, s. 315n., 475n., 703n.
O velmi omezených !inančních možnostech hradčanských
měštanů svědči jejich prohlášení při berním odvodu
z
11. 158T(SOA Třeboň; Historica, č. 5427). Sn.
též v. Vojtíšek, Hradčany, s. 52.
14/ Jiří z Lobkovic a další příslušníci jeho rodu drželi
na Hradčanech nemovitosti, vyňatá z dosahu městského
práva, a sám Jiří se r. 1585 postaral o vložení při
koupeného majetku do zemských desek (SČ VI, s. 586n.;
v. Vojtíšek, Hradčany, s. 42n).
15/ Pod,tatnou !aktogra!ii ~ vývoji právního postavení
Hradčan shromáždil J. Čelakovský, Privilegia Hradčan
ská, s. XCVnn.
16/ Tvrzení J. Čelakovského, Privilegia Hradčanská , s.
13/

2:

XCV.

Využívám !aktogra!ie J. Čelakovského (vi.z výše pozn.
15) o dějinách Hradčan, avšak rozcházím se s ním v interpretaci širších souvislostí, blíže jsem je osvětlil
a dokumentaci uvedl v monografii Poslední Rožmberkové
{v tisku). Privilegia otiskl J. Čelakovský, CIM I,
s. 485-488, 5o6-507, 563-565, 733-736.
18/ Koncept hradčanské petice se zachoval v SOA Třeboň,
Historica, ě. 5343; není datován, pouze zásluhou archivního pořadatele byl určen přibližně k r. 1585.
Toto datum bez další kritiky převzali vydavatelé Sněmů
českých a většinu textu přetiskli (SČ VI, s. 619-620);
dopustili EE při tom řady nepřesností ·(chybné čtení, modernizace pravopisu- ovšem nedůsledná), především si
však neuvědomili význam marginálních poznámek, psaných
vlastnoručně Vilémem z Rožmberka, a až na jednu výjimku je vypustili.

17 I
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Příloha

Petice hradčanské městské rady, určená Rudol!ovi II.,
s dobrozdáním Viléma z Rožmberka z přelomu let 1584/1585
Purkmistr a konšelé i na místě vší obce města Hradčan
za tyto dolepsané milosti prosí Jeho Milost Císařskou.
/1./ Předkem aby žádný domovník nebo nájemník v domich
panských a rytířských neusedlý, kderý by práva městského neměl aneb mezi ně přijat nebyl a s nimi s e nesrovnával a srovnávati nechtěl, aby žá~ch živností a obchoduov městských
tu mezi nimi provozovati nemohl a prázen jich byl, spolkuov
žádných s přespolními a neznámými kupci, ~e všelijakých nápojích skladuov ani šenkuov nemíval. a do domuov panských
nepřijímal..l/
/1. margin.ále Viléma z Rožmberka:/ Kderý domy svobodný
a dědičný sou, tam se to brániti nebude moci.
/2./ Druhé aby jim Jeho Milost Císařská nápady darovati
ráčil, a kdožbykoliv z týchž souseduov bez pořízení umřel a
přátel po sobě nepozuostavil, aby ten statek jeho na touž
obec připadl.
/2. marginále Viléma z Rožmberka:/ To bejti nemůže prot i vrchnosti a spravedlivosti nejvyšších purkrabu01 pražských~/
/J./ Třetí Jeho Milost Císafskou prosí, aby Jeho Milost
Císařská pomoc jim učiniti a tu cestu obmysliti ráčil, aby
též město Hradčany, poněvadž velmi blátivé jest3/ a smrady
těžké a nezdravé časem odtud pocházejí, vydlaženo býti mohlo, že jeden každý z souseduov před domem dá vydlažiti, než
s víceji že býti nemohou. 4 /
/3. marginále Viléma z Rožmberka:/ Slušná žádost a prve
císař Ferdinand, Jeho Milost, k tomu náchylen bejti ráčil.
/4./ Čtvrté za to prosí, poněvadž jest král Vladislav
vokolo týchž Hradčan zdi vobehnati a brány vystavěti dal., 5 /
a ty jiŽ na díle sešly a opuštěny jsou, aby Jeho Milost Císařská též zdi i brány, jakž již i pozačato jest, 6 / opraviti
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tak aby se město zamykati a lepší bezbýti mohla. A pro budoucí zachování a opatrování
takových bran obdarování a potvrzení na clo, kderéž se od
starodávna též obci platí a dává, z každého vozu zboží .naládovaného, ·kdož kupcuom na jarmarky a trhy veze, 5 grošů
českých a od prázdných jiných vozuo, lehkých vozů a koní,
co se k trhu přiveze, z každého koně u vozu zapřeženého jeden peníz malý. 7 I
/4. marginále Viléma z Rožmberka:/ Bylo by dobře poctivé i bezpečné pro Hrad pražski•,
/5./ Baposledy pak i za to prosí, jsouc na tom1 aby se
snažili, s pomocí někderých lidí pobožných a křestanských
špitál ustavěti dali pro ty chudé lidi, kdeříž tak nemocní
v hnojích a po ulicích nacházeni bejvají a tu vohavně umírají, aby se kde přijímati a opatrovati dáti měli, aby Jeho Milost Císařská milostivě obmysliti ráčil a nějakou pomoc, předkem na stavení, učiniti a jistej plat a pomoc, bud
každého téhodne aneb každého roku, budto z někderého kláštera aneb z duochoduov Jeho Milosti Cisařské na vychování
budoucí týchž chudých a nemocných lidÍ nadati.B/
/s. ·marginále Viléma z Rožmberka:/ Pobožná žádost a
dáti

poručiti ráčil,

pečnost

potřebná.9/
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2/

)/

4/

příloze

Obchod s vínem a vybírání poplatků z jeho prodeje patřily k nejdůležitějším výsadám Hradčan a byly zakotveny v privilegiu Vladislava II. ze 6. 1. 1512; J. Čela
kovský (ed.), Privilegia měst Pražských (CIM I), Praha
1886, s. 733 734.
Nárok na odÚmrt uplatiioval nejvyšší purkrabí Vilém z
Rožmberka i později a · hradčanská městská rada musela
toto jeho právo plně respektovat. V listopadu 1586 byl
do vlastnictví šosovního domu po zemřelé Markétě Stalinské uveden hradčanským městským rychtářem Vítem
Tanygerem Jakub Menšík z Menštejna, hejtman Úřadu nejvyššího purkrabství a Vilémův pověřenec, "pravě se on
pan Jakub Menšík k témuž domu .a statku na místě / ••• /
nejvyššÍho pana purkrabí pražského jakožto k statku
nepořízenému a na Jeho Milost pána právem odoumrtním
připadlému právo a spravedlivost míti", zvodu se však
nezÚčastnil rytíř Jakub MenšÍk, nýbž jím delegovaný
Bartoloměj Prachatický; AMP, rkp. 1538, !. A 3v. - OdÚmrtní právo si později, v privilegiu z 1. 9. 1598, vyhradil také Rud ol! II. ; srv. J. Čelakovský ( ed. ) CDl I,
s. 7)5.
Na rynku, nynějším Hradčanském náměstí, byl jako rezervOár vody pro případ požáru udržován blátivý rybníček,
"kal", k jeho zasypání došlo asi r. 1618; V. Vojtíšek,
Hradčany, s. 46.
Podobný návrh na vydláždění města předložili Hradčanští
již v r. 1567 Maxmiliánovi II. za nejvyššÍho purkrabství
Jana mladšího Popela z Lobkovic a na Horšovském Týně;
J. Čelakovský (ed.), CIM I, s. XCV; tam viz i zmínku o
záměru P'erdinanda I. vydláždit Hradčany a tím upravit
cestu na Pražský hrad. - Do r. 1585 byla vydlážděna
pouze dolní část Úvozu; V. Vojtíšek, Hradčany, s. 49.
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6/

7/

8/

9/

Zájem na povzneseni Hradčan - "aby se to město· tim lépe
opatrovalo a tudy při dvoře našem a stolici naši v království Českém všichni dostatkové s lepši hojnosti nalezeni bejti mohli" - projevil Vladislav II. udělením
privilegia na dva jarmarky a na dávky z prodeje vina
ze 6. 1. 1512; J. Čelakovský (ed.), CIM I, s. 733-734.
S opravami opevněni se patrně začalo po předchozí žádosti Hradčanských Maxmiliánovi II. (1567); J. Čelakov
ský (ed.), CIM I, s. XCIV.
Tomuto požadevku Rudolf II. v podstatě vyhověl privilegiem pro Hradčany z 1. 9. 1598, když povolil vybírat z
dováženého vina 10 gr. mís. z vozu a 5 gr. míš. " z každé káry nebo polovozu"; J. Čelakovský (ed.), CIM I,
s. 736.
K hradčanskému špitálu srv. J. Čelakovský (ed.), CIM I,
s. XCIV; v. Vojtíšek, Hradčany e. 49. ·v r. 1588 hradčanská městská rada zřejmě u-: ~ovP.:' e. o zřízeni špitálu
na Pohořelci; AMP rkp. 1538, !. G 8v.
Edice je pořízena podle konceptu, uloženého v SOA Tžr,-·
boň, Historice, č. 5343; konvenční zkratky jsou rozvedeny.
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Jaroslav

P á n e k

Der Feudalmagnat in der Zeit vor der Schlacht am Weissen
:Berge
(Die :Beziehung Wilhelms von Rosenberg zum "Heupt des Konigreichs")
Zusammenfaseung
Aue der Persenlichkeit des vornehmen Standespolitikere der
2. Halfte des 16. JahrhUDderta Wilhelm von Rosenberg (er lebte 1535-1592, rosenbergischer Herrscher seit dem Jahre 1551)
kenn man einige wesentliche Hinsichten der :Beziehungen zwiechen der bohmischen hoheren Feudalitšt und den Prager Stadten in der Zeit vor der Schlecht am Weissen :Berge erklaren,. , Wilhelm von Rosenberg wurde als hocheter Lendesbeemte
und WortfUhrer der Adeligen der AnhŘnger des gegenstedtischen
Programms. Des šusserte sich vor ellemin seinem :Bestreben
die koniglichen Stšd te m1 t Prag an der Spi tze zu dem hocheten Anteil sn der Gesemtsumme der Lsndessteuern zu zwingen,
weiter in der :Beschršnkung des Zustromes der Untertsnen in
die Prager Stšdte, in der Schlieeeung der obrigkeitlichen
Jlarkte gegeniiber den Prager Verbrauchern und in der Verdršngung der biirgerlichen :Bierbrauer aus den Dorfern des Oberstburggrafenemtes in der Prager Umgebung.
Rosenberga negative Beziehung zu den :Biirgern widerspiegelte die Verachtung des hohen Adels gegeniiber den koniglich~n Stšdten, welche eue den inneren Verheltnissen (Bliite
der untertŠnigen Stadte, okonomische und politische Ohnmacht
der keniglichen Stad te in der Konkurenz mi t dem feudalem
Groesgrundbeeitz) und such eus den šusseren (Vergleich der
bohmischen koniglichen Stadte mit weeteuropšischen Grosstadten, die die bohmischen Adeligen gut kannten) hervorging. Die
einzige Sphare, , in der die ausdrucksvolle positive Verbindung
Wilhelms von Rosenberg mit den Prager BUrgern iiberlebte,
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war die finanzielle Unterstutzung der tschechischen Literatur. Die Prager Humanisten suchten die finanzielle Unterstutzung Rosenberga und dieser lehnte diese nicht eb, denn
er hstte kein anderes vergleichbares Milieu mit der Šhnlichen intelektuellen und besonders Druckkapazitat zur VerfUgung.
Im Gegensatz zu den verhaltnissmŠsig beschršnkten Beziehungen Wilhelms von Rosenberg zur Preger bUrgerlichen Geeellschaft bildeten sich seine intensiven Kontakte zu Prag ale
dem Herrschersitz, Sitz der landesherrlichen Amter und stšndischen Institutionen. Seit dem Jahre 1551 bis fss t zum Tode festigte sich die VerbindŮng des stšndischen Politikers
zu Preg (vor allem natUrlich zur Prager Burg und Hradschin,
deren Verwaltung dem Oberstburggrafenemt unterstend) und
ein immer hŠufigerer Aufenthelt Rosenberga in der Hauptstedt
wurde eine gesellscheftliche und politische Botwendigkeit.
Dem entsprech der Ausbeu eines Reprasentationspaleste s der
Rosenberger euf der Prager Burg, der Einkauf der Liegenscheften in der Vorburg, die Durchscheltung des Amtsepparatee
des siidbohmisehen Rosenberger Dominiums_mi t den in Prag bestšndig etablierten Beemten und die Ubertrsgung der wichtigsten adminietrativen und diplomatischen Aktivitaten nech
Prag. Der gesellschaftliche Rehmen des Aufentheltee des Rosenbergiechen Herrschere bildeten praehtige Feierlichkeiten,
die aut der Prager Burg yeraneteltet wurden, und die Annaherung mit dem Kreis der Habsburgischen Beamten und Hoflinge
und mit dem Kreis der bildenden KUnstler und Musiker.
Enge Verbindung Wilhelma von Rosenberg mit Prag ele dem
Mittelpunkt des Lendes und Steetes und die Bereitwilligkeit
des kulturelle Potentiel der BUrgerschaft euazunutzen konnten
den prinzipiellen Standpunkt Rosenberga und enderer Feudelen
nicht veršndern. Dieser Standpunkt brachte die BemUbung zum
Ausdruck, den Anteil der Stedte en dem politiechen Leb en des
Lendes zu beschranken und ihre Einwohner euf des Niveeu der
demutigen Steuerzehler und Bedienten der Adeligen herabzu-
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zur Peudalisierung der Stadte. die sich nach dem Jabr 1620
durchsetzte.
Zum Beitrag wird ein Exkurs "Hradschiner Stadtrat und
der Oberstburggra~ Wilh elm von Rosenberg aber die Bedart.nisse
Hradschin (Die Petition und das G~tachten a~ der HŠl~te der
achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts)" beigeschlossen. Dort
werden okonomisch-soziale und po11tische Vora~etzungen der
Entstehang und der Ab1ehnung des Vorschlags ~Ur den A~fschwung
der Stadt Hradschin nach Obertregung des Kaisersitzes Rudo1~ II .
a~~ die Prager Burg analysiert. In der Beilage 1st dieses Dokument. datiert etwa z~r Wende der Jahre 1584/1585. in vollem
Wortla~t vero~~entlicht.
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Václav

L e d v i n k a

REZIDENCE FEUDÁLNÍHO VELMOŽE V PŘEDBĚLOHORSKÉ PRAZE
(PRAŽSKÉ SÍDLO Pkva Z HRADCE VE 2. POLOVINĚ 16.STOLETÍ)
Přes neÚplné zpracování místopisu pražských měst a přes

malou prozkoumanost konkrétního vývoje vztahů šlechty k pražskému měštanskému prostředí lze v dochovaných pramenech sledovat přinejmenším od první poloviny 14. stol. v nepřetržité
kontinuitě pobyty a usazování příslušníků vyšší i nižší šlechty v Praze. Kratší čí delší přítomnost šlechticů v pražských
městech, v prostředí z jejich hlediska sociálně i třídně cizorodém, zakupování se v měštanských domech a posléze i výstavba vlastních městských sídel byla vyvolána především
zvláštním postavením·pražského souměstí jako stálé rezidenční
metropole českých králů a skutečného politického centra čes
kého státu. Prosazení politických ambic šlechty, zvláště pak
uplatňování jejího přímého podílu na správě země, si vynucovalo častou a od j~sté doby víceméně pravidelnou přítomnost
reprezentantů obou šlechtických stavů bezprostředně v ohnisku
státní politiky, tedy v Praze. K tomuto prvotnímu důvodu při
stoupily časem i motivy další, především ekonomické, kulturní
a reprezentační. 1 /
Nových dimenzí nabylo usazování se příslušníků šlechty
v pražských městech v průběhu 16. stol., zejména mezi lety
1541-1612. S přijetím renesančního světového názoru, kultury
a vkusu se tehdy pobyt v městských rezidencích stal neodděli
telnou součástí nového životního stylu zámožnější a společen
sky se angažující části české nobility. V Praze během nedlouhého období zhruba sedmdesáti let vyrostlo několik desítek
domů nového renesančního palácového typu a odpovídajícího stavebního slohu. Tyto domy byly pojímány jako trvalá sezÓnní
sídla aristokracie ve městě. Narozdíl od dřívějšÍch poměrů
byly téměř bez výjimky osvobozeny od městských břemen i od
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deskovými. K tomuto radikálnímu vstupu fakticky exteritoriálni~h šlechtických rezidencí do dosud stejnorodého, měštan
sky vyhraněného prostředí utrakvistické Prahy výrazně přispě
lo několik historických okolností: 2 /
Prvou z nich byl velký požár levobřežní části Prahy d~e 2.
června 1541, který na Pražském hradě, Hradčenech a Malé Straně zničil 197 dom~, a tak uvolnil potřebná stavební mista.J/
Druhou určující okolnosti byla politická porážka městského
stavu v ne~spěšném protihabsburském odboji roku 1547, jež zbavila pražská města možnosti Účinně se bránit přílivu aristokrat~ do svých zdí.4/
Díky oběma uvedeným skutečnostem vyrostly mezi lety
1541 a 1612 v dominantních polohách uvnitř Pražského hradu,
na Hradčanech i v Menším Městě nové palácové rezidence před
nich velmož~ a státních Úřední~ - Gryspek~, Rožmberk~, Švamberků, Pernštejn~, Hasištej.nských i Popel~ z Lobkovic, Trautsonů, Berk~ z Dubé, Martinic~, Smiřických - a po nich i další.
Některé z těchto rezidencí měly přími předchůdce z doby vrcholné či pozdní gotiky, jiné vyrostly zcela nově na poustkách a spáleništích městanských dom~ • . Měřitkem, dispozici,
vybavením i výzdobou se vymykaly rázu dosavadní městské zástavby.5/
·
O koncepci a stylu těchto palác~, které se staly dominantami města, rozhodla delší historická okolnost - plné prosazeni renesančního stavebního slohu v Praze i v celých Če
chách. Došlo k němu definitivně a výrazně v padesátých letech, zatímco předtím české a pražské prostředí renesanční
vlivy po řadu desetiletí sice přijímalo, avšak lpělo přitom
silně na pozdně gotických tradicich. 6 / Česká šlechta ve
vzestupné mÓdní vlně v pr~běhu deseti až dvaceti let kolem
roku 1550 zcela akceptovala sloh a architekturu renesančních
zámk~, městských palác~ i přímě s tských al tán~ a vil. Vice
než dlouholeté p~sobení dv orských st avit el~ , s t avebních huti
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a místodržitele Ferdinanda Tyrolského, přispěl k tomuto zvratu patrně jiný faktor. Byl j:ím přímý styk českých aristokratů s italským prostředím • kolébkou renesance.7/ Došlo k ně
mu, odmyslíme-li několik individuálních cest a pobytů v před
chozím období, výrazným a ovlivňuJícím způsobem především
při hromadných výpravách českých šlechticd do severní Itálie
ve službě reprezentačních zájmů Habsburků v letech 1548- 1552. 8 /
Příslušníci několika desítek českých i moravských panských a
rytířských rodů z.a těchto cest, trvaj :íc:ích vždy řadu měs:ícd
a spojených s mnohatýdenními pobyty v kulturních centrech a
ohniscích zjemnělého životního stylu, jakými byly severoit alské vévodské rezidence či městské republiky Mantova, Pavia,
Voghera, Janov, Benátky a Milán, poznali zblízka vyspělé nivean pozdni vlašské renesance s jeho náročnými zvyklostmi,
mÓdou i vztahem k uměni. Pro většinu z nich se toto poznáni
stalo celoživotním inspirujícím vzorem. Silný osobni zážitek bezpochyby přispěl k rychlé recepci dosud jen slabě akceptovaných vli~ů a k jejich dalekosáhlému uplatněni po návratu
domd nejen v Úzkém rámci vlastního sídla a rodiny, ale též v
bezprostředním i širším okolí a posléze v celé~ českomorav
ském šlechtickém prostředí. Vedle proniknutí oděvni mÓdy,
vlivu italské stravy /cukrovinky, kořeni, jižni ovoce, eladká vina a likéry/ a nového, mecenášsky zaujatého poměru k
malířství, sochařství, uměleckému řemeslu či hudbě nejvýraznějším projevem tohoto trendu je nepřetržitý a houstnoucí
řetěz novostaveb renesančních šlechtických zámků a městských
palácd, který po nesmělém náběhu ve čtyřicátých letech /Florián Gryspek, Petr z Rožmberka, Vol! Krajíř/ naplno začíná
právě v první polovin.ě padesátých let. 91 Budováni a výzdoba
těchto objektů přiváděly do českých zemi a zvláště do Prahy
značný počet stavitelů, polírů, zednikd, kamen:íkd a dalších
řemeslníků i umělců z oblasti severní Itálie, kteří daleko
vice ve službách české šlechty nežli ve službách panovníka,

-116trvale zápasícího s finančními těžkostmi, nebo ve službách
vjtva:rn.ým vkusem konzervativního měštanstva se stali skuteč
nými tvůrci architektury české renesance i rudolfinského manýrismu.10/
Mezi stavebníky prvních. velkých. renesančních. šlechtických. paláců v Praze se vedle předních. osobnosti české nability a přímých. Účastníků zmíněných. italských. výprav, jako byli
Jaroslav a Vratislav z Pernštejna, Vilém z Rožmberka, Adam
ze Švamberka, Jaroslav ze Smiřic a další, zařadili též pánové
z Jindřichova Hradce. Tito příslušníci rozrodu Vítkovců s erbem zlaté růže v modrém poli patřili od 14. stol. k nejvýznamnějším a nejbohatším velmožským rodům v Čechách. a na Moravě. ll/ Pravidelně a tradičně zastávali vysoké zemské Úřady,
v 16. stol. především významai Úřad nejvyššího kancléře království.121 Politická a Úřední ěiml.ost je přirozeně nutila k
častým pobyt-.lm v Praze. Za dlouhého období poručniclcé spráV7
nad .rodovým majetkem po smrti Adama I. z Hradce /1531/, které trvalo až do roku 1546, však rod ztratil své někdejší pražské sídlo.lJ/ Proto Jáchym z Hradce /1526-1565/, starší ze
dvou synů Adama I., od roku 1554 nejvyšší kancléř, člen tajné rady ~erdinanda I. a držitel řádu Zlatého rouna, musel po
jmenování do vysokého státního Úřadu získat vhodný objekt a
znovu zřídit důstojnou rodovou rezidenci v hlavním městě.
Učinil tak až po několikaletém pronsj:ímáni si cizích. domů a
po delším vyjednávání teprve na sklonku padesátých. let. 14/
Bylo to v době, kdy všechna výhodná místa na Pražském hradě
i v jeho hradčanském předpolí byla již obsazena a kdy napří
klad nejvyšší purkrabí Jan ml. z .L obkovic i Jáchymův švagr
Vilém z Rožmberka již dokončili výstavbu svých. nových. honosných pe.láců.l5/
Jáchym z Hradce zakoupil dům pod Hradem při Nových zámeckých schodech, který od roku 1532 patřil místokancléři a
vlivnému rádci ~erdinanda I. Jiřímu Žabkovi z Limberka /zem=el 1552/ a poté jeh.o synu Burianovi. 16 / Roku 1561 přikročil
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požárem. 17/ Řízení prací svěřil mistru Antonínu Vlachoví-Ericerovi, který současně prováděl bourání Černé /"hlízové" I v-ě
že a výstavbu "nového stavení" na zámku v Jindřichově Hrad-:·
ci.lS/ Antonín Vlach přišel do služeb Jáchyma z Hradce nejspíše z Telče, přestože autorství první etapy rozsáhlé pře-
stavby tamního hradu v honosnou zámeckou rezidenci, kterou zahájil po návratu i italské výpravy roku 1552 Jáchymdv mladší
bratr Zachariáš z Hradce, mu zatím nelze s jistotou připsat.l9/
Na pražském paláci pracoval mistr Antonín více než pět a půl
roku. Do jara 1566 zde bylo prostavěno asi 2600 kgč. 20 1 V účetním materiálu, dochovaném v rodinném archivu pánd z Hradce, e:ristuj e řada dokladd o této přestavbě. Je v nich mimo
jiné dosvědčena přístavba patra s novými panskými pokoji,
stavba věžice se šnek.ovým schodištěm, stavba kamenných arkád
/"pavlačí" I a jejich výzdoba, výkup části parcely měštana
Havla Ditricha na svažitém terénu pod palácem směrem k dnešní Herudově ulicí a ~ízení nové zahrady na klenbách nad
touto parcelou, nezdařené budování dřevěného zahradního altánu a jeho přestavba, výsadba rdží, tulipánd a vinné révy
v zahradě atd. 21 /
Náhlá tragická smrt Jáchyma z Hradce, který utonul ve
vlnách Dunaje u Vídně při zřícení mostu dne 12. prosince
1565, ~enala konec stavebních prací. Protože dům byl obyvatel.ni - Jáchym zde již od roku 1563 každoročně pobýval povolila vdova Anna Hradecká z Rožmberka na jaře 1566 již
pouze dokončit pobití šindelových střech a provést nejnutnějšÍ zajištovací práce na zahradní terase. 22 1 Poté stavební ruch ustal a dům patnáct let sloužil svému Účelu bez j akýchkoli zásahů a změn. 2 3/
Novou stavební aktivitu přinesl až počátek osmdesátých
let, kdy byly zřízeny nové obytné místnosti nad maštalemi,
sýpka a pavlač. 2 4/ Skutečný obrat v životě paláce však nastal roku 1585. Jáchymdv syn Adam II. z Hradce /1549-1596/
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nejvyšším kancléřem. Jelikož císař Rudolf II. od roku 1583
trvale sídlil na Pražském hradě, byl i nejvyšší kancléř Úřed
ními povinnostmi po značnou část roku vázán v Praze. Jeho pobyty v pražském paláci nabyly charakteru trvalého bydleni a
v některých letech byly dokonce častější a delší nežli pobyty na rodovém sídle v Jindřichově Hradci. 2 5/ Pražská rezidence se stala střediskem Úřední i soukromé reprezentace přední
ho stavovského hodnostáře. Její význam ještě stoupl, když
pan Adam v roce 1593 získal co do titulu nejvýznamnější zemský Úřad nejvyššího purkrabí ~ražského. Lze říci, že těžce
churavý velmož si rušný pražský společenský život a pohodlí
svého městského sídla vskutku oblíbil; i smrt jej 2). listopadu 1596 zastihla právě zde. 26 1
Palác pod Stupni ovšem ani po Úpravách z let 15BD-1584
nestačil nově vzrostlým potřebám rodiny, Úředníků, dvořanů,
f'raucimoru a služebnictva pána z Hradce. Aby nebylo nutno
platit drahé pobyty na hospodách, 27/ zakoupila hradecká vrchnostenská správa v roce 1586 pro služebnictvo dům ·na novoměstském Dobytčím trhu a vzápětí ještě dům Jiřího z Montfor~; pod Zámeckými schody poblíž Malostranského náměstí. 28 1
Současně s uvedenými koupěmi byla zahájena rozsáhlá
přestavba samotného pražského paláce. Ujal se jí císařský
"paumistr" Ulrico Aostalli de Sala. Zásahem tohoto architekta se stavební aktivita Adama z Hradce rozdělila do dvou
souběžných proudů, nebot narozdil od situace v šedesátých
letech, kdy Antonín Vlach-Ericer prováděl panské stavby v
Jindřichově Hradci i v Praze, nyní v Jind.řichově Hradci, na
Hluboké a v Telči dovršoval velkolepé renesanční zámecké
přestavby skutečný dvorní stav i tel pánů z Hradce /ale také
jejich přátel z okruhu jihočeských a jihomoravských velmožů
Viléma a Petra Voka z Rožmberka, Hynka Brtnického z Valdštejna a dalších/ Ealdassare Maggi de Arogno, zatímco v Praze
vedl přestavbu paláce i adaptace obou zakoupených menších
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domů Ulrico Aostalli. 2 9/
Účast B. l~eggiho na pražských stavebních akcích nelze
v pramenech prokázat. Haproti tomu se zdá, že Aostalli v ed le
toho, že řídil práci řemeslníků ne pražském paláci, posuzoval jimi předložené Úcty a dával dobrozdání k jejich zapl acení, byl několikrát pozván na J. P~adec a ne Hlubokou, aby
zde posoudil nevrhovaná stavební řešení nebo již provedené
dílo. JO/
Podle dochovaných nápisů ve sgrafitových kartu ších byly
zednické práce na pražském paláci dokončovány roku 1589. Tesařské a truhlářské práce, výzdoba a vybavování mobiliářem
se však protáhly až do roku 1595. Objekt byl zvýšen o cruhé
patro a rozšířen o nový jižní trakt nad klenbou na mís tě zahrádky z roku 1565. Dostal novou jednotnou fasádu v podobě
sgrafitové rustiky. :Byla postavena jižní schodištní věž a
zřízena vnitřní palácová zahrada, obklopená ze severní a východní strany křídly a lunetovými římsami, na jihu pak arkádami, které otevíraly pohled na město. Všechny pokoje dostaly novou malířskou výzdobu.Jl/
Sotva dokončený palác byl někdy na přelomu července a
srpna 159'3 postižen požárem, který zničil nákladné vni třni
vybavení, okna, dveře, krov a střechy. Obnovovací práce trval~ až do sklonku roku 1597.3 2 / Mezitím však již skončila doba největěí slávy této panské rezidence, nebot 23. listopadu
1596 v jejích zdech vydechl naposled její náročný a velkorysý budovatel Adam II. z Hradce. Dědic hradeckého r odového majetku, degenerovaný a neduživý Jáchym Oldřich z F~adce /15791604/, v Praze nesídlil. Od roku 1598 část pokojů v paláci
příležitostně pronajímal vzácnějším návštěvám císaře Rudolfa
II. a roku 1602 posléze objekt prodal svému švagru Vilému Sl evatovi z Chlumu a Košumberka za 3000 kgč. 3 3/ Tím skončila
hradecká kapitola v dějinách velmožského paláce pod Zámeck~~ i
schoay.3 4 /
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vzniku a prvních etap stavebního vývoje renepražské rezidence rodu pánů z Hradce v dobových společenských a kulturních souvislostech představuje pouze první / a snadnější/ část komplexního badatelského Úkolu, jehož
cílem by mělo být nejen poznání zrodu a geneze šlechtických
rezidencí ve městech, ale především pochopení jejich !unkcí,
významu a smyslu, a to jednak z hlediska jejich aristokratických uživatelů, tedy v kontextu pozdněfeudální šlechtické kultury i ekonomiky, jednak z hlediska městského prostředÍ, v jehož středu vznikaly, tedy po stránce důsledků jejich vzniku a
existence pro řadové obyvatele "i pro samosprávu, stavovskou
reprezentaci a ekonomiku města •.:Řešení těchto otázek je podmíněno systematickým studiem problematiky co možná ve všech
jejích aspektech. Znamená to především zkoumat a stanovit rezidenční, reprezentační a ekonomickosprávní !unkce šlechtických paláců v Praze ve sledovaném období. Dále pak poznat
systém správy, obsluhy a personálního vybavení těchto domů.
Klíčovou pro pochopení problému je otázka hospodářského zázemí a zásobování šlechtických rezidencí. Teprve po proniknutí
do těchto základních vztahů je možno problém kvalifikovaně
řešit též z hlediska města, tedy zabývat se koexistencí paláců s městskými řády a měštanskými sousedy, zaměstnáváním obyvatel města při správě a obsluze těchto domů, problematikou
porušování městských výsad majiteli paláců, významem rezidencí pro odbyt městské produkce, pro růst poptávky po řemesl
nické a nádenické práci atd.
Jáchym i Adam II. z Hradce pobývali ve svém pražském domě poměrně často. Pokud to dovolily probíhající stavební práce, pak vedle nahodilých návštěv sem přijížděli takřka pravidelně v určitých obdobích roku - zpravidla kolem vánoc a Nového roku, kolem velikonoc a v době zasedání zemského soudu
a zemského sněmu. Po roce 1585 se pravidelné pobyty, jak již
bylo řečeno, změnily ve stálé sezÓnní bydlení. Stejně hojně
jako vrchnosti sloužil palác také panským Úředníkům, kteří
sanční
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do Prahy obstarávat finanční a soudní záležitosti
nebo nákupy. Hradecký regent Štěpán Vratislav z Mitrovic zde
měl dokonce trvale vyhrazenou~lastní svetnici.35/
Údaje v dochovaných hospodářských Účtech zaznamenávají
pobyty vrchnosti a Úředníků pouze mimochodem, v souvislosti
s nákupy a zásobováním paláce. O jejich frekvenci si lze
přesto učinit dosti názorný obraz. Například Jáchym z Hradce
pobýval v přestavovaném domě poprvé kolem velikonoc 1563
/doložen 13.4./, poté až v lednu a Únoru 1564 a o Hromnicích
/2.2./, po 22. červnu, po 26. srpnu a po 29. září 1565.36 /
Adam II. z Hradce poprvé po ~mrti otcově bydlel v dokončova
né rezidenci od 13.3. do 5.4. 1566. Po delší přestávce, způ
sobené jeho Účastí v tažení do 'Jher proti Turkllm, je Účty doložen v pražském domě znovu od 23.6. 1568 a po 3.10.1568, v
následujícím roce po 22.6., po 30.9., po 14.11. Přesně je datován jeho pobyt od 13.12.1569 do 19.1.1570 /38 dní/ a poté
znovu od 16.4.1570.37/ Podobný obraz nám podávají uchované
"pražské Účty" pro léta 1576-1579.38 / Adam II. v době před
získáním kancléřského Úřadu pobýval v Praze v průměru 60-70
dní v roce. Po roce 1585 v důsledku převzetí ÚřednÍch povin. ností průměrná délka jeho každoročních pobytů v pražském sídle vzrostla na více než dvojnásobek. Tím ovšem nemá být řeče
no, že pan Adam se stal horlivým byrokratem. Své vysoké Úřed
ní hodnosti pojímal naopak převážně z jejich reprezentační
stránky. Jeho pražský palác se nicméně stal předním společen
ským střediskem stavovských politiků i cizích diplomatů, zatímco nudnou Úřední rutinu v české kanceláři na Pražském hradě vykonávali Adamovi zástupci místokancléř Kryštof Želinský
ze Sebuzína a sekretář Jan Milner. Nejvyšší kancléř zvolil
své pomocníky štastně, nebot oba byli zdatnými administrátory a zbavili svého představeného jakýchkoli Úředních starostí. Mohl. se věnovat výhra1ně společenským povinnostem svého
Úřadu. Problémem pro budoucnost se ovšem ukázalo, že přednÍ
zemský hodnostář ze starobylého katolického rodu si vybral
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Palác pánů z Hradce pod Stupni v devadesátých letech
16. stol. svou výstavností a vybavením plně odpovídal naznačeným reprezentačním nárokům nejvyššího zemského Úředníka.
Dokládá to mimo jiné i pozornost, kterou vzbudil lokální požár v objektu v létě 1595. Marek Bydžovský z Florentine o
něm ve své kronice napsal: /6.8.1595/ "dům nákladně vystavě
ný pod Stupni, jimiž se .r;ta Hrad pražský jde, pana Adama z
Hradce, 'nejvyššího purkrabí pražského, od ohně domácÍho vyhořel, kdež nemalá škoda jest se stala, nebot mnoho kobercův,
světnice nákladně vykládané a malované shořely.n 40/
Stálým zástupcem hradecké vrchnosti v Praze byl tzv.
pražský Úředník. Podléhal pouze regentovi statků a pánu dominia. Jeho postavení v letech 1560-1566 a po roce 1578 zhruba odpovídalo pozici hejtmana /Úředníka/ kteréhokoliv z hradeckých panství. Byly mu svěřeny pr&Žské finanční a Úvěrové
transakce, jednání u zemských a zeměpanských Úřadů a soudů,
financování pražských pobytů pána i jeho cest do okolí Prahy,
placeni nákupů i stavebních prací v Praze, přidělování peněž
ních prostředků hospodáři pražského domu atd. Pražský Úředník
tedy představoval osobitou hospodářsko-správní expozituru
hradeckého velkostatku v hlavním městě. O jejím významu svěd
čí fakt, že zatímco čistý finanční výnos celého jihočeského
dominia pánů z Hradce činil na počátku šedesátých let málo
p:;es 2000 kgč ročně, rukama pražského Úředníka Alexandra z
Birnic prošla v období 1561-1563 celkem 69 868 kgč, tedy v
průměru přes 23 000 kgč ročně. V naprosté většině /z 87%/ se
jednalo o Úvěrové peníze. :Pražský Úředník byl hlavním vykonavatelem velkých kreditních operací Jáchyma z Hradce. 41 / Také
o třicet let později, na počátku devadesátých let, kdy roční
čistý finanční výnos podstatně vzrostlého dominia pánů z
Hradce dosáhl 15-20 000 kgč, se 40-60% tohoto příjmu každoročně předisponovávalo z hlavní panské pokladny v Jindřicho
vě Hradci 1 přímo z důchodních pokladen velkostatků Hluboká-
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Protivín a Tele do Prahy. V absolutních částkách takto pražský Úředník Jan Seltnšlog-Pečárek dostával asi 6-10 000 kgč
za rok. 42 / K tomu od roku 1593 přistupovalo ještě 1 5001 600 kgč ročně z finančního výnosu statků nejvyššího purkrabství,_které byly podle Účtů vynakládány "na dům Jeho milosti páne" v Praze. Adam II. tedy provoz svého paláce hradil
zčásti z Úředních důchodů. O míře využití tohoto zdroje svěd
čí skutečnost, že na provoz vlastního purkrabského Úřadu, ·
purkrabského soudu, Úřední kuchyně, pivnice a obročnice muselo ve stejné době stačit 600-800 kgč ročne. 4 J/ Naprostou
většinu finančních částek kterými disponoval pražský Úřed
ník, pohltilo ovšem v osmdesátých a devadesátých letech, obdobně jako v letech šedesátých, umořováni dluhů a Úroků trvale insolventní hradecké vrchnosti, nikoli hrazení nákladů na
pražský palác a panské pobyty v něm.44/
Vedle finančních hotovosti směřovala do Prahy každoroč
ně po vorech z Drá:hova a Purkarce nebo formanskými povozy
přes Veselí n.L. a Tábor také nezanedbatelná část naturální
produkce hradeckého dominia. :Bylo to především stavební 1 palivové dříví, obilí, ryby, drůbež, čerstvá ~ nakládaná zvěři
na, ovoce, máslo, sýry, vejce, med, sůl atd. 4 5/ Tyto dodávky
z jižních Čech neustaly ani po roce 1585, kdy prozíravý hradecký regent Štěpán Vratislav z Mitrovic reagoval na jmenování Adama z Hradce nejvyšším kancléřem a na vzrůst Úlohy jeho
pražského sídla tím, že pro snadnější zásobování rezidence
zakoupil přiměstské "stolní" statky - :Butovice od Viléma st.
Malovce z Malovic /1585/ a Košíře s Újezdem od Jana Myslíka
z Hyršova /1586/. 46 / ·Množství potravin a dalších naturálií,
které do pražského paláce dodávala jihočeská rodová panství,
košířský a butovický stolní statek a od roku 1593 též statky
nejvyššÍho purkrabství, opřené o velké dvory v Ruzyni a Hostivaři, vpodstatě pokrývalo celou spotřebu vrchnosti při jejích pražských pobytech. Na městském trhu byly pravidelně
nakupovány pouze některé potravinové doplňky, koření, nápoje
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malých množství z venkove. jen pro palácovou čeled nevyplatil. V těchto případech se však služebnictvu někdy proplácel peněžní příspěvek na stravu. Činil budto l kgm na týden,
nebo 6-lv kraje. na l den pro l osobu. 47/
Režijní náklady na udržování paláce v mezidobích mezi
pobyty vrchnosti a jejích hostí, včetně výdaJů na jeho obsluhu placeným personálem, přpdstavovaly v Účtech pražského
Úředníka nepatrnou finanční položku vedle sum vydávaných na
umořování dluhll, na hrazení Útrat pána doců.nia a na stavební
práce. Nepřekročily v ročním Úhrnu několik desítek kop.48 /
Stál.é osazenstvo paláce tvořil "hospodář pražského domu• a
manželkou /"hospodyní" I a spolu s n:!m v osmdesátých a devadesátých letech ještě vrátný, pacholek a kočí, který měl na
starosti kočárové koně a zároveň obstarával zásobovací pojíždky podle potřeb hospodáře domu i zedníku, pracujících na
přestavbě. Pro práce v paláci a v zahradě byli podle potřeby
najímáni řemeslníci a pravidelně též několik nádeníkll. 4 9/
Hospodář domu podléhal pražskému Úřední~ovi a byl vybírán z pražských měštanů. V této funkci můžeme doložit Pavla
Griemillera z Třebska /1560-1563/, Zlomka /1563-1565/, Leupolta od Tří slonll /1565-1566/. Martina Cihláře /1568-1570/,
Pavla Straku /157€/, Pavla Chalupce /1578/, Jana Sel tnšlogaPečárka /1578-1579/ a Daniela Peška /1585-1589/. Pololetní
služné hospodáře bylo nepatrné - činilo 2,5 kgč. K tomu ~šak
patřilo ještě plné zaopatření ~ paláci, a pokud se společně
nevařilo, pak též již zmíněný týdenní příspěvek na stravu
30 grošů českých /1 kgm/. Služné ostatních zaměstnanců domu
bylo ještě nižší: kočí dostával 1,5 kgč, pacholek 1,25 kgč
a vrátoý 1 kgč pololetně. Stravné měli ~šak všichni stejné
jako hospodář. 50 /

-125-

S pouhým příspěvkem na stravu vystačila správa pražského paláce pánů z Hradce zpravidla i při pobytech nižších panských Úředníků a služebníků z Jindřichova Hrlidce. Jakmile se
však ohlásil nebo dorazil regent dominia, panský ho!mistr či
jiný vyšší šlechtický Úředník se svým doprovodem /tvořili jej
zpravidla 1-3 osobní služebníci a pojezdný písař/, bylo tře
ba palác zásobit a uvést do plného provozu. To se ihned projevilo v růstu Účetních nákladů. Každý pobyt samotného pána
dominia s rodinou, dvořany, traucimorem a početným služebnictvem pak znamenal značné finanční i naturální zatížení pro
vrchnostenskou pokladnu, př~dměstské i jihočeské statky.
Vždyt i nejskromnější doprovod pána z Hradce při cestách do
Prahy v osmdesátých letech tvořili 3-4 šlechtičtí dvořané či
Úředníci, každý nejméně s l-2 sluhy, panský sekretář český i
německý a většinou též pojezdný /komorní/ písař, 3-4 šlechtická pážata, 3 osobní sluhové a 2 lokajové, trpaslík /blázen/, myslivec, klíčník, kuchmistr, kuchař, paštikář, pekař,
2-3 kuchtíci, kočí a jeho pacholek, tedy celkem kolem 3o-35
osob. Pokud byla přítomna 1 pe.n:í: z Hradce, přibyli další 2
osobní sluhové nebo pážata, 3~4 panny z traucimoru, Turkyně
nebo blázníce a 2-3 děvečky, to znamená dalších 10 lidí doprovodu. Zpravidla se naskytli ještě l-3 čestní hosté s osobním služebnictTem, a pak palác pod Stupni již nestačil. :Bylo
DU.tno shánět zásoby i nákupem ve městě, vypůjčit si další kuchaře a kuchtíky u šlechtických přátel a ubytovat část čele
di v bývalém Mont!ortském domě, v domě na Dobytěím trhu, nebo v hospodách.5l/
Náklady panského pobytu závisely nejen na jeho délce,
ale také na počtu pořádaných hostin /nezadaly si s pověstný
mi hostinami posledních Rožmberků; ostatně Úzce spříznění
velmoži červené a zlaté pětilisté růže si byli při těchto
podnicích navzájem pravidelnými hosty/, na náročnosti panských přání, nákupů, darů atd. Například jedenáctidenní pobyt Adama z Hradce s doprovodem v Praze na přelomu března a
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dubna 1576 stál důchodni pokladnu jeho dominia přes 900 kgč.
Z toho ovšem 8)0 kop pohltily splátky dluhů a Úroků neodbytným věřitelům. Náklady na postni stravu /mořské i říční ryb7,
ovoce/ nebyly vysoké, činily 6) kgč.5 2 / V červenci až září
1578 pobýval pan Adam v pražském paláci nejprve 17 a poté 10
dni a každý z pobytů přišel na 42 kgč. Šiti šatů a kožichů u
dvorního krejčího a kožešníka a různé nákupy i Útraty ve měs~
tě zvýšily výdeJe o dalších 90 kgč. Na Úhradu dluhů a Úroků
bylo za těchto dvou pobytů vydáno dokonce přes 1 500 kgč.53/
Náročnost provozováni a využíváni pražské rezidence
vzrostla, když k paláci ve mě~tě od sklonku osmdesátých let
přibylo ještě "sídlo" s dřevěným altánem a poté i nový, nákladně postavený letohrádek /rondel/ v Košiřich, které se
staly oblíbeným výletním místem a letním sídlem churavého
Adama rr. 54 /
Vývoj pražského rezidenčního komplexu pána z Hradce se
dovršil v devadesátých letech 16. stol. Úplné poznání jeho
provozu, !ungováni, sepětí s příměstskými statky a s Úřední
činnosti vrchnosti, poznáni !inančnich a zásobovacích vazeb
na jihočeské dominium- to vše si vyžádá ještě značné badatelské Úsili. PřP~to bylo možno na tomto miste provést před
běžné shrnuti některých získaných poznatkd. Je vlastně pokusem o sondu, ukazující na konkrétním případu podmínky usazováni a pobytu aristokracie v pražských městech v období, kdy
na jedné straně trval hluboký stavovský antagonismus mezi
měštanstvem a šlechtou, zesílený ještě důsledky politické porážky měst z roku 1547, zatímco na druhé straně se zřetelně
prosazoval sbližující vliv renesanční kultury a životního stylu, jenž do jisté miry zmenšoval rozdíly mezi oběma společen
skými prostředimi, mimo j iné už tim, že přiváděl šlechtu do
měst. Není zatím možno řici takřka nic soustavného o vztahu
paláce pánů z Hradce k jeho měšta.nským sousedům, stejně jako
o celkovém sídelním charakteru podhradni části Malé Strany
nebo celého města Hradčan ve sledovaném obdobi. Otázka za-
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ci a ve službách hradecké vrchnosti předpokládá rovněž ještě
detailní rozbor, stejně jako otázka dovozu zásob z
venkova do pražského panského sídla a vztahu tohoto importu
k tržním výsadám a monopolům pražských měst. Samostatným vizkumným Úkolem je pak studium otázky příměatských šlechtických
statků a jejich hospodářské . koexistence s pražskými městy.
Šlo zde o nepřátelskou konkurenci nebo o oboustranně užiteč
nou symbiÓzu? V připadě velkostatku pánů z Hradce se jedná o
desítky košířských vinic, polí a luk pronajímaných pražským
měštanům, o panský pivov~ a 13 ltrěem na tfjezdě u samých bran
Prahy, o kolony formanských vozů a prameny vorů vozících potraviny z jižních Čech, o sklad a prodej připlaveného dřeva
z Hluboké·,. pronajaté pernštejnské zahradě poblíž Podskalí
atd.
Je potřebné věnovat se studiu této problematiky před~
'Vi!a v zájmu přesnějšího a hlubšího pochopení vztahu mezi
českým velkostatkem a hlavním městem, mezi šlechtou a pražským měštanstvem. Jde o určující složky české společnosti
předbělohorského období.
náročný

Poznámky
1/

Problematika pobytu šlechticů v pražských městech byla
dosud zkoumána pouze z pohledu dějin umění a architektury.·
Existují dva přehledy (A. Kubiček, Pražské paláce, Praha
1946; E. Poche - P. Preiss, Pražské paláce, Praha 1978
/2. vyd./) a několik starších i novějších zpracování stavebních dějin jednotlivých objektu. Značné množství informací je shromážděno v pasportech stavebně historického průzkumu Prahy, které zpracovává SÚRPMO Praha pod vedením D. Líbala. - Zde publikované znění referátu z V.
diskusního zasedání AMP je samostatným, zčásti obsahově
odlišným a doplněným pendantem autorovy studie DUm pánů

-128z Hradc e pod St upni ( Příspěvek k poznání geneze a funkcí
šlechti ckého paláce v Praze ) . FHB 10, 1986 ,
s. 269-316 . Tam vi z i další literaturu.
K celkové s i tuaci srv . J. Janáček, České dějiny I/1-2,
Praha 1968, 1984. Postup renesanční ·výstavby v Praze nejnověji souhrnně sleduji M. Vilímková - D. Líbal, Praha
na Úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze). Praha 1988 ,
s. 43-147.
K. Vilímková - D. Líbal, Praha na Úsvitu, s. 48n. Podrobný přehled o domech zničených požárem 2.7.1541 podávají
pasporty SÚRPMO.
•
J. Janáček, České dějiny I/2, s. 315-323, JJ)n.
E. Poche - P.· Preiss, Pražské paláce, s. 22-30; M. Vilímková- D. Líbal, Praha na Úsvitu, s. 4Jn., 49, 52-62,
77-82.
J. Kropáček, K výměru termínu "česká renesance". In: Itálie, Čechy a střední Evropa. Re!eráty z konference pořáda
né ve ·dnech 6.-8.12.198). Praha 1984, s. 182-191; J. Muk,
Ke vztahu renesanční architektury Čech a Itálie, tamtéž,
s. 192-200.
Sdílím názor , který v této věci vyslovil A. Kubiček, Pražské paláce, s. 26-)2.
Nejnověji o nich J. Pánek, Výprava české šlechty do Itálie
v letech 1551-1552. MHB 2, Praha 1987 (zde další literatura).
Viz ·pozn. 5,6. In!ormace o venkovských zámeckých stavbách
jsou rozptýleny v díle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku I-VII. Praha 1981-1988.
J. Janáček, Italové v předbělohorské Praze (1526-1620).
PSH 16, 1983, s. 77-118; P. Preiss, Italští Umělci v Praze.
Renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986, s. 18-143;
K. Šmrha, Vlašští stavitelé v Praze a jejich druzi (1510 až
1620). Umění 24, 1974, s. 159-184.
J. s . Cle.udius, Die Herren von Neuhaus. J. Hradec 1850;
A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého IV.
Praha 1685, s. 32-51; V. Ledvinka, Úvěr a zadlužení !eurenesančnÍho
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-129dálního velkostatku v předbělohorských Čechách (P~anční
z Hradce 1560-1596). UHB 1, Praha 1985,
s. 38-60.
Adam I. z Hradce v 1. 1523-1531 , Jáchym z Hradce v 1.
1554-1565, Adam II. z Bradce v 1. 1585-1593.
Byl jím od r. 1486 někdejší dům děkana kapituly u Všech
svatých v Jiřské ulici, který získal a opravil Jindřich
IV. z Hradce. W.W.Tomek, Dějepis města Prahy VIII. Praha
1891, s. 10.
SOA Třeboň, pob. J. Hradec, Rodinný archiv pánů z Hradce
(dále RA JH), sign. III A 2 (k.55), ·II C 2 (k.6) - jeda.ání a korespondence o koupi domu 1556-1558.
Jan ml. z Lobkovic r. 1553, Vilém z Rožmberka r. 1556.
E. Poche - P. Preiss, Pražské paláce, s. 22-24.
Srv . V. Ledvinka, Dům pánů z Hradce, s. 274. Zde v pozn.
ll i starší historie domu.
RA JH , II C 17 (k.20) - Úč . rejstřík z 24 . 6.1561 má Údaj
o snímání shořelého krovu.
J. Muk- M. Vilímková, Ke vzniku Nového stavení jindřicho
hradeckého zámku. Historická Olomouc a její současné problémy 4, Olomouc 1983, s. 17Jn. Z důchodních Účtů je patrno, že Antonín Vlach bral v J. Hradci pololetní služné
7 k. 25 gr. čes. a deputát ryb a obilí. SOA Třeboň , pob.
J. Hradec, !ond Velkostatek J. Hradec (dále VS JH), sign.
VIR 21 (k.724) - důch. Účty 1563-1565.
Srv. názor J. Krčálové, Renesanční stavby Baldassara Meggiho v Čechách a na Moravě. Praha 1986, s. 14, 65. O Úč as 
t i Zachariáše z Hradce na italské výpravě r. 1551-52 vi z
J. Pánek, Výprava české šlechty, s. 48, l78n.
V. Ledvinka, Dům pánů z Hradce, s. 279. Stavba Rožmberského paláce přišla v 1. 1545-1556 na 13 957 kgč. Viz J. Krčálová , Palác pánů z Rožmberka. Umění 18, 1970, s. 469.
v. Ledvinka, Dům pánů z Hradce, s. 275-279; RA JH, II C
17 (k.20), II D 3 (k.21) - pražské Účty. ·
RA JH, II D J (k. 21) - Účty Pavla Griemillera 1565-66.
hospodaření pánů
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23/ Zastaveny byly též práce na Novém stavení v J. Hradci.
Pouze v létě 1578 předělal hrnčíř Jakub ~oravec v pražském paláci kachlová kamna. RA JH, III A 2 (k.55) Účet z 9.8.1578.
24/ V 1. 1580-1584. RA JH, III A 2 (k.55) - smlouva 1).7.1580.
25/ Např. mezi 12.5.-19.12.1588 strávil Adam z Hradce v Praze
94 dnu, zatímco v J. Hradci pouze 40 dnu (dalších 39 dnu
byl v Teplicích na léčení). RA JH, II M 5 (k.44).
26/ Adamovu smrt zaznamenal např. Marek Bydžovský z Florentina, Svět za tří českých králu (ed. J. Kolár). Praha 1987,
s. 241.
27/ Např. r. 1578 se za ll dní pobytu čeledi v hospodě Matěje
Hostounského na Koňském trhu zaplatilo 24 k. 9 gr. 3,5
den čes. RA JH, II ·M 5 (k.44).
26/ RA JH, III A 2 (k.55) - dopis J. Seltnšloga z 19.9.1586,
kvitance Mikuláše z Lobkovic z 29.11.1587.
29/ Informace o B. Maggim soustředila J. Krčálová, Renesanční
stavby (viz pozn. 19). U. Aostalli vystupuje jako projektant např. v září 1586, odměnu za provedené práce přijímá
např. 10.9.1588 spolu s kameníky Antoniem a Kryštofem Broccou. RA JH, II K 5 (k.44), III A 2 (k.55).
JD/ V 1. 1593-1595 posuzoval Aostalli např. práce truhláře
Kryštofa Heniga na Hluboké, jak svědčí přípisy na Účet
ních cedulích. RA JH, III A 2 (k.55).
Jl/ v. Ledvinka, Dům pánu z Hradce, s. 290-293.
32/ Tamtéž, s. 293 a pozn. 42, 43.
33/ SÚA, SM-N 27/19 - dopis Jáchyma Oldřicha z Hradce z 20.9.
1598. Prodej domu: SÚA, DZV 182, f. A 13.
34/ Slavatb sloužil palác jako pražské sídlo až do vymření
rodu r. 1693. Jeho rezidenční sláva skončila ve 20. letech
18. stol., kdy jej opustili Libštejnští z Kolovrat poté,
co si zbudovali nový baroknÍ palác v dnešní Nerudově ulici. Srv. pasport SÚPJgQ čp. 193 a 214-III, Praha 1971.
35/ Např. r. 1570 pobyl dvořan p. Sudek se sekretářem dr. Wienerem v Praze 86 dnu, na přelomu r. 1577-1578 Jan Budovec
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)6/
37/
38/
39/
40/
41/
42/
43/
44/

45/

46/

47/

48/
49/
50/
51/
52/
53/
54/

z Budova se 4 služebníky 89 dnů a po něm regent Štěpán
Vratislav z Mitrovic 46 dnů atd. nA JH, II M 5 (k.44).
RA JH, II C 17 (k.20) - Griemillerovy Účty.
RA JH, II M 5 (k,44) - Účty Pavla Cihláře.
V. Ledvinka, Dúm pánů z Hradce, s. 281.
J. Borovička, Pád Želinského. Obsazení nejvyšších Úřadů
v Čechách v letech ·l597-l599. ČČH 28, 1922, s. 277n.
Citováno dle F. Ruth, Kronika královské Prahy a obci s ousedních III, Praha 1904, s. 1047.
V.Ledvinka, Úvěr a zadluženi, s. 94-96 a tab. VIII-IX.
V.Ledvinka, Dům pánů z Hradce, e. 298n.
Tamtéž, s. 297. Též P~ JH, III G 1 (k.lll-112) - důch,
Účty statků nejvyšših~ purkrabstvi.
Hejnižší podíl spláceni dluhů v pražských Účtech j s em
zjistil v období květen-prosinec 1588 - "pouhých" 53%
z celkových výdajů. RA JH, II M 5 (k.44).
v. Ledvinka, Dům pánů z Hradce, s. 309, pozn. 51; F.
Teplý, Příspěvky k dějinám českého zemědělství, Praha
1926, s. 77n., 108.
SÚA, DZV 24, !. J 8; RA JH, III A 6 (k.55). K dodávkám
naturáli.:C z purkrabských statků viz V. Ledvinka, Dům pánů z Hradce, s. 297 a pozn. 50.
Od r. 1570 činil příspěvek na l jídlo (maso, chléb,pi.vo)
J gr. J d. čes., r. 1582 bylo počítáno 2,5 gr . čes. na
jÍdlo (bez piva), por. 1585 činila dieta 0,5 kgč (1 kgm)
na týden, resp. 6-10 krejc. na l den pro l osobu. RA JH,
II M 5 (k.44) - pražské a domácí Účty.
Viz Účty pražských hospodářů. RA JH, II C 17 (k.20), II
D J (k,21), II K 5 (k.44).
Tamtéž.
RA JH, II M 5 (k.44) - např. Účty J, Seltnšloga 1588.
Poznatky z domácích Úč~, RA JH, II M 5 (k.44).
RA JH, II M 5 (k.44) - registra Vondry Krahulíka.
Tamtéž.
RA JH, III A 2 (k.55), II M 5 (k.44), III G l {k.lll) Účty statku Košíře-Butovice.

Václav

L e d v i n k a

Die Residenz des Peudalmagnaten in Prag in der Zeit vor der
Schlacht am Weissen Berge
(Prager Sitz der Herren von Beuhaus tn der 2. HŠlfte des
16. Jahrhunderts)
ZusammenfassWlg
Das Referat beleuchtet (in Anknupfung an die von dem
Autore publizierte Studie Das Haus der Herren von Beuhaus
unter den Stuten1 /) einige AsPekte des Bauens und Betriebes,
der Ausnutzung, Versorgung und Bedienung des Prager Palastes
des vornehmen Adelsgeschlechtes der Herren von Beuhaus in der
2. HŠ1fte des 16. Jahrhunderts. Es ist die Zeit, als in Prag
die Ade1aresidenzen des Renaiasance-Palasttyps als Bestandteil der gese11achaftlichen Repršsentation der vornehmen Jlagnaten entstanden, und die a1ljŠhrlichen kUrzeren oder lšngeren Aufenthalte in der Hauptstadt in der NŠhe des Herrscherhofes zum Bestandteil des Lebensstils des reichen bohmischen
Adels wurden.
Der Pa1ast der Herren von Neuhaus wurde aus einem i1teren Ade1shause durch den Baumeister Anton Vlach-Ericer in den
Jahren 1561-1566 amgebaut. Verbreitet und amgebaut wurde der
Palsst in den Jahren 1586-1595 wahrscheinlich durch Ulrich
Aostalli und nech dem Brand (1595) in den Jahren 1595-1597
~rneuert. In den Jahren 1565-1585 wurde er von der Obrigkeit
(den Herren von Beuhaus und ihren Pamilienangehorigen) durchschnitt1ich 40-70 Tage 1m Jahr ausgenutzt. Seit dem Jahr 1585
bewohnte ihn Adam II.von Beuhaus bei der 1angfristigen AmtsfUhrung in Prag in der Punktion des obersten Kanz1ers und
Oberstburggrafen des Konigreiches Bohmen insgesamt rege1massig ungefahr 120-150 Tage 1m Jahr. Die Residenz nutzten
such die obrigkeit1ichen Beamten und Bediensteten bei ihren
Aufentha1ten in Prag aus. Standig wirkte hier der "Prager
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tUr die Hendlung bei den (staetlichen) Imtern und Gerichtan
aorgte. Der Pelest atand in der Obhut des •Prager Heuswirts",
der mittels der Lohnerbeiter eus den Reihen der Preger Handwerker und des Proleteriats die Sorge fur des Haus und den
Garten trug und seinen Betrieb und seine Versorgung in der
Zeit des Aufenthaltes des Herrn versicherte.
Die Versorgung erfo1gte teilweise durch die Einkaufe
euf dem Preger Markt, den wesentlichen Teil der Lebensmittel
und Getršnke, des Brennholz~s usw. gewahrten aber die Landguter der Herren von Beuhaus. In den echtziger Jahren wurden
tUr die Versorgung der Residenz die Guter Košiře und Butovice in unmittelberer Bahe Pregs angekauft und vom Jahre 1593
nutzte Adam II. von Be~aus fUr diesen Zweck euch die (emtliche) Guter des Oberstburggrafsmtes eus. FUr einige Jehre
kenn man eus den Quellen geneue Grosse der Finanz- und Beturalkosten fUr die Preger Residenz feststel1en.
Die Begleitung und des Gesinde der Herren von Be~eus
bei dem Aufentha1t 1m Prager Pelest b11deten in der Regel
10-15 Personen (der obrigkeitliche Hof-und Schlosspersonel
1m Geschlechtssitz in Ne~eus zahlte bis 150 Personen). Dazu kamen die Verwendten und Gšste, so dess sich 1m Haus
2o-25 Personen eufhie1ten. Ein Teil der Bediensteten musste
in den Geatstitten untergebrecht werden. Erst in den achtziger Jehren wurden fUr diesen Zweck in Prag zwei endere
Hauser angekeuft.
Die Residenzfunktion des Palastes N. 193-III euf den
Neuen Schlosstiegen in der Kleinseite uberdauerte such nech
dem Aussterben der Herren von Ne~eus (1604). Im 17. Jahrhundert besess ihn die Fem11ie S1evate von Chlum und Košumberk. Ers~ in den neunziger Jehren des 17. Jehrhunderts wurde
des Objekt zum hinteren Trakt der neugebauten Barockresidenz
in der Nerudastrasse (N. 214-III), des Thun-Hohenstein-Pa1astes,
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1/

V. Ledvinka, Dům pánd z Hradce pod Stupni. (Příspěvek
k poznání geneze a funkcí renesančního šlechtického peláce v Praze). Folia Historica Bohemica 10, 1986, s.
269-316.
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PODfL NOBILITOVANÝCH MĚŠ~ANft . BA STAROMĚSTSKÉ
SAMOSPRÁVĚ V-LETECH 1547 ·- 1646
V průběhu 16. stol. vznikla ve městech navenek zvláštní
skupina obyvatelstva- erbovní měštané.l/ Od ostatních měšta
nů se tito lišili v podstatě pouze ~íváním erbu a přídomku.
Na rozdíl od předchozího období , kdy potvrzení erbu a titUlu
znamenalo splynutí s nižší vrstvou stavu rytířského - vladyky či zemany - a předevš~ automatické nabytí stejných výsad,
se situace v 16. stol. pro nové povýšence změnila.
Ba přelomu 15. a 16. stol. došlo v důsledku hospodář
ských a politických ko~liktů mezi šlechtou a městy k uzavírání vyšších stavů vůči měštanům, nebot jejich zájmy se neustále střetávaly. 2 1 Naproti tomu bohati a !eudaliz~ící se
měštanstvo se chtělo šlechtě přiblížit a zároveň se odlišovat od svich sousedů ve městech.
Uděleni erbu a titulu pro měštany právně neznamenalo
žádni výhody - ani Koldin se o této skupině vůbec nezmiňnJ •· 3/
Na zemském sněmu zastupovali dále ~tav městský, neměli deskové právo a neplatilo pro ně právo odÚmrti. 4 / Díky svémn bohatství, výnosn:im ~ivnostem a důležitým Úřadům ve městech byli často m~etnější než mnohý rytíř. Bylo pro ně ekonomicky
yýhodnější spojit zmíněné přednosti městského života s venkovským hospodařením. Když k těmto možnostem a majetkům měst
ským i mimoměstským navíc získali šlechtický erb a přídomek,
byly jejich tužby většinou plně uspokojeny, aniž se stali plnoprávnými příslušníky rytířského stavu. Užívání erbu a titulu bylo v těchto vrstvách především záležitostí mÓdní a prestižní a to spíše vůči ostatním měštanům. Starožitná šlechta,
která se mnohdy mohla chlubit ani ne tak majetkem, jako spíše svými šlechtickými předky, je mezi sebe velice nerada při
jímala.
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erbu a přídomku bylo původně výsadou pouze panovníka - od něho doatávali měštané povolení užívat je většinou sice za prokázané služby či věrnoat, ale zároveň
jistě za poplatek. Až v pozdějším období se setkáváme s palatinátem.
Aby se však měštan stal skutečným plnoprávným šlechticem, tzn., aby se dostal mezi rytíře, musel b~ na sněmu
přijat do rytířské obce a to po předložení dokladů o erbu a
o původu.5/ Tak tomu bylo po celé 16. stol., až konečně byla tato praxe kodifikována r. 1609 Řádem stavu rytířského
a vladyckého. 6 / Zanedlouho vš~ došlo k radikální změně,
když po bělohorské porážce si panovník výsadu udělovat šlechtictví Tyhradil pouze pro sebe. Obnoveným zřízení~ zemským
bylo toto rozhodnuti kodifikováno. Svého práva využil plně
~erdinand III. r. 1649. kdy povýšil do šlechtického stavu
kompletně celou staroměstskou a novoměstskou radu za zásluhy o obranu města v době švédského obležení. 7 /
Z hlediska nobilitace jsem analyzovala

poměry

ve staro-

městské radě za období sta let. Pokud bylo možné zjistit z
ÚdaJů v městských knihách, vystřídalo se zde přibližně 250

osob.B/ ~éměř přesná polovina z nich užívala přídomek. Je
důležité přesně oddělit pouhé majitele erbů a přídomků - erbovníky - od skutečné pl~oprávné šlechty - rytířů či vladyků.
kteří na sněmech zastupovali rytířský stav, nepodléhali měst
skému právu atd. (o měštanech povýš~ch mezi rytíře bude
zmíněno závěrem). · Terminólogie pramenů a příruček pro sledovaná období není jednoznačná. V literatuře jsou tito měštané
užívající přídomek a erb většinou jmenováni jako erbovníci.9/
Pojem vladyka je v tomto období velmi nepřesný a mohl by zavést do jiné roviny. V pramenech se totiž některým pouhým
erbovníkům říká vladykové, což se pak setrvačností přejalo
někdy i do literatury. Ve sněmovních us~eseních ve stejné době však pojem vladyka rov~ se rytíř (viz stupnici páni -
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vladykové - měštané). Stejně tak Je odděluje od měštanll už
sTjm názvem ji.ž :zmíněný Řád staTU rytířského a vladyckého z
r. 1609.
Údaje o udělováni erbů a přídomků byly převzaty z pří
ruček těchto autorů : A. von Doerr101, A. Sedláčekll/, A.
Král. z Dobré Vod;r12 / , A. Schi:non13 /. dále pak Rukoval humanistického básnictvi14 / a Ottův slovník naučný. Doerr, který uvádÍ Údaje ze Saalbuchů, 1 5 I píše zhruba do sedmdesátých
let 16. stol. o obdrženi erbovriího listu (Wappenbrie! tar ••• ).
Pojem Adelstand při tomto povýšeni se objevuje velice zříd
ka. Od poloviey- sedmdesátých. let Je situace opačná - téměř
výhradně užívá v těchto případech pojem .Adel.stand. V při
ručce Schimonově aalézáme pouze te~ Adelstand!6 / Sedláček užívá obligátní formulace: "majestátem obdržel erb a titul", "bylo mu povoleno psát se -z ••• ", "nobilitace nabyl ••• "
nebo - v případech erbovního strýcovství - •byl připuštěn k
erbu••• •.
A.i už se používá jakéhokoli temínu, uděleni erbu a přídomku
dávalo. obdarovanému měštanu právo užívat j-e bez nároku na Jiná práva skutečné šlechty. Dokud nebyl erbovnik přijat sně
mem mezi r,rtíře (do r. 1627) nebo dokud neobdržel rytířstTÍ
od panovníka (později), patřil stále právně mezi měšt~.
Způsobů, jak mohl měštan získat erb, bylo někol~k. Z uvedených 127 staroměstskjc~ radních jich 26~ zdědilo erb a
přídomek po předcích (zde většinou po otci), ostatní byli nobilitováni osobně nebo vstoupili do erbovních spolků (erbovní
strýcovství). Tento poslední způsob byl ve sledovaném období
·velmi rozšířen. Vlastník erbu, at už to byl skutečný šlechtic, či poubt erbovník, mohl ke ~vému erbu přijmout zájemce
za "erbovní strýce", který tímto získal povolení ~ívat stejný přídomek ( i v tomto případě musel však erb _a titul schválit panovník). Hlavním motivem byl jistě finanční obnos od
žadatele, i když se v potvrzeních mluví pouze o přátelství
Přijat býval bud jednotlivec. několik příbuzných nebo i ne.,.
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ale i postupně. Pokud byl uchazeč přijat k erbu rytiře, neznamenalo uživání jeho erbu a
přídomku vstup do :x;:ytířského stavu, stal se jen erbovníkem.
Právně setrval ve svém p~vodním postavení - i poddaný z~stal
poddaným. Erbovní strýcovství se velmi rozmohlo od čtyřicá
t ých let 16. stol. Většina sledovaných radních takto získal a erb a přídomek v devadesátých letech 16. stol.l7/
I když uvedené zp~soby nabytí erbu byly právně rovnocenné, erby a přídomky zděděné po předcích v bohatých patricijských rodinách byly více ceněny než erby těch, kteří vyšli
z poměrů chudších či dokonce poddanských.lS/
Jak už bylo zmíněno, polovi~ radních v období 15471648 užívala přídomek. Nejpočetnější byla tato skupina v
souvislé řadě od počátku devadesátých let do r. 1620 (10 osob
z osmnácti). V dalších letech jejich počet klesá a od konce
dvacátých let pak opět soupá na průměr 9-12 osob. Roční počet erb~ a přídomkd udělených staroměstským radním byl zhruba l-2 ročně v 2. polovině 16. stol., kdežto v 1. polovině
17. stol. záskal erb průměrně jeden radní ročně. 12% radních
se dostalo mezi erbovníky až po ukončení svého pdsobení v
městské radě, 9% jich obdrželo erb a přídomek v době, kdy
tuto funkci zastávali a 44% osob mělo přídomek už před nástupem do rady. Když k poslednímu číslu přičteme 26% těch,
kteří erb a přídomek zdědili, zjistíme, že téměř tři čtvrti
ny radních nastoupily do funkce již s přídomkem a erbem. Mezi těmito radními byli 1 taci, kteří přídomku neužívali, ač
na ' něj měli právo.l9/
Pokud jde o samotné přídomky, byly většinou smyšlené,
se skutečným původem či vlastnictvím neměly nic ~poleěného
(což při takovém množství případů erbovního strýcovství ani
nebylo možné). Přídomky erbovních měštanů vznikaly:
1. překladem příjmení -např. Václav Krocin z Drahobejle, 201
2. utvořením z rodového jména koncovkou
a/ českou - např. Kaček z Kačina,
spřízněnýcbosob současně,
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- např. Vokoun z Vokounštejna, Kapr z Kaprštejna,
J. pomocí místního označeni např. Libocký z Libé hory,
4. překladem českého příjmení do němčiny - např. Anděl z
Engelsperku.
5. utvořením z konce německého příjmení - např. Hebenštreit
ze Štreiten!eldu.
b/

německou

~ouhých

deset osob ze sledovaných téměř 130 radních erbovníkli - prokazatelně dosáhli mety pro ně nejvyšší - . byli přijati (v uvedeném období) do stavu rytířského. Jak už
bylo zmíněno, až do r. 1618-1620 bylo přijímáni do rytířské
ho stavu záležitostí šlechty. Zájemce musel být přijat sně
mem, ale před tím bylo nutné předložit nejen doklady o udě
lení erbu a titulu, ale především zachovací listy o původu
až do třetího kolena. Tak to přikazoval Řád stavu rytířské
ho a vladyckého z r. 1609, ale praktikovalo se to v podstatě
po celé předchozí století. Hlavním předpokladem pro při
jetí do rytířského stavu podle Kalouska21 1 bylo držení statku zapsaného v deskách zemských nebo dvorských a podle Kaprase221 kromě erbu a inkolátu též držbe svobodného, v deskách zemských zapsaného statku. 2 31 Klecanda však poukazuje
na příklady, které dokazují, že v 16. stol. už tato držba
statků nebyla pro přijetí do rytířského stavu bezpodmínečně
nutná. 24 / Stávalo se, že tito noví rytíři zůstávali ve svých
městských domech a na svobodném statku se nezakoupili. Naopek svobodné statky vlastnili i někteří pouzí erbovníci.
Nejspolehlivější (a pro Účel tohoto článku naprosto postačující) důkaz o příslušnosti k rytířskému stavu zůstává tedy sněmovní relace o přijetí a osobní přiznání u desk.
Takový nový rytíř se sice dostel opět o stup~ výš,
právně už měštenem nebyl, ~ se z moci městských Úřad'd,
získal právo zápisu do zeiiiBk;fch desk, právo zastupovat rytíř
ský stav na zemském sněmu atd., ale mezi rytíři zůstal na ~.
nejnižším stupni, příslušnici starobylých rodů ho přezírali
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a jeho další kariéra byla omezena. Ve zmíněném řádu z r.
1609 bylo telcé přímo ustanoveno, a nebyla to žádná novinka,
že tito noví rytíři. se nesmějí povyšov~t nad starožitné rody, ale k městskému stavu se nesmějí více navrátit. Svými
majetky a !unkcemi byli stejně více poutáni k městu. Svědčí
o tom též !akt, že polovina radních, povýšených do rytířské
ho stavu, z~stala v městské radě i několik následujících let.
Setrvání ve městě u výnosných městských živností a !unkcí
neznamenalo tedy ve sledovaném období už bezpodmínečnou ztrátu rytířství. takové nebezpečí však hrozilo v případě, že by
se tento rytíř na sněmu obrátll proti svému novému stavu v
zájmu stavu městského. R. 1627 však byla uzákoněna velká
změna, trvající od bělohorské porážky - šlechtictví mohl udělovat nadále pouze panovník. Erbovnictví tak ztrácelo ~
význam a samotné uděleni rytířství přestalo být záležitostí
stav~.

je podán veli.ce stručný násti.n kariéry těch
radních, kteří byli ve sledovaném období povýšení
do rytířského stavu: 2 5/
PTantišek Ostrštok z Ast!eldu,
Jan Šmerhovský z Rosic, Jan Kutovec z ďrazu, Jan Platejs
z Platenětejna a Jakub Srnovec Rokycanský z Varvažova byli
mezi rytíře přijati až v době, kdy už funkci radních nevykonávali.
Pět zbývajících však p~sobilo v městské radě i po při
jetí do rytířského stavu:
Jan Řeháček z Květnice (radnÍ v letech 1542-1557, 1554 získal erb a přídomek, 1552 rytíř),
Benjamin z Vlkanova {radní v letech 1554-1555, 1553 rytíř26 /
Mikuláš Karyk z Řezna (radní 1557, 1550 erb a přídomek,
1556 rytíř),
Václav Krocín z Drahobejle (radní 1579-1602, v posledních
letec.h primas,
lfa

závěr

několika
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Lainhoz z

Břevnova

(radní 1612-1643, 1623 panovníkem
do ry"tíř. stavu).

povýěen

Poznámky
1/

2/
3/
4/
5/
6/
7/

Z literatur;r, zabývající se tímto problémem, viz pře
devším: J. Petráň, Skladba pohusitské aristokracie v
Čechách. AUC Phii. et hist. l, 1976. Studia historie~
XIV, Proměn;r !eudáln:í třídy v Čechách v pozdním feudalismu, s. 9-80; J. Kovařík, Proměn;r !eudáln:í třídy v
Čechách v předbě1ohorském období. tamtéž s. 137-166;
J. Polišenský - P. SD.idar, Změn;r ve složení české šlechty v 16. a 17. stol. ČSČH 20, 1972, a. 515-526; K. Malý, Svatováclavská smlouva, tř:ídn:í kompromis mezi šlechtou a městy z r. 1517 9 AUC I, 1955, Phil. 2, a. 195-222;
Disertační práce H. Reeheíglové, Erbovníei a jej ieh při
jímání do rytířského stavu před v;rdán:ím OZZ. 1978. Ze
starší literatur;r jsou to především dvě práce v. Kleeandy Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a
rakouských na počátku novověku (ČAŠ 6, 1928, s 1-170) a
Tři kapitoly o českomoravských erbovn:íeích (Zpráv;r čes
kého zemského archivu 7, 1932, s. 69-96. Stručně se o
erbovn:íeíeh z~ e i A. Sedláček (Českomoravská heral..:.
dika II, Praha 1925) a V. Král z Dobré Vod;r (Heraldika,
Praha", -·1900}'.
Srv. s výše uvedenou literaturou.
K. Ko1dín, Artikulové práv městských. In: Codex Juris
Bohemiei IV/), Praha 1876.
Pražané měli však výhodu, že směli kupovat svobodné
venkovské statk;r.
Srv. v. necanda, Přijámán:í do rytířského stavu.
Otištěn v článku V. Kleeand;r, Přijímání do rytířského
stavu, s. 85-87.
20.4. 1649 císař Perdinand III. povýšil celý "ouřad
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do stavu vladyckéhon (Privilegia měst
Pražských, Sbírka pramen~ práva městského Král. české
ho, Praha 1886, s. 599). Jména povýšených radních:
n ••• Vít Pepperl z Levenburgku, náš královský rychtář.
Mikuláš 7rantišek Turek z Šturm!eldu a Rozenthalu, prymas. Jindřich starší Řečický. Vojtěch starší Had z Proseče. Jan Vojtěch Vodička. Jakub Zástup z Křížkovic.
Jan Kobr z Kobršpergku. Pavel •inych. Balthazar Werner
z Gayersbergku. Danyel Vořikovský z Kundratic. Karel
Šuster z Goldpurgku. Václav Vyšín. Vojtěch mladší Had
z · Proseče. Pavel Voldřich Vol!ius z Krušce a Rosen!eldu.
Pavel Konstantyn 7iala z 7eygel!eldu. Jan Severyn Leinhoz z Břevnova. Jan Václav Kleplot. Samuel Globic z Bučína. n (!l!lllltéž, So 604.)
Srv. J. Douša, Seznamy staroměstských konšel~ z let
1547-1650. PSB 14, 1981, s. 65-119 (zde viz odkazy na
prameny).
Předevliím ve zminěných článcích J. Petráně a V. Kl.ecanq (pozn. 1).
A. von Doerr, Der .Adel der BlUlm:lschan Kronllnder. Praha

1900.
A. Sedláček, Českomoravská heraldika. II, Praha 1925.
l2./ A. Král von Dobra Voda, Der .Adel von B&hmen, Mlhren und
Sch1esien, Prag 1904.
lJ/ .A. Sch:imon, Der .Adel von B&hmen, MAhren und Sch1esien,
Behm. Leipa 1859·
141 Ru.ltovi4 lmaanistického básn:ictTí. l-5, Praha 1966-1982.
151 Saalbuchy obsahující opisy nobilitačních privilegií,
jsou uložeQY v SÚ.A Praha.
161 O přijetí mezi rytíře (Ri tterstand) viz závěrem článku.
17 I O tzv. erbovním strýcovství podrobněji viz V. _Kl.ecanda,
Tři kapitoly ••• , s. 89-96.
181 Hapř. Zikmund Celest~, který byl r. 1586 propuštěn z
poddanstvi, usadil se v Rokycanech, stal se tem městll/
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19/
20/
21/
22/
2)/
24/
25/
26/

ským písařem a r. 1599 získal erb a přídomek "z Pre1!eldu" (Rukovět humen. básnictví I, 1966, s. 250).
Stejně tak o Jiřím Z~oTi z Ottersdor!u se vědělo,
že jeho děd byl poddaný 1 a když si koupil v Praze dW.
U zvonu, od té doby si začal říkat Zvůnek (Z. Winter,
Kulturní obraz českých měst. 1. díl, Praha 1890, a. 6)1).
Např. Mel~char Haldiua (z Najenperka), Kašpar Lose11ue
(z Velechova) a další.
v•. K1ecanda uvádí: Crocus, crociDus • šafrán - drahá
bylina (V. K1ecanda, Tři kapitoly, a. 78).
J. Kalousek, Česk' státní právo. 2. vyd. 1892, a. J06.
J. Kapru, Právní dějiny zemi Koruny čeaké . n, a. 436.
Viz téi v. Elznic, Inkolát v Českém státním právu. L~ty genealogické společnosti, 2. seš., 1976, s. 53-59.
v. Klecanda, Přijímání do rytířského stavu, s. )4n. Zde byly Údaje převzaty vitšinou přímo ze Saalbuch'A,
popř. v nich ověřeny přes~ citace a odkazy viz příloha.
Eenjamin z Vlkanova až r. 1559, kdy už byl královsqm
rychtář•~ požádal o "osvobození od všech břim:L měst- .
sltých a ouřadu rychtářského, poněvadž do stan rytířské
ho přijat jest e statek pozemský sobě koupil ••• • (Z.
Winter, · Kulturní obraz českých měst. I., Praha 1890,
s. 648.
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Soupis erbovních měš~anů a rytířů, kteří působili
v letach 1547 - 1648 ·ve staroměstské radě
Následující rejstřík obs~uje jména staroměstských
radních, u kterých bylo zjištěno udělení erbu a přídomku .
(popř. 1 přijetí do rytířského stavu) do r. 1648. Údaje
jsou z přirucek citovaných v poznámkách č. 10-14 a ze Saalbuchů. Jsou zde uvedeny přesné termíny, které byly užity
autory zmíně.cých prací. Pro rejstřík ur.čující tvary jmen,
příjmení a přídomků byly převzaty především z Rukověti humanistického básnictví (pozn. 14).
Zkratky

termínů

a jmen

autorů

užitých pre.ci:

A. - A.delstand
Conf. - Con!irmation
Inc. - Incolat
R. - Ritterstand
w., Wb. - •appen, Wappenbrie!
D - A.. von Doerr (viz pozn.lO)
· Dvořák - 111. Dvořák, Galerie staroměstských primátorů. Praha
13, roč. 4, 197J.
Jan- J. Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze.
Praha 1955.
Jir - J. Jireček, Rukovět k dějinám literatury české do
konce XVIII. věku. sv. I !875, sv. II 1876.
Klec - V. Klecanda, Přijímáni do rytířského stavu (viz pozn.
1.).
K - A. Král von Dobra Voda (viz pozn. 12)
Privilegia - Privilegia měst Pražských (viz pozn. 7).
R - Rukovět humanistického básnictví (viz pozn. 14).
S - A. Sedláček, . Českomoravs!l:á heraldika (viz pozn. ll).
SB - Saalbuch (viz pozn. 15).
Sch - A. Schimon (viz pozn. lJ).

-H5~eige - J. Teige, Základy starého místopisu Pražského. II,
Praha 1915.

Agricola (Agrikola) z Horšova, Šebestián
radní: 1571, 1574, 1575, 1590, 1594
"Sebastian Agrikola, Bttrger und Ratsher der Altstadt Prag,
wird von den Brf1dern, dem Prager Probat Dr. Heinrich und
Matheus Scribonius v. H. zum Wappen und Praedicate angenommen, Wian 25. Juni 1573." (D-293)
"Agrico1a. v.H •••• :A. Donnerstag nach Johann 1573•••"
(K-2, Sch-l)
Aleš (A.l.exiua) z Květné, Daniel
radnÍ: 1615-1617
J.ndě1

viz EDgel

Andrea z Velechova ('lel&'chowa) - Adam Václav
radní: 1629
"Adelstand fdr Caspar Lozellius, Johann Chrisostomus
Himl.stei.n, Adam Wenzel Andrea und Johann Chzaust IDit von
w., Regensburg 6. Pabruar 1623." (D-89)
"Andrea v. v., Adam Wenzel: A. dto. Regensburg 6.II •.1623"
(K-4)
n.Hyml.štein z v. Císař Perdinand II. nadal (1623, 6. února) Kašpara Loze11a prymasa Starom., Jana Chrysostoma
H;yml.šte;Jna, prymasa lfovom., a Adama Václava Andreae, radního v Starém m. Praž. a Jana Chrousta, vážného v unge1tu, aby se psali z V. a obdařil ;Je erbem •••" (S-450)
Bartošek z Dražic - Jan
radní: 1565, 1571, 1579
primaa: 1560, 1567, 1569, 1574, 1575, 1581
nwappenbrief fcr Johann Netoryn und Johann Bartossek sowie far Paul Zipansky von D., Prag 25. Apríl 1556." (D-31)
"Bartošek v.D.: 'lb. dto. Prag 25.IV.1556 ••• " (K-9)
"Žipanský z D•••• 25. dubna 1556 připuštěni k erbu
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/Pavla ž. z D./ Jan Netor yn a Jan :Bartošek
- viz též Žipanský z D.

" (S-690)

Behemer (:BehDÍer) z Weimeru - Jakub
radní: 1634, 1637, 1639
? - "A. !tlr den Klein-Stadt Pre&er :Bilrger Kaepar :Behmer
mit von Maymer, Prag 25. sept. 16o6." (D-75)
Behm (Behem) z :Bawenberka - Eliáš
radní: 1581, 1584, 1590
- ":Behem v. :B.: Alter A•••• " {K-10)
- "Eliáš Behem. šmukýř v Pr ~ e (1562) nabyl před r. 1582
{bezpochyby z Říš. kane.) majestát a heslo z B. a erb •• "
{S-.)65)
Beperl viz Peprle
Betengel z Naj enperka - Eustach
radní: 1602
- bratr Kryštofa (viz R/I-202)
- viz Betengel z N. - Kryštof
:Betengel (Vetengl, Wet tengel) z Naj enperka (Nayenperka,
Neunberka) - Kryštof
radní: 157,, 1594, 1599
-":Betengel v. N., Pre&er :Btlrger i m XVI. Jahrh. Stammen
aus der Schweiz • ••" (K-14).
- "Wettengel v. N. Christian. 1596. Adelstand." (Sch-185)
- ":Betengl z N. Kryštof B. při š el asi r. 1563 do Prahy z
nějakého liajperka a p:Lše se od 1582 z Najenperka. V těch
letech asi nabyl nobilitace, bezpochyby z Říš. kane. Potomci jeho psali se Wettengel •••" (S-.)68) ·
- ·· n:setengel Kryštof, od r. 1582 z Najenperka pán na Rychnově a :Borohrádku ••• " (R/R-202)
- ":Betengel z N., erbovní rodina pražská, která mela pozdě
ji také zbož:L pozemská • •• Kryšt o! :B •••• koupil 1583 :Borohrádek ar. 1587 panstvi rychovské • •• odkázal všechno
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bratru Eustachovi ••• " (OSN III. Praha 1890, a. 902)

Blovský z Palatýna - Ondřej M~
radní: 1590, 1594, 1599, 1602, 1606, 1608, 1611, 1612,
1615
-'~1ovský z P. Předek této rodiny Y. Ondře~ B. s P. pocházel z Blovic, byl pak v Plzni a usadil ae r. 1588 Y
Praze. Tohoto roku psal se již z P., ale neni známo,
kdy a od koho nabyl vladyctví ••• • (S-372)
-"Blovský Ondřej ••• zíakal (nejpozději r. 1582, kdy byl
obecním starším) erb a přídomek z P•••• • (R/I-211)
Břekovec (Hradištaký) ze Zavořic (Javořic/! /) - Vavřinec
Lorens)
radní: 1571, 1574, 1575, 1579,. 1590
- "Confil'laation der von Kaiser l!axi.milien 1570 den zwei
Schotnovskyachen Vettern Johann Polliua und Johann
Schlirt mit dem Praed. von Jawořziz ertheilten Nobilit. und Wappenbeaa. dann Eratreckung deaselben BU!
den Lorens Břekowecz, Wenzel de Kliwo und Jacob Roly,
Prag 12. Klrz 1580." (D-49)
- " Břekovec v. Javořic. W. Eratreckung !flr Lorenz dto.
Prag 12. III. 1580 ••• • (K-23)
- "Břekovec Šotnovaký ze Zavořie. Majestátem d. 1580,
12. března · Vavřince Břekovec a Václav Deklivo (de
Clivo) měš~ané Starom. a Jakub Holý měšten Kutnohorský k erbu ·Škrét'dv a Polillv a potvrzen jim erb ••• "
(S-377)

Budínský z Vyšet!na - Jan
radní: 1612
-"Budínský v. V.: A. •••" (K-26, Sch-17)
- "Rvaěovský z v. Císař Maximilian dovolil {1574, 21.
April) Pavlovi Konstantinovi Dobřichovskému, Matyáši
BudÍnskému, Vítkovi a Jiřímu Žabkovi a Václavovi Rvaěovakému, aby se psali z v. a obdařil je erbem ••• •
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(S-599)
Bydžovský z Aventýna (Aventinu) - Matěj K.
radní: 1574
- "Meister Mathias Bydžowský, Johann Dynda und Wenzel
Truhliczka werden als Wappengenossen der Brdder Roždalowaký angenomm~n und erhalten die Bewilligung sich
von Aventin zu Schreiben, Prag 13. December 1561."
(D-40, K-28 stručněji)
- "Bydžovský z A. Maj estáteiD danim 1. 1561, 13. pros.
připuštěni k erbu bratří Roždalovských Katfj Bydžovakt, Jen Dynda a Václav Truhlička, aby se psali z A.
•••" (S-382)
- " • • •. Erb a přídomek z A. síaltal 13.12.1561 ••• " (R/I247, totéž OSB IV, 1891, s. 1000)
Celestin (Celestýn, Czelestyn, Cae1estinus, Coelestious) z
(Preyfeldu - Zikmund (Bebeský)
radní: 1616, 1617, 1622
- "A. f11r den Job Kottwa, Btlrger der Stadt Pilsen, dann
fdr den Sig111und Czelestyn, Bflrger der Stadt Rokiczan
mit von P., Prag 28. Dec. 1599." (D-68, K-32 stručně
ji)
- "Kotva z P. Císař Rudolf povolil (1599, 28. ppos.) Jobovi Kotvovi, měštanu Plzeňskému, Zikmundovi Celestynovi jinak NebeskéiDu,měšianu Rokycanskému, aby se
psali z P ••• " (S-484)
"••• Dne 28.12. 1599 dostal Celestinus erb a přídomek
z P. •••" (R/I-250)

~eifeldu

Cortesi z Peregrinu - Prantišek
radní : 1622, 1626, 1628-1630
priiDas : 1631
- "Cortesi v. P. Pranz: A. dto 1634 ••• " (K-39, Sch-22)
- "Cortesi de Peregrino, příjmení bohatých Vlachll v Prase ••• " (S-387)
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z Libé Hory (Liebenberg) - Jan
radni: 1619, 1620
n Best~tigung der von dem K~niggr~tzer BUrger Johann
~iborzký z Libé Hory zu seiaem Erb!reunden angenommenen Personen, n!mlich des Altstadt Prager BOrgers Johann Cziernowitzký und der Stadt K6niggratzer BUrger
Johann Wulterich und Johann Hubeczius, Prag 12. -November 1612." (D-84)
- "Černovický v. L.H. Johann, prager B11rger: Annahme,
als Wappenvetter des Libockj v. L.H. dto Prag, 12, XI.
1612 ••• " (K-33)
- " Cžernowický z L.H. Johann, prager BUrger. ~. Kovember 1612. Ad~lst." (Sch-24)
- "Hubecius z L.h. Majestátem d. 1612, 12. listopadu
potvrzeno přijetí k erbu, které učinil Jan Libocký z
L.h. svým přáteldm ••• byli to Jan Černovický, soused
Star.m.Praž., Jan Vul teryn a Jan Hubecius sousedé v
Král. Hradci, tak aby se psali též z L.h. •••" (S-447)
- "••• Král. majestátem 12. ll. 1612 bylo stvrzeno při
jetí k erbu a titulu Jana Libockého z L.H. •••" (RIII13)
- "Černovický Jan••• R.l612 připuštěn byl k erbovní Účas
ti s měštanem královéhradeckým Janem Libockým a užíval
stejného s ním přídomku vladyckého •••" (OSN VI, 1893,
s. 633)

Dobřenský z Nygropontu (z Černého mostu, Černomostský, de

Nigro Ponte, von Schwartzbrucken) - Jakub
radní: 1630, 1634, 1637
primas: 1639
- "Dobřenští z č. m. pocházeli od Václava D., měštana a
solního v Starém městě Praž. •••" (S-396)
Engel (Engl, Anděl) z En.gelsbergu (z Engelsperka) - Abraham
radní: 1619, 1620
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" (K-54, Sch-35)

Fišl (Fischel) z Paumberka - Pavel
radnÍ: 1575, 1579, 1561, 1564
- "Con!irmatio der von den Erbvettern Gabriel Swiechin,
Johann Ornius, Johann Kunstath, dann Wenzel Nikodem von
P. mit dem Paul Fischel geschehenen Erb-Adoption, Prag
5. 'Mllrz 1584." (D-53)
- "Fischel v. P.: Erbadaption ftir Paul eto. Prag, 5. III.
1584. ••" (K-58)
- "Svěchyn z P•••• Majestátem pak d. 1584, 5. března při
puštěn k témuž erbu také Pavel Fišl od erbovních strýc~ týchŽ rodin k erbu přijatý •••" (S-618)
Florin (Florián, Floryn, Florin z Lambštejna (z Lamsteina,
z Lampštejna) - David
~adn!: 1619, 1620
- "D. !tlr Wol! Floryn, auch :Bewilligung sich von L. zu
schreiben, Prag 3. Dec. 1558." (D-36, K-59)
- '; "!'lorin v. L. David, k. :Bauschreiber 1604, Adelstand."
(Sch-39)
- "Floryn z L. Erbu a hesla dostalo se 1558, J. pros. Wolfovi Florynovi zL. •••" (S-410)
Freyskut (Frejškut) z Freyskutu (Frejškutu} - Zikmund
radnÍ: (1539), 1547, 1549, 1554
Geronis (Jeronis, Gieronis} z Libušina - Adam
radní: 1606
- "Con!irmatio des von dem Edlen Adam Geronim von L. zu
seinem Erb - und Wappen!reund adoptirten Johann Kozka,
Prag, s. d. 1602." (D-72)
- "Jeronis vL.: A. •••" (K-103)
- " ••• R. 1596 získal erb a titul z L. ••• " (R/II-212}
Globic viz Klobic

-151Gro! (Graf!) z Grei!!enberka - Tomáš
radní: 1574, 1575, 1579, 1581, 1584, 1590, 1594
- "Gra!! v. G., Thomas, prager Bttrger: A. dto. 1590."
(K-72, Sch-48)
Had z

Proseče

- Felix

radní: 1628, 1629
-"Had v. P.: W. Brie! !tlr Johann, Prag, 4. V. 1556 ••• "
(K-77)
- "Hadové z P. byli potomci Jana H. měštana Starého města
Praž. Týž obdržel majestátem d. 1556, 4. května erb ••• "
(S-42.3)
Had z Proseče - Vojtěch
radní 1584, 1590
viz Had z P. - Felix
Had z Proseče - Vojtěch (mladší)
radní: 164.3, 1647
viz Had z P. - Felix
Had z Proseče - Vojtěch Václav (starší)
radní: 16.34, 16.37, 16.39, 164.3, 1647
viz Had z P. - Felix
Haldius z Bajenperka (Neuenberg) - Melichar 11.
radní: 1584, 1590, 1594, 1599, 1602, 1606, 1608, 1611,
1612, 1619, 1620
- "Haldius v N., Melchior: A. 1595 ••• " {K-78, Sch-52)
- "•·• šlechtický titul dokládá Schimon až 1595 .....
(R/II-249)
Hebenštrajt (Hebenstreit) ze Streiten!e1su (Streis!eldu,
Streiten!eldu - Tomáš
radní: 1575
- "A. ~ Thomas, b8bm. llaltheserordensk:a.nzler u. dessen
Vetter, 9. IX. 1575•••" (K-82, Sch-54)
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ské kanceláře/ obdrželi Tomáš a Vol~ bratři H. tento
erb ••• Jiným majestátem 1575, 9. září daným povýšeni
Tomáš a Jan Jiří do stavu šlechtického Říše a dědič
ných zemí ••• " (S-431)
Heidelius (Haide1ius) z Rasenštejna (Rossensteina, Rasensteina) - Jiří
- primas: 1608
- "Haidelius v. R. , Georg: A. 1595 ••• " (K-77, Sch-52)
- "Jiří H. z R••• • 1595 mu císař udělil predikát z a •
•••. 25. 1. 1601 ho cís~ Rudol! povýšil do šlechtického stavu říšského • • • " (Dvořák, 6-26, totéž OSN XI,
1897 :. s. 18)
Hendrych (Heinrich, Hainrich) z i'rankesteina (l!'rankštejna)
- Daniel
radní: 1606, 1608, 1611
- "Heinrich v. l!'., Johann, Georg, Victor, Kathftus u. Daniel, Brader: A. 26. XI. 1578 ••• " (K-83, Sch-52)
Hendrych z l!'rankensteina - JazL
radní: 1590
viz Hendrych z l!'. - Daniel
Hendrych z l!'rankensteina - Vratislav
radní: 1615-1617, 1619, 1620
viz Hendrych z P. - Daniel
Hlavsa z Liboslavě (Libos1ově) - Petr
radní: /1543/, 1547
-"Hlavsa v. L., Peter: A. 1558 ••• " (K-89, Sch-59)
- "Hlavsa z L. Jan Hlavsa ••• zdá se, že byl asi v letech 1514-1517 erbem a heslem obdařen. L. 1522 i pasován na rytířství,,," (S-436) OSN XI, 1897, s. 356-7)
Hwnberk: (Hwnburg) z Humberku (Humburgu) - Šimon (Simeon) M.
radní: 1602, 1608
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mit von llumberk, Prag 29. llars ~594.• -(D-62)- "Humburg, Simon v. H.: -A. 1610 ••• • --(Jt-99, Sch-64)
- "Humberk Simon ••• Ke,J estátem z 29. ). 1594 dostal se
strýéem Danielem erb a přídomek z H•••• • (R/II-)70)
Chmelíř

ze Semechove - Duchek (Duchoslav)
radní: /15)9/, 1554-1556
pri.maa: 1547, 1549
- "Chmelíř v. s. : A. dto. 1547 ••• • (Jt-34 1 Sch-20)
"Chmeliřové a Chocholavé ze Semechova měli na modrém
itíti ••• • (S-542)
- "Chmelíř, Du.ch8k ••• dostal od Perdinanda I. dne 25. 12.
1537 erb a přídoaaek ze s •••• " (R/II-386)
- "Chmtiíř ze s. Duchoslav ••• 25. 12. 1537 povýšen do
stavu vlad1ckého ••• " (OSI XII, 1897, •· 26))

Chochol ze Seaechova - Jan
radní: /1543/ • 1547 • 1549
prilll8S: ~554
vis Chmelíř ze s.
Chotibořakj

viz z Paumberka

z J avořiee - fomái K. (Rakovnický, Rakovník)
radní: /1545/, 1547
- "Z Javořic~ '!omái R. rodem b:yl z Rakovníka • • • společně
/s prof. Janem KulaU/ si 1530 'Q11l0hl erb a přídomek
"z Javořice" ••• • (Jir/I-311)
J eronis vis GeroDis
Jirkovský (Girkowsk:y) z Děvína - Mat:yái
radnÍ: 1616, 1617, 1619, 1620, 1622, 1628~1630
- "Adelstand !Ur die Altstadt Pr~er Btlrger Johann Duchoslav Kadowsky, Gottlieb Gerl, Mathias Girkowski, Dionisius Rotenberger und Michael Beidiekowsky, dann den
Schlaner Btlrger Jakub Drnowsky mit von Diewin, Prag ).
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:Februar 160)." (D-72)
- t1Jirkovský v. D., Mathias: A. Prag, ). II. 1603

"

(K-104)
- '':Bezděkovský z D. L. 1603, 3. Února dán majestát Janovi Duchoslavovi Kadovskému, :Bohumilovi Gerlovi, Matyáši Jirkovskému, Diviši Rotmbergárovi a Michalovi :Bezděkovskému, měštanům Starého m. Praž. a Jakubovi Drnovskému, měštanu města Slaného, aby se psali z Děv:ína
•••" {S-369)
Kaček

{Kaczek) z Kač:ína ("ZlLKačka")- Vo3těch
radni: 1547
- "Wappenbriet ffir Adalbert Kaczek, such :Bevilliging sich
von Kaczin zu Schreiben, Wien Jl. October 1554." {D-29,
K-106)
z Kutnsdorfu (Kuttendorfu) - Josef
radní: 1611
- "Ade1stand !dr den Chotiebořer :Bdrger Joseph Kaderžawek mit von Kuttendorf, Prag JO. Jini 1603." (D-73 1
K-106)

Kadeřávek

Kádovský viz Kodovský
Kapr z Kapršte3na - Daniel
radní: 1616, 1617
viz Kapr z K. -. Pavel
Kapr z Kaprštejna - Mikuláš
-radn:L: 159o
viz Kapr z K. - Pavel
Kapr z Kaprštejna {Kapersteina) - Pavel
radnÍ: 1555-1560, 1562, 1563, 1567, 1569, 1571, 1574,
1579, 1581
primas: 1565
- "Wappenbrief ffir Paul, Sigmund und Jacob :BrUder Kapr,
auch :Bew111igung sich von Kaprětejn zu schreiben, Wien

-15511. October 1565." (D-45, K-109)
- "Kapr z K. MaJestátem d. 1565, 10, října povoleno Pavlovi,
Zikmundovi a Jakubovi Kaprům, aby se psali z K•••• "(S-465)
- "Kapr z K. • • • Již r. 1565 obdrželi tři bratři K. Pavel,
Zikmund a Jakub, erbovní list na predikát z K. a erb ••• "
(OSli XIII, 1898, s~ "961)
Kapr z Kaprštejna - Zikmund
radní 1606, 1615
viz Kapr z K. - Pavel
Karyk (Karýk, Karg, Kařízek) z Řezna - Mikuláš
radní: 1557
- "Karýk v R., Michael: .A. 1550." (K-110, Sch-70)
- "Karyk z Ř. Rodina tato byla v první polovici 16. stol.
v Starém městě Praž., nabyvši snad před r. 1527 vladyctví a erbu ••• " (S-467)
"Jan a Mikuláě bratři Karykové z Ř. osobně se přiznali
u desk 26. záři 1556 (DZV 12, !ol. G 5)." (Klec.-96)
- "Karyk z Ř. Michael ••• Jan a Mikuláš //synové// r. 1556
přijati na sněmě do stavu vladyckého ••• " (OSli XIV, 1899,
s. 15)
- na sněmech vystupoval jako relator za rytířský stav
Kirchmajer (Kirchmeir, Kirchmayer, Kirchmaier) z Rejchovic
(Reichvic, Raichwitz) - Jan
radní: 1599, 1602
primas: 1611, 1612, 1615-1617, 1619, 1620
- "Kirchmaier v. R. : W. ~esserung !Ur Johann, Wien 27. 4.
1616 ••• {S~ XXII, Jo6), Wb. !Ur Valentin, Samstag nach
aller Heiligen, 1571 (Sch., Jir., Pil.), A. !Ur Valentin,
Prager ~Urger, 1596. (Sch.)" (K-114)
- "Kirchmaier z R•••• Provotní jich erb daný Ve.lentinovi
a 1576 polepšeni•••" (S-471)
- "Kirchmeir z R. Ioannes, syn Valentina. •• který se při
stěhoval okolo pol. 16. stol. z Horních Rakous do Čech
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ar. 1571 získal erb a šlechtický predikát ••• " (R/III41)
Klobic (Globic, Glaubic, Glob1tz) z Bučina (Budčína, Bučiny)
- Samuel
- radní: 1647
"A. !Ur Samuel G. mit von Buczina, Regensburg, 4. Pebruar 1653." (D-103, K-70)
- "G1ob1c s B. Císař Perdi.nand III. · vyzdvihl /1653, 4. Února/ Samuele G., měštana Starého m. Praž. do stavu
vladyckého ••• " (S-416}
- "Globicové z B., jméno vzácné rodiny erbovní v Praze,
jejížto předkové, bratři Samuel a Jan Daniel r. 1653 a
1662 pro statečné své zachováni při obležení Prahy od
Švédů erb a predikát dostali ••• " (OSB IX, 1896, s. 197)
Kober .(Kobr, Klobr) z Kobršperku (Kobersberka, Klobersperka)
- Adalll

- radní: 1637
-"Kober v. K.: Schles. A~ A. t!r Jakob, 1499~··" (K-118)
- " Kober z K. Rodina tato byla ve Slezsku osedlá, odkudž
přišla do Čech, majíc již erb a rytířský stav ••• "
(S-476)
Kober z Kobršpurku - Jan
- radní: 1634, 1639, 1643, 1647
viz Kober z K. - Adam
Kodovský (Kádovský) z Děvína - Jan Duchoslav
- radní: 1608, 1611, 1612, lól5
viz též Jirkovský z D.
- "Kádovský v.D., Jqhann Duchoslav, Prager BUrger:
A. Prag, 3. II. 1603 ••• " (K-106)
-"Kadovský Jan Duchoslav ••• majestátem z 3. Února
1603 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z D.
" (R/III-54)

-157Komed.ka (Kometka) z Rovin - Jiří
radnÍ: /1532, 1534, 1537, 1539, 1542, 1543, 1545/,
1555-1557
- "Wappenbrie! tar Georg. K., Peter Weliký und Wenzel
Strzybský, auch Bewilligung sich von R. zu schreiben,
Prag a. Pebr. 1544." (D-21)
- "Kometka v. R. : Wb. !tlr Georg, prager Btirger, Prag
a. II. 1544." (K-121, Sch-77)
- "Komedlca z R. Kajestátem d. 1544, a. Února povoleno
Jiříkovi Komedkovi, Petrovi Velikému a Václavu Stříbr
skému, aby se paali "z R. a dán jim erb •••" (S-480)
Korka (Kdrka) z Korkyně - Linhart
radnÍ: 1622/?/, 1626, 162a
- "Kdrka Cholovský v. K. und Cholovic, ~eonard, k. Richter in Pilsen, Inc. 21. ll. 1614 •••" (K-133, Sch-7a)
- "Korka z K., jméno staroě. rodiny vladycké ••• " (OSN/XIV,
la99, s. a43)
Kozel z Peclinovce (Pecinovce, Peclínovce) - Jakub
radní: 162a - 1630
-"Best!ttigung des von dem k~nigl. K&~er-Registrator
Jakob Kozel v. P. und seinem Bruder Heinrich, Gerichtsschreiber in der Prager Neustadt, z u ihrem Erb- und
Wappen!reund adoptirten Stadt Melniker Pr~as Wenze1
Nedwied, Prag 12. November 1512." (D-a4)
-"Kozel z P.: A. !tlr Adam, 15. IX. 1575 ••• " (K-125,
Sch-79)
-~"Kozel z P. Rodina ta byla bud stará svobodnická aneb
-k erbu Peclinovských přijata •··" (S-4a5)
Kristián z Koldína - Pavel M.
radní: 1565, 15a4
- "Wb. !tlr Paul, Christian und Johann Gelnik, auch Bewilligung sich von K. zu schreiben, Prag B. April 1557."
(D-34)

-158"Krystye.n z K. Král Ferdinand dovolil /1557/ 8. dubna/
Pavlovi Krystianovi a Janovi Jelínkovi, aby se psali
z K. •••" (S-493)
- "Kristián z K. ••• Od 8. dubna 1557 se psal z K. •••"
(R/III-84)
Krocin z Drahobejle - Jan
radní: 1606, 1608
viz !Crocin z D. - Václav
Krocin (Crocinus) z Drahobejle (Drahobýle) - Václav
radní: 1579, 1581
primas: 1584, 1590, 1594, 1599, 1602
- "A. fUr Wenzel Crocin von Drahobeyl, Primator der Altstadt Prag, mit Wappenbesserung, Regensburg 16. Juni."
(D-63)
- "Kroe:ín v. D.: A. fUr den Wenzel, Bf!.rger der Altstadt
Prag, Prag 25. V. 1587 ••• A. fUr Wenzel, Primator der
Altstadt Prag mit W. - Besserung, Regensburg 16. VI.
1594•••" (K- 130)
- "Krocin v. D. Wenzel, 1590. Adelst." (Sch-82)
- "Krocin z D. Majestátem d. 1587, 25. května povoleno
Václavovi starš:ímu Kroc:ínovi ('Y1.. Šafránkovi), aby se
psal z D. a dán mu erb •••" (S-491)
- "Crocinus V•••• 25.5.1587 dostal od Rudolfa II. erb s
přídomkem z D. a o deset let později byl povýšen do rytíř. stavu ••• " (R/I-494)
- "••• Za zásluhy o veřejný život mu c:Lsař Rudolf II.
25. 5. 1587 udělil predikát z D. a erb ••• 16. če~na
1584 jej pamov!l.Ík ••• povýšil do rytířského stavu ••• "
(Dvořák, 5-26)
- "Krocín z D., jméno vladycké rodiny ••• C:ísař Rudolf
obdařil jej /Václava/ r. 1587
dne 25. kv. erbem a
heslem z D. a povýšil jej r. 1594 dne 16. čna do vladyckého stavu ••• " (OSB XV, 1900, s. 233)

-159Kropáč

(starší) z Krymlova - Jan
radní: /1539/, 1547, 1549
- "Wb. !tlr Johann Kropacz und Wenzel Medek Prager Btlrger,
auch Bew11ligung sich von Krymlau zu schreiben, Wien
1). M!rz 1541." (D-18)
- "Kropáč v. K. u. Hohen!al: Wb. !Ur Johann, Wien 13. III.
1541 ••• " (K-130)
- "Kropáč z K. Majestátem d. 1541, 13. března povoleno Janovi Kropáči a Václavovi Medkovi, měštanUm pražským, aby
se psali z K. a dán jim erb •••" (S-491)
z Krymlova - Jan (syn Jana staršiho)
radní: 1602, 16o6, 1608, 1611
- viz Kropáč z K. - Jan (starší)

Kropáč

Kropáč z Krymlova - Šebestián

radn:!: 1599
- viz Kropáč z K. - Jan (starší)
Kropáč

z Krymlova - Zikmund
radní: 1560, 1562, 156), 1565, 1567, 1569
-viz Kropáč z K. - Jan (starší)

Kučera

z Doubravina - Václav
radní: 1611, 1612, 1615
- "A. !Ur die Altstadt Prager BUrger Johann Strauberer,
Wenzel Kutschera, Wenze1 Horžépniczky und Niklas Diwisch mit VOD Daubrari.na, Prag 28. April 1607 • n (D-76)
- " ••• A. !flr Wenzel, Prager BUrger, Prag 28. IV. 1607 ••• "
(K-131)
- "Divi.š z Doubravina. Císař Rudolf povolil /1607, 28.
dubna/ Janovi Šroubenému, Václavovi Kučerovi, Vácslavovi Bořepnickému a Mikuláši Divišovi, měštanům Starého
města Pražského, aby se psali z Doubravína. Erb jich
byl •••" (S-395)

Kůrka

viz Korka

-160Kutnaur (Kutnauer, Kuttnauer, Kuttnaur) ze Sonenštejna
(Sonnenstein) - Jan
radní: 1619, 1620
- "Co~i.rmatio deren von den Erb!.reunden den Gebrtldern
Simon und Samuel Simonid, dann Dawid Sontag von Sonnenstein zu ihrem Wappen und Praedicat zugelassenen und
adoptirten F.reunden benanntlich Johann und Paul Kuttnauer, da.c.n Georg Kamen1k :Btlrger zu Klattau, Prag, 20.
August 1609." (D-79, totéž stručněji K-134)
- "Kutnaur ze Sonenštejna. V 16. stol. byly dvě erbovní
rodiny , z nichž žili na poč. 17. stol. bratří Šimon a .
Samuel Simonidové a David Sontag ze Sonenštejna. Od
těch přijati k erbu Jan a Pavel Kutnaurové a Jiří Kameník měštan v Klatovech, což císařem Rudolfem /1609,
20. srpna/ potvrzeno. Erb Jich byl ••• " (S-497)
Kutovac z Úrazu (Ourazu) - Jan
radní: 1560, 1562, 1569, 1574, 1575
- "Wb. !tlr Johann K., auch :Bew:l.lligung sich von Ouraz zu
sch.reiben, Prag l. December 1558." (D-36, K-134)
- "Kutovec z U. staročeská rodina vladycká, prvotně erbovní • •• Jan K. z U. 1558 od Vojtěcha Albína z U. k erbu a titulu přijat ••• R. 1566 koupil Smíchov, 1570
Hlubočerpy ••• r. 1577 do vladyckáho stavu přijat
••• n
(OSN XV, 1900, s. 438)
- "J. Kutovec v. A. nii!UDt Andreas Pu.rkhemer als Wappenve:t.;ter an, Prag lB. Februar 1579." (D-294)
- "Kutovec ::; Úrazu. Majestátem d.• 1558, 1. prosince povoleno Janovi Kutovcovi, aby se mohl psáti z Ourazu, poněvadŽ jej Albín z Ourazu ke svému erbu připustil, a
dán mu tento erb •••" (S-497)
- Erbovní list Janu K. z A. - připuštěn k erbu Vojtěchem
Albínem z Aurazu - SB 286, !. 152)
- "Na sněmu v pondělí po Hromnicích, 4. Února 1577 byli

-161přij .ati podle relace k deskám z 18. Února 1577 (DZSt.
46 !. E 7) : 171, -Jan Kutovec z Ourazu, Jan, Její Mti
cis . , jakožto králové České o!ryc.htiř měst v král. Čes
kém, osobně se přiznal ·u~sk 12. března 1577 (DZV 19
!. H 23) •••" (Klec-lOl)

Lainhoz (Laynhoz) z :Břevnova - Jan Severin
radní: 1647
viz Lainhoz z :a. - Ondřej
Lainhoz (Laynhoz) z :Břevnova - Ondřej
rad.ní: 1612, 1615-1617 ,. 1622, 1626, 1628-16.30, 1634,
16)7, 16)9, 164)
- "Alter Ritterstand und Wappenbesr.erung !tlr Andreas
Laynhoz mit Erneuerung des Praedieates von ·:aržewniow,
Prag 27. Apri1 162J." (S:B .32/a !. 46v, D--90, K-138)
- " ••• Erb této rodiny známe teprve z polepšení erbu, které dáno 1623, 27. dubna Ondřeji L. z :B. •••" (S-500)
Lev (LtSw) z Lewengrunu (LI)wecgrtlnu) a :Barejtu - Václav
radní: 1612, 1615-1617
- "LI)w v. L~wengrttn, Wenzel, prager!Úr~ A. 1600 • • • "
(K-149, Sch-94)
Liboe.ký z Libé hory (Liebenberg) - Jan
radní: 1594
- "A. !Or den BUrger der Altstadt Prag Georg Liboczky
mit von Liben-:Berg /Libe Hory, Prag JO Mai 1580."/
(D-50, !:-142)
- "Libockj zL. h., přijmení staročeské rodiny erbovní,
jejíž předkové se z Liboee do Prahy přistěhovali •••"
(OSN/XV., _l900, s. 1031)
- "Libocký z L.h. Jiří L. soused Starého města Praž. nadán 1580, JO. května erbem a titulem, ale rod jeho již
synem jeho po meči vyhynul ••• " (S-508)
Loselius (Lozelius) z Velechova - Kašper

-162radní: 1599, 1602, 1606, 1608, 1611, 1612
primas: 1622, 1626, 1628-1630
- "A" - viz Andrea z Velechova (D-89, S-450)
- Lozellius v. Welechov, Caspar: A. Regensburg, 6. II.
162) ••• " (K-149, Sch-96)
Loštický (Losticky) z Libanu (Libáně) - Severin
radní: 1615-1617, 1622
- "A. ftir Georg Jaromiřský, Sewerin Loschiczky und Stephan Launsky mi t von Liban, Prag 10. Juli 1595." (D-64)
- "Loštický v. Libáň: A. fU.r Severin, prager Stadtrath,
Prag, 10. VII. 1595 ••• " (K-148, Sch-95)
- "Loštický z L. Císař Rudolf dovolil /1593, 10. červen
ce/ Severynovi Loštickému, Štefanovi Lounskému a Jiří
kovi Jaroměřskému, aby se psali z Libanu (de Libano) a
dal jim erb ••• " (S-514)
- "Loštický Severin, majíc:( příjmení po svém rodišti Lošticích na Moravě ••• dne 10. července /1595/ byl povýšen do šlechtického stavu predikátem z Libanu••• " (R/
III-209)
Lukáš Lukšan z Lutnštejna (Luetenstein) - K'l.ěpar
radní: 1599, 1602, 1606, 1611
- "Confirmatio der dem Kaspar Lukasch berei ts vor entwelchen Jahre mit dem Praed. Lukschan von Lustenstein
verliehenen Nobilit., Prag 2. September 1596." (D-66,
K-150)
- "Lukšan z Lusteštejna••• Vladyctvi potvrzeno 1. 1596."
(S-516)
Melantrich (Melantrich) Roždalovský z Aventina - Jiří
radní: 1558, 1559, 1565, ·1567, 1569, 1571, 1574, 1575
- "Confirmatio der von Kaiser Ferdinand dem Thomas Melantrych mi t dem Praed. von Awentyn verliehenen, nunmehr au! seine 2 Sl5hne. J ohann und Wenzel gediehenen
Nobi11t. nebst Wappenbesserung, Prag 26. Juni 1596."
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- "Melantrich v. A.: !tir Georg, ber1l.hmten Prager :Buchdrucker 1557. Con!. Prag, 26. VI. 1596. •••" (K-159)
- "!lelantrych z A.· Majestátem d. 1557, 14. srpna dovoleno Jiříkovi K. a Tomáši, bratřím Roždalovským, aby se
psali z Aventinu a dán jim erb ••• Majestátem d. 1596
26. ěervna polepšen erb synům Tomášovým •••" (S-527,
o připuštěných k erbu viz S-382)
- Melantrich z A. Jiřik, Roždalovskj ••• Erbu a přídomku
"z Aventina" uděleno mu 1557 ••• (Jir II-2D-21)
Me1cer (Kelcer, Malcár) z :Breitenberka (Braitenberka,
Praitenpe~ka) - Jakub
radní: 1584
- "Ne1cár z B. Jakub !1. se objevuje s tímto heslem již
1. 1589 v tytuláři, ale Jiří Pontanus též z B. jako
cis. palatin dal 1. 1604, 29. záři strýcům Kašparovi,
Pabianovi, Jakubovi A Matouši M. z B. tento erb •••"
(S-527-528)
Me1cer z Breitenberka - Jan
radní: 1628-1630
- viz !leleer z B. - Jakub
Mikeš z Hrobčic (Hroběice) - Jan
radní: /1547/, 1549
- "Bew11ligung ftl.r Johann !likss eich des Wappens des
Hieronimus Hrobcziczkj von Hrobczitz zu bedienen, Prag
10. Mai 1538." (D-16)
- "Mikš, v.: Con!. ftl.r Johann, sich des W. des Hieron:lmus
Hrobčický v H. zu bedienen, Prag, 10. V. 1538 •••"
(K-162)
- "Mikesch v. Hrobcžicz Johann. 1545. Adelet." (Sch-104)
- "Hrobčičti z H. byli kdysi před r. 1526 erbem obdařeni
••• K tomu erbu přijal Jeronym později i Jana Mikše,
měštěnina Starého M. p~až., což mejeetátem /1538, 10.
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stvrzeno ••• •. (S-445, totéž 05.1 XI, 1897,
s. 787)
- "Dává se povolení Janort Mikšovi., aby :. erbu Jerolíma
Hrobčického užívati mohl •••" (SB 283/176v)
- "Ha aněmu v Úterý po sv. Školast1ce, 12. ·února 1549 byl
přijat podle relace k deskám z 15. února 1549 ••••
34. - Jan j~ak Mikeš z Rrobčice, osobně se u desk nepřiznal." (Klec - 92)
Miller (Mailer) z Unterpérka (Unterbergu) radní: 1584, 1594
- "IUll.l.er v U., Bartholomeuš, Jt. Ri.chter
A. 1602 ••• • (X-168, Sch-107)
z

Bartoloměj

~ Prag:

Mutěnína

- Jaroslav
radní: 1556-1559, 1563, 1571, 1574, 1579
- "MUtěnín, v. : Alter A•••• • (X-169)
- "••• /1586. a. října/ popis věcí po někdy dobré paměti
uroz. p. Václavovi z K., uroz P• Jaroslava odtudž z 11.
s~···" (Teige-558)
- • ••• /1586 - Kša!t Jaroslava z M. zlatniJta/ Já Jaroslav z K., měštěním Star. m. Pr ••• " (~eige-559)

Herhof z Hoterpergu (Hol'teaerg, Hol trperk) - Petr
radní: 1602, 1602, 1608
- "llerhof v. R., Johann, B'flrger ~ Prag: A. 1622
"
(X-172, Sch-109)
- • ••• llerho! z Roltrperka- Jan ••• přišel z Rattingen•••
měšianem od r. 1571 ••• " (Jan-347)
lletter z ·Glauchova (Glouchova) - D8.niel
radní: 1599
- "Metter v. G. Daniel, Statthaltereiexpeditor, A. Juli
16oo • •• • (K-173, Sch-110)
- "Matyáš a Netr z Glouchova. Obě tyto rodiny. které sem
přišly ke sklonku 16. stol •• měli tento erb •••" (S-525)

-165- " ••• Netterové, kteří k nám přišli v druhé pol. XVI.
-stol. ze saského města Glanchova, dostali s erbem zároveň přídomek z G. podle svého pdvodiště
" (V.
Klecanda, Tři kapitol7, s. - 76)
lletter z Glauchova - Urban
radn:í: 1565
viz Netter z G. - Daniel
Nožička

z Votina (Otína) - Blažek
radní: 1547
- "W.b. !Dr B1asius Nožiczka vo Wot~. Wien 18. April
1541." (D-18, K-176)
- "Nožicžka Blasius . 21. April 1574. Ad9lst." (Sch-112)
- "Jan Nožička z Otína obdařen 1. 1541, 18. dubna erbem
a titulem••• " (S-547, Klec-3)
- Nožička z V. Blažej, bratr tuším Jena N•••• Erbem a
přídomkem "z Votína" obdařen 1541, potvrzmo 1556 ••• "
(Jir II-58)

Ornius (Ornis, Oreysf'. z Paumberka - Mat7áš
radnÍ: 1557-1559
- "W.b. !Ur Lorenz Kunstat, Georg Swiechin, Meister Nikodem, Mathias Orniuss und Johann des sen Bruder, auch Bewi1ligung sich von Paumberg zu schreiben, Prag 8. September 1546." {D-23)
- "Ornius v.P.: w. b. !11r llathias, k. Landmesser, Prag
8. IX. 1546 ••• " (K-180)
- "Ornius v. P. Matllus, k. Landmesser. 1596. Adelstand"
(Sch-114)
- "8věceyn z P. llaj estátem d. 1546. a. září povoleno Vavřinci Kunštátovi, purkmistrovi hor vinic. v Praze, Jiřímu Svěchovi (Sviechinius) 1 ll. N7kodemovi Chotěborské
mu a Mat7áši a Janovi, bratřím Orniusdm, aby se psali
z P. a dán jim erb,,." (S-618)

-166- "Ornius ~atyáš ••• získal spolu se svým bratrem Janem
8. záři 1546 erb a přídomek z? ••• " (R/IV-73)
Ostrštok (Osterstock, Ostrstork) z Ast!eldu - František
radní: 1611, 1612, 1615-1617
- "Con!irmation des Adelstandes und Wappenbeseerung !fir
Franz O. v. A., Prag ll. Méi 1623." (D-90, K-181)
- "Osterstock v. A. Franz, k. Richter der Altstadt Prag.
Donerstag nach Lucia 1627 ilitterstand." (Sch-115)
- "Ostrštok z A. František nadán majestátem 1604, 24.
března (tuším z Říšské kane. daným) titulem z A. a erbem ••• Majestátem d. l62j, 11. května povýšen do stavu
vladyckého kr. č •••• " (S-553)
- "Ostrštok z A., přijmi erbovní rodiny české ••• předek
jejich František přestěhoval se r. 1607 z Budějovic do
Prah1••• obdržel majestátem 24. března 1604 erb a při
jmi z A•••• císař Ferdinand II. potvrdil /ll. května
1623/ erb a vyhlásil o. za vladyku. Obdržev pak 1627
inkolát, koupil statek Radonice •••" (OSN XVIII, 1902,
s. 954)
Ota z Dalmanborstu - Fridrich
radní: 1557
- "Wappenverleihung und Bestllttigu.ng !fir Friedrich Otto,
Andreas Glatoviensis, Magister Andreas Philo, Prager
Bfirger, Wenzel Crussinus, (Althomystenus), Pro!essor
an der Prager Akademie, alle mit Bewilligung sich von
D. zu schreiben, ?rag 7. Sept. 1545" (D-23)
- "Otto v. D.: Con!. ff1r Friedrich, Prag 7. IX. 1545 ••• "
(K-182)
-"Klatovští z D., rodina prvotně z Friska pocházející,
měla podle majestátu d. 1545, 17. záři erb ••• K tomuto
erbu vlastně Janovi Otovu Frisskému náležitému připuště
ni tehdá Ondřej Klatovský, Ondřej Philo Pražan a Vácslav Krušina z Vysokého ~a." (S-473)

-ló7-

Paiker (Parckher, Payker) z Purberka - Šimon
rad!li: 1634
- "Adelstand fUr Simon Parckher mit von P. Wien 11. Januar 1624." (D-90, K-185)
Pajer1e (Pager1e, Payerle) z Kop!steinu - Jiří
radní: 1622, 1626, 1628-1630
- "Pager1e v K., Georg: A. 1630." (K-183, Sch-116)
z Paumberka (Paumbergu) - Ilikodém st. Chotěbořský - Mistr
radní_: 1567, 1569, 1571, 1574
viz Ornius z ?aumberka (D,S)
-"Nikodem v.P.: W. Brie! !Ur 14eister Nikodem, Prag, S.IX.
1546. • •" (K-175)
-"z Paumberka Václav. Jeho otec byl Nikodém st. Ch •• ·••
získal S. 9. 1546 titul z P••• " (R/IV-114)
Peprle (Peppr1e, Beperl, Pepperl, P~pperl) z Levenberga
(L~wenburgu) - Vít
radnÍ: 1634, 1637, 1639
- "Adelstand !Ur Vet Pepprle mit von L., Wien 28. Juli
1645." (D-lOl, K-188)
- "Pepr1ov~ z Levenberka. Vít P., primas a rychtář Starého města Praž. obdařen 1645., 28. července, aby se psal
z L. a přidán mu erb ••• " (S-564)

z Pere!tu - Lukáš
radní: 1555, 1557-1560, 1562, 1563, 1565, 1571, 1574,
1575, 1579
z Vokounštejna (Wokaunstein) - Jan
radní: 16o6, 1608, 1611, 1612, 1615-1617, 1619, 1620
-"Petráček v V., Johann u. Gerg, Prager Btirger: A~ 1603
• • •" (K-190)
- •?etráček z v. Majestátem daným 1603, 16. července, povoleno Jiříkovi Vokounovi a Janovi Petráčkovi, měšta
nům S tar. m. Praž., aby se psali z V. a dán jim erb ••• "

Petráček

-168(S-566)

z Vokounštejna - Jam ml.
radn!: 1626, 1628-1630, 1634, 1639
- vi.z Petráček z Vokounšte~na - Jen

Pe~ráček

Pichelperger (Piche1berger, P1chlperger) z P1chelpergu
(Pichlperka) - Daniel
radní: 1602
- nCon!irmat1o Nob111t. !Dr Daniel und Johann, Sehne des
vor entwe1chen Jahren nob1litirten, nunmehr veratorbenen Kaspar Pichlberg v. P., Prag ll. Juni 1596."
(D-65, K-191)
- "Pichl a Pichlpergár z P. Císař Bedi'ich 'obdařil /l.471,
26. srpna/ bratří Jiříka a Václyva Pichpergál.7 novfm.
erbem••• konečné po1epia! ••• s České kane. /l.596,
11. června/ ••• " (S-568)
Pichlberger z P:ichlperlcu - JiJI.dřich
radnÍ: 1619, 1620
vi.z Pichlberger z P. - DaDiel
Platejs (P1ate7s, Plateis) z Platenitejna (Plattensteina) Jan
radní: 1590, 1594
- "P1ateis v.P.: R. !f1r Joha,Jm, Kaiserrichter der Altstadt Prag, 1596 (Sch) ••• • (K-194, Sch-12J)
- "P1atejs z P. KaJest~tea d. 1585, 1. ři~oa povýien Jan
P. usedlý v Praze, do staw. Uechtického (z !íiské kane.)
a dán mu erb ••• • (S-572)
- "Plat87s z P•••• Zakladatel rodu Jan P•••• 1585 povýšen do stavu i1echtického a r. 1605 na sněmu přijat mezi ~iře ••• • (OSB IIX, 1902, a. 856)
Rakovnickt z Javořice - fomái
viz z J avořice
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radnÍ: 1590, 1594, 1599, 1602
- "Adelstand tar Johann Rak:owejczky, Kržiž Chwalitsky,
BUrgern der alten Stadt Prag, Dann !tlr die Br!lder Valentin, ~obias, Gregor (Registrator bei der :klfzp.&J..
b~hm. Landta!el), Mathias K!mmerer bei der erstgenannten k~nigl. Landta!el, und Veit Kautsky, Bdrgern der
neuen Stadt Prag mi t von Genstein, Prag JO. Oct. 1597."
(D-67)
- .~ovnicki v.J.: A. !tlr Johann, BUrger der alten Stadt
Prag, Prag JO. X. 1597 ••• " (K-207, -Sch-132 datum. 17.
Auc. 1597)
-"Koutský z J. Kajestát.m d. 1597, JÓ. října povoleno
Janovi Rakov:ilickému, KřížOvi Chvalickému, Pražanům,
Valentinovi, !obiášovi, Řehořovi, Matěji a Vojtěchovi
bratřím Koutslcjm, měš~an~ Nového m. Praž., aby se psali z J. a dán jim erb•·•" (S-485}
Rokycanskt z Varvažova
viz Srnovec z Varvaž.ova - Jakub
Rormistr
viz Vodolovaký z

Prostuhřan

Rumpál z Kunratic (Kundratic) - Alexandr
radní: 1620
-"Rumpál v. K., Alexander, prsger BUrger: A. 1628 ••• "
(K-221, Sch-141)
- "Vořikovský z Kunratic. Majestátem 1. 1604, 27. červen
ce dovoleno Markovi Jozefovi, Václavovi Kundrátovi a
Janovi Altovi, aby ae psali z K. a dán jim erb ••• K tomuto erbu byl patrně přijat Václav Vořikovský ••• Jeho
erbovní strýcové byli od téhož přijetí Alexander Rumpál, ~loryan Slanský a Jan Ostrovec, všichni též z K.,
ale není před rukama majestátu, který by byl toho potvrzoval, ale byl snad od Bedřicha ~alckého •••"
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(S-676-677)
--"Rumpál A., puvodem z Prachatic ••• získal erb a
z K•••• " (R/IV-384)

přídomek

Řečický

z Řečic ·- Jindřich st.
radnÍ: 1626, 1628-1630, 1634, 1639, 1643, 1647
primas: 1637
- 1649 /20. dubna/ povýšen "do stavu vladyckého" společně
s celou starom. radou za zásluhy r. 1648 (Privilegia 604)

Řeháček

z Květnice - Jan
radní.• /1542/, 1547, 1549, 1557
- "Řeháček v. K., Johann: A. 1544 ••• " (K-210, . Sch-142)
- "Řeháček z K. Jan Aeháček jinak Řehák vyskytuje ae od
r. 1532 a přijat 1. 1552 do stavu rytířského ••• Nobil1továni. snad byli před P'erdi.nandem I." (S-589)
- "Na sněmu ••• 4. ledna 1552 byli přijati podle relace k
deskám z 12. ledna 1552 ••• : Jan Řeháček z K., osobně se
přiznal u desk 2. května 1552 (DZV 10 !ol. P' 13)." (Klec
-92-93)

Smil ze Stoješic (Strojetic) -Martin
radnÍ: 1547, 1549
-"Smil v. S.: A••• " (K-247, Sch-159)
Soukup z Grossbergu - Jan
radni: 1622, 1626, 1628-1630
- "Soukup v. G., Johann, in :Beshmen begfltert. A. 1630 ••• "
(K-249, Sch-144)
Srttovec (Srnec) Rokycanský z Varvažova - Jakub M.
radní: 1554-1560, 1562
- "Wappenbrie! !dr Jacob und Veit Srnowez, BrUder, such
:Bewilligung sich von w. zu schreiben, Prag 23. Febr.
1549." (D-24, K-251)
- "List erbovní do Čech dán jest ••• Jakubovi a Václavovi
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- "Srnovec z v. Majestátem d. 1549, 2). Února povoleno
Jakubovi a Vítovi bratřím Srnovcům, aby se psali z v.
a dán ji~ erb ••• " (S-611)
- "Srnovec ••• Jakub, narodil se v Rokycanech ••• snad odmě
nou za svou loyalitu byl 23.2. 1549 spolu se svým bratrem Vítem povýšen mezi erbovníky a psal se z V••••
(28. 8. 1580) dosáhl Srnovec od cís. Rudol!a II. i polepšení svého erbu a povýšeni dor.ytířského stavu ••• "
(R/V-156n, totéž OSB XXIII, 1905, s. 100))
- "••• Conf. der von Kaiser Ferdinand Anno 1549 den Gebrildern Jacob u. Veit Srnec mit dem Praed. v. V. erthEi.ten Nobilllt, Prag, 28. IX. 1580 ••• " (K-251)
- "Jakub Srnec z. v•••• 1549 povýšen do stavu vladyckého
•••" (K. Řehořovský, Jakub Srnec z Varvažova ČČM 1900,
e. 559-56))

Stark (Stork, Štark) ze Starken!elsu (Starken!eldu, Storken!elsu) - Lorenz
radní: 1581
- "Stark v. s., Laurenz, prager Bflrger: Inc. Dienstag
nach Valentin, 1604 ••• " (K-252, Sch-162)
- " ••• Lorenz Stark ze s. přišel z Freiberka••• (Jan-348)
Strnad z Tryskovic (Tříškovic) - Florián
radní: 1557, 1558
- "Wappenbrie! !ar Jacob Strnad v. T., Budweis 10. Januar 1530." (D-290, K-259, Sch-166)
- "Strnad z T. Majestátem d. 1530, 10. ledna dán erb Jakubovi s., který! se odtud psal z T.
" (S-615)
Sušický ze Sonenštejna (Sonnensteina) - Simeon (Šimon)
radnÍ: 1619
- viz Kutnsur ze Sonenštejna
- "Kutnaur ze s .••• V 17. stol. připomínají se 1 Sušičtí
ze Sonenštejna." (S-497)
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Škréta (Sskreta) Šotnovský ze Závořic - Jan
radní: 1575
- "Wappenbrie! !f1r Johann Polius und Johann Sk:reta Vetern, auch Bewilligung sich Schotno!ský von z. zu
schreiben, Prag 24. :B'ebr. 1570." (D-49, K-244)
- "Škréta Šotnovský ze Závořic. Majestátem d. 1570, 24.
Února povoleno Janovi Poliovi, písaři při podkomořském
Úřadě a Janovi Šk:réto.v i měštanu Starého m. Praž., aby
se psali Šotnovští ze z. a ~án jim erb ••• (S-628, totéž OSN XXIV, 1906, s. 652)
-Škréta Šotnovský ze z., ~onrád, syn Jana š., povýšeného 24. 2. 1570 na erbovního měštana Starého m. Praž ••• "
(R/V-280)
Šmerhovskj z Rosic - Jan
radní: 1547
- "Wappenbrle! tar J'ob.aml Smerhowský, Bewohner der Altstadt Preg, auch Bewilligung sich von Rositz zu schreiben, Znaim 1543." (D-21, K-246)
- "List erbovní Janovi Šmerhovskému obyv. Starého m.
Praž., aby se psáti mohl z Rosyc ••• /1543/." (SB 284/160)
- "Na sněmu••• 27. srpna 1554 byli přijati podle relace k
deskám z 3. září 1554 ••• : Jan Šmerhovský z R., přiznal
se osobně u desk 6. října 1559 (DZV 13 t. H 24). (Klec
-94)
Šol (Šo1l) ze Šolnpachu (Šo1pachu) - Mart~
radní: 1602; 1606, 1608, 1611, 1612
Šrejner (Schreiner, Šrejnár) z Trmice (Trnice) - Albrecht
radnÍ: 1599, 1602 ·
- "Schreiner v. T. (TU.rmitz), Johann Albrecht: A. 1615 •• "
(K-234, Sch-151)
- "Vladyky z Trnice dostali své obdarováni od krále Vladislava ••• jmenují se tu Šrejnárové z Trnice //podobný erb//. Též na pečetech Jana z T. ' /1543/ a Jana Al-
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Šustr (Schuster) ·z Go1dburgu (Goldpurku) - Jan
radní: 1608, 1616, 1617,1619, 1620
- "Schuster v. G., Johann" W. - Brie.f 16. IX. 1608 ••• "
(K-236, Sch-152)
Šustr z Goldburgu - Karel
radní: 1634, 1647
- viz Šustr z G. - Jan
Teu!el (Téu!l, Tey!l) z Zei1berka (Ze±lperku, CeJlberka) Jan
radní: 1599, 1602
- "Teu!!el v. z. u. Streitenan: A. 12. XII. 1567 ••• "
(K.,.266)
- "Teu.fel. Majestátem 12. pros. 1567 (z Říš. kane. vyd.)
obdrželi ll!kulái, Vol!, Vavřinec, Štěpán, Jiří a Martin,
bratří Teu!lové, Slezané, erb ••• Týmž majestátem (1591,
2. ledna/ obdrže~i říšské šlechtictví na způsob rytíř
ství a povolení, aby se psali z C•Jlberka. Jeden z nich,
Mikuláš, usadil se v Praze a měl dům po něm jmenova.nt •• "
(S-649)
z Tišnova - Šimon (Simon)
radní: /1528/, 1549
- "Tišnov, v. : Con!. des W. !Ur Simon, Neustadt, 17. I.
1541 ••• " (K-268)
Turek z Rozelitálu (Rosenthalu) a ze Šturm!eldu (Sturm!e1du)tikuláš František
radní: 1634, 1637, 1639, 1647
primas: 1643
- "Alter Wladykenstand !Ur Nico1aus Franz Turek von R.,
mit dem weiteren Praedicate von Sturm!eld, Pressburg
26. M!rz 1649 (D-101, k-274)
_ "Turek v.s. u. R. Nik1as Franz, BUrger und Primator der

-174Altstadt Prag. 20 . Jll!.rz 1649. Adelstand ••• " (Sch-176)
"Turek z R. Rodina tato, osedlá v l~ovém 14. p'l'až., psávala se tak již v 17. atol., není však známo, jakým způso
bem erbu a hesla nabyla. Protože se Mikuláš František vyznamenal při obraně Prahy, dán mu /1649, 26. března/ starožitný stav vladycký a polepšen erb ••• Krome toho mu bylo povoleno, aby se psal ze š. a R••• • (S-657, totéž OSB
XXV, 1906, s. 921)
Vetengl viz Betengl
z Vlkanova - Benjamin
radnÍ: 1554, 1555
- "Na sněma••• 20. února 155.3 byli přijati podle relace k
deskám z 24. února 155.3: Benjamin z Vlkanova, přiznal
se osobně u desk 17. března 155.3 (DZV 10 f. K 19).
(IQ.ec-9.3-94)
- "Benjamin z V. vyprosil sobě r. 1559 osvobození "všech
břímí městských a ouřadu rychtářského" z té příčiny,
"poněvadž do stavu rytířského přijat jest a statek pozemský sobě koupil." (Winter, Kulturní obraz, s. 648)
- "Z Vlltanova ••• Benjamin přijat 155.3 do stavu rytířského,
koupil 1558 Solnici ••• " (OSN XXVI, 1907, s. 829)
z Vlkanova - Martin
radnÍ: /15)2/, 1547, 1549
z Vl.kanova - Václav
radnÍ: 1560, 1562, 1567, 1569, 1574
Vodolovsk:ý (Vodulij evsk:ý, Vodulej ovsk:ý, Wodolovsk:ý z Prostu- Matyáš zv. Rormistr
radní: 1590, 1594
- "Adelstand tnr Yathias Wodolovsk:ý, Rormeister genannt,
mit von Prostuhřan, 1589." (D-56, K-28.3, Sch-190)

hřan (Prostiřan)

Vokoun (Vokaun, Wokaun) z VokoUnštejna (Wokaunsteina) Václav
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- viz Petráček z Vokounštejna - Jan (S-566)
- "Adelstand tftr Georg Wokaun, Altstadt Prager Bfirger
mit vonW., Prag 16. Juli 160.3." (D-72, K-284) - "Vokoun Václav, původem z Prahy, syn Jiřího ••• zdědil
po otci přídomek z v., udělený r. 1603 ••• " (R/V-5.30)
Voříkovský

z Kundratic - Daniel
radní: 164.3, 1647
viz Vořikovský z K. - Václav

Voříkovský

z Kundratic - Václav
radní: 1628-1630, 16.37
primas: 16.34
- "Vořikovský z K. Majestátem 1. 1604, 27. července dovoleno Markovi Jozetovi, Václavovi Kundrátovi a Janovi
Altovi, aby se psali z K. a dán jim erb ••• K tomuto erbu byl patrně přijat Václav Vořikovský, ·nákladhik pražšký, jenž se píše poprvé 1. 1620 z K. •••" (S-676-677,
totéž OSNXXVI , 1907, s. 967)
- viz též Rumpál z K.

Werner (Verner) z Gaiersber~~ (Gayersbergu, Geiersperku) Bal te.zar Bernart
radní: 16.37, 16.39, 1643, 1647
- "Adelstand tftr Balthasar Bernhard Werner mit von G.,
Wien 24. Juni 1649·••" (D-1.30, K-294, Sch-185)
- "Verner z G. Ferdinand lli. dal /1649, 24. června/ Baltazarovi Bernartovi, správci na Brandýse a Starom. m~
štanu erbovní list a erb ••• " (S-667)
Wettengel viz Betengel
Winter (Vinter) z Polehrad - Kašpar
radní: 1608, 1611, 1612, 1615
- nAde1stand tur Johann Kara und Georg Bohdanecky, dann
Kaspar Winter mi t von Po1ehrad, Prag 29. December 1590"
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- "Wi nter v. P., Kaspar: A. Prag, 29. XII. 1590 •• • "
{K-298)
- "Pol ehradsk:j z P. Tohoto příjmení byly dvě rodiny a
kromě toho se psali ještě tři rodiny z P •••• Císař
Rudolf povolil /1586, 6. ledna/ Janovi P., aby se psal
z P . a dal mu erb ••• Týž erb a bez nejmenší změny dán
/1590 , 29. pros./ Janovi K~OTi, Jiřímu Bohdaneckému a
Kašparovi Vinterovi, jimž taká povoleno , aby se psali
z P." (S-574-575)
Zástup z Kř:ížkovic - Jakub
radnÍ: 16)4 , 1637, 1639, 1643, 1647
- "Zástup v.K., Jacob, Hausbesitzer in Prag u. Babm.Broder Richter: A. 1630 ••• " (K-303, Sch-197)
- "Zástup z K. Erb této rodiny byl prý •••" (S-684)
Zlá

Kačka

viz

Kaček

z

Kačína

(Z'IfUllek) z Ottersdor:tu - Jan
radní: /1539/, 1547, 1549
- "Zvunek v. Ottersdor!. (Pil) " (K-308)

Zvůnek

Zvůnek

z Ot t ersdor!u - Jiří
radní: 1557-1560, 1562, 1565
- - viz Zvůnek z O. - Jan
- viz též pozn. č. 17

Žipan.ek:j z Draži.c (Dražice, Dre..žíče) - Pavel
radní : 1560, 1563
primas : 1557-1560, 1562
_ "Wappenbrie! !Ur Paul Žipanský v. D., Prag 2. November
1549." (D-25, K-306)
- "Žipanský v. D. Paul, Weingartenbesitzer bei Prag.
1567 . Adelstand." (Sch-200)
- "Žipanský z D. Pavel ž. Úředník nejv. mistra křižovní 
kův, později kr. rychtář v Star. M. p're..ž., obdařen
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ni. ••• //viz Bartošek z Draži.c// ••• " (S-690, tot'ž OSll
XXVII 1908, s. 843)
- "Pavel !i.panskf z D. ••• 2. list. 1549 ~ej Perd1ngnd I.
povjši.l ·do vladyckého stavu, uděli.l mu predi.kát "s Draži.ce" a erb ••• " (Dvořák J-17)
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Der Anteil der WappenbUrger an der alt stšdtischen Selbstverwaltung in den Jehren 1547-1648
Zusammenfessung

Im Verleuf des 16. Jahrhunderts entstand in den Stadten
nech aussen eine beeondere Bevolkerungsgruppe - die Wappenburger. Von den ubrigen BUrgern unterschieden eie eich nur
in Anwendung der Wappen und Titel, deren Erteilung in dem
verfolgten Zeitraum schon nicht dae automatische Zusammenfliessen mit der niedrigsten Gruppe des Ritterstandes - mit
Wladikas - bedeutete. Ohne Rucksicht au! die Mannigfaltigkeit
der in der Literatur und in den Quellen gebrauchlichen Termine, erwsr ben bei der Wappenerteilung und dem Titelzusatz
die BUrger nur des Recht, diese ohne Anspruch auf andere
Rechte der wirklichen Adeligen zu benutzen. FUr die Wappenburger, die in der Stadt Vermogen und bedeutende Funktionen
hatten, war es okonomisch gUnetiger, die bisherigen Poeten
nicht aufzugeben . Sie wurden zwar (bis au! die Ausnahmen)
nicht die Adelsstandesangehorige, aber dieses Wappen und der
Titelzusatz befriedigte meistens vollig ihre Sehnen.
Die verbreiteste Erwerbungsart des Wappens und des Titelzueatzes war in verfolgtem Zeitraum sogenannte "Wappenvetterechaft", ale der Interessent die Genehmigung dieee zu
benutzen von ihrem Besitzer erwarb (selbstverstandlich nech
der Genehmigung des Herrschers). Die Titelzusatze dieser
BUrger hatten also meistens mit dem wirklichen Eigentum oder
mit der Herkunft nichts gemein.
In der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts und in der 1. Halfte des 17. Jahrhunderts benutzte die Wappen und die Titelzusštze die Halfte der altstšdtischen Ratsherren. Kehr ale 50 ~
devon trat die Funktion des altstšdtischen Ratsherrn schon
mit dem Wappen und mit dem Titelzusatz an.

-179Nur zehn Personen von der ges emt en Anzehl d er fast 1)0
Retsherren - der Wappentrager - wurd en in diesem Zeitraum
in den Ritterstand angenommen. Die HŠlft e devon in dem Stadtret euch nech ihrer Beforderung.
Die Beilege enthalt die Nemen der Personen, bei d enen
die Weppen- und Titelzusetzbenutzung in dem verfolgten Zei treum festgestellt wurde. Die angefUhrten Angaben wurden von
den amtlichen Handbuchern und den Salbuchern ube r nommen.
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DOVOZ PIVA DO PRAŽSKÝCH ŠLEC~ICKÝCH
PALÁcft V 16. A 17• STOLE!!
{Pražští nákladn:íci piva vaření a jejich
boj a konkurenčním pivem)
Obsahem tohoto příspěvku není jen, jak: bylo původně ·
ohlášeno, dovoz piva do pražských šlechtických paláců koncem 17. stol. Příspěvek se snaží v krátkosti ukázat, jak:
ovlivňovala konkurence šlechtického velkostatku stejně jako
konkurence jiných měst pražské hospodářství v jednom z jeho
nejvý~ějších výrobních odvětT:í, ve výrobě piva. 1 / Postihuje v krátkosti období od konce 15. stol., kdy začínají
spory královských měst a šlechty, do třicátých let 18. stol.,
kdy byla uvolněna cechovní organizace patentem z r. 1731 a
generálními artikuly z r. 1739.
V pražských městech se od konce 15. stol. projevovaly
určité příznaky ekonomické a politické krize. Její kořeny
spatřovali měštané v hospodářském soupeření šlechty , která
ve snaze získat nový zdroj zisku podporovala poddanská měs
ta, živnosti ve vsích, rybníkářství a částečně pivovarnictví .
Po Svatováclavské smlouvě z r. 1517, kdy se královská města
musela přizpůsobit hlavně v oblasti nákupu surovin a odbytu
výrobků, se snažila o to, aby hospodářské zájmy šlechty zůs
taly co nejomezenější.
Krize nákupu surovin a odbytu v-jrobků postihla nejvíc
právě pivovarnictví, i když v počátečním období nebyla pří
liš výrazná. Pražští nákladn:íci piva vaření, kteří do té doby rozváželi pivo do řady míst v Čechách, byli nuceni ust upovat před místními výrobci. Kapacita výroby se zmenšovala.
Vedle piva vyrobeného na šlechtických panstvich se objevuje
další konkurence pražských pivovarní ků v podobě venkovských
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piv dovážených do Prahy, i když DIOÍ v malých množstvích.
Po Svatováclavské smlouvě se pražská města začala bránit dovozu cizího piva i proto, že nákladníci patřili mezi nejbohatší měětany a zastávali významná postavení v orgánech
městské správy. Zatím šlo pouze o konkurenci zp~sobenou odbytovou krizí.
Od 2. čtvrtiny 16. stol. se problémy prohloubily. Bě
hem 16. stol. se u nás stejně jako v celé Evropě zvýšila
spotřeba potrav~ a s tím souvisel i rdst režijní výroby
feudálnÍho velkostatku, kde se výroba piva uplatňovala stále výrazněji, získala silné pozice a celé 16. stol. konkurovala vážně výrobě královských měst. Ve 2. polovině 16.stol.
tížila pražské nákladníky nejen konkurence šlechtického piva, ele i konkurence piva z Rakovníka, Žatce, Jirkova, Slaného, Preiberku a dalších míst, dováženého do Prahy. Po celou 2. polovinu 16. stol. vedli nákladniei tři pražských
měst společně boj proti tomuto dovozu, který byl podmíněn
poptávkou po kvalitnějším pivu v Praze. Nákladníci dosáhli
pouze dekretu Rudolfa II. z r. 1579, který dovoz zakazoval,
kromě domd, které měly na tento dovoz privilegium. 2 / Za dovážené pivo byla na přelomu 16. e. 17. st.ol. vybírána rovněž
velká daň.J/ Šlechtický velkostatek přesto stále zvyšoval
výrobní kapacity na ~or měst, především ve výrobě bílého
piva. Pražská města, ·orientovaná přeráině na stejnou výrobu,
si prostřednictvím nákladníkU stěžovala na šlechtu, která
zkreslovala přiznání k posudnému e. neplatila z piva pro vlastni spotřebu. Při zaváděni posudného sněmem povoleného v
letech 1546-1547 se vedle instrukci k vybíráni vytvářely
přehledy o tom, kdo nezaplatil. Šlo většinou o osoby z panského stavu. 4/ V šedesátých letech byly již vedeny přehledy
pivovarU v jednotlivých krajích a 'kdo neodevzdává daň.5/
Na konci 16. stol. lze najít jednotlivé stížnosti, týkající se šlechty a podávané místodržícím. Např. stížnost
novoměstských nákladniku na Viléma z Rožmberka, který si
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do městských knih, což bylo na Újmu nákl~.Jlický ch r _vnosti
všech tří měst. 6 / Kromě toho dal své várky vyate• ovat kolem
Prahy po vsích a ·na Hradčanech. Vypočítali, že císař tak při
šel o posudné v hodnotě 10 000 kop gr. českých a žádali zpět
tento dům. Ma Úřady se snažili zapůsobit připomínkou na zásah císaře proti knížeti z Lobkovic, který v r. 1576 koupil
na Starém Městě pražském dům se sladovnou a prodával pivo
Židům.

Výrobu piva v Praze ovliv~ovely koncem století .i vysoké
ceny obilí, objevili se překupdici a zákazy proti nim, urychlila se diferenciace 1 v cechu a bohati nákladníci se snažili o neomezené podnikáni na Úkor ostatních. Přitom stále
rostl dovoz cizích piv, pražské pivo ztrácelo na kvalitě a
mizela i další odbytiště. Na konci století, kdy se pr~aká
města stala rezidenčním . sídlem, nastalo krátce pro pražské
řemeslníky a tedy i nákladníky piva vařeni období výrazné
konjunktury, ale i těžkosti v podobě konkurence dvorských
řemeslníků, růstu počtu necechovních řemesel a židovských
obchodníků a řemeslníků.
V 1. polovině 17. stol. utrpěla Praha konfiskacemi, pokutami, emigrací. Přestože se podle nejnovějších výzkumů rozvíjel v Praze čilý obchodní ruch v nejrůznějších odvětvích,
pivovarnictví se v této době potýkalo s nejrůznějšími problémy. Sledujeme-li seznamy nákladníků od poloviny 16. stol.
do počátku 18. stol., pak nejmenší počet jich nacházíme v období mezi lét7 1620-1637 (průměrně 23), přestože tyto seznamy neregistrovaly všechny nákladniky. ddaj e pro 2. polovinu
17. stol. chybí, počátkem 18. stol. je jich kolem padesáti,
což je stále méně, než ve 2. polovině 16. stol. (70-90). 8 /
Přestože autorita cechů navenek aílila, cechovní systém
se nyní stal brzdou dalšího podnikáni. Města stále obtížněji
čelila obchodnímu podnikáni církevních a světakých feudálů
uvnitř města. V 17. stol. se objevuji v pramenech stížnosti
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na postranní práva, která dovážela také cizí pivo na prodej . Byl to např. klášter sv. Jiří, kam se dováželo pivo
rakovnické a žatecké, 9/ objevily se stížnosti na purkrabsrj pivovar na Újezde ~ ·jehož pivo se čepovalo v jedenácti
krčmách.lO/ Hákladnici všech tří měst zdůvo~ovali špatn~
odvádění poSildného "ztenčováním obchodu", Útočili na šlec:htická piva, nové krčmy a pivovary.ll/ Stížnosti z této doby obsahoval7 seznam7 světských !eudálů i duchovních, tzv.
postranních práv. V r. 1668 k nim patřili tito: 12 /
- opat kláštera strahova ~ého, který vystavuje na Malé
Straně a PohořelciJ
- staroměstští jezuité, kteři sice mají privilegium od
~erdinanda II., ale pouze pro svou potřebu. Mají sladovny a pivovar vedle koleje Rejčkovské a proti sv.
Jiljí, dávaJí pivo řemeslníkům místo peněZi
jezuité v Novém Městě pražském, bez dovolení císaře
mají pivovar, vystavují v tejnské čtvrti i v kolejiJ
- špitál u mostu, vystavujÍJ
- opat sv . Mikuláše na Starém Městě pražském, za peníze
V"Jstavuje, dal tajně vystavět pivovar pod Bílou horou;
- děkan vyšehradský - nyní vY3tavuje všude a nepřijímá
nákladnická piva;
- páni patres svatohavelští - nebývalý pivovar v KrčiJ
- stejně dominikáni u av. Jiljí mají pivovar v Bráníce;
velebné panny u sv. Anny mají pivovar v Radlicích,
chtějí ještě jeden blízko kláštera,
- probošt z Hradu pražského před dvěma lety vystavěl pivovar a vozí do městl
- páni patres od sv. Tomáše mají pivovar, ale nevystavují;
- ve špitále Vlašským pivovar nebývalý,
- karmelitáni vaří jen pro konvent•
- Jeho hraběcí Excelence nejvyšší ho!mistr má pivovar
před městem v Bubních, krčmu u břehu a vozí do města,
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ale sta sudů do roka se vozí do měst, na Hradě, Hradčanech, pod palácem atd.;
- páni kolegiáti z Michle mají pivovar nebývalý a vozí
do Prahy;
- dále se staví pivovar v Brusce a v Platýzu se vaři.
Často si šlechta, stejně jako postranní práva., nechala

dovážet venkovské pivo a tajně šenkovala. Např. hrabě ze
Šterberka. nechal tajně šenkovat v Platýzu jirkovské a rakovnické pivo.l3/
Pražští nákladníci se zvláště proti tomuto pivu snažili bojovat. Vedlo to až tak daleko, že dokonce Rakovničtí
si v r. 1735 stěžovali na Jirkovské, že na "jich ztenčení
pivo do Prahy vozí". Jen za plll roku v r. 1730-1731 (od sv.
Havla do sv. Jiří) dovezli Jirkovští do Prahy celkem 50 sudů piva.l4/ Přibývaly i stížnosti na šlechtu, objevují se i
soupisy osob, které si nechávají dovážet pivo. Jsou to vjta.~ z register se záznamy o množství piva dovezeného jednotliTjmi branami do Prahy. Např. v letech 1702-1704 se dovezlo
pro hraběte z Ladronu z motolského panství celkem lo65 sudů
piva,l5/r. 1704 bylo dovezeno Špitálskou branou do Prahy
2264 sudů. 16 1 Z téže doby jsou ·záznamy panských domů, kam
pivo dovážejí, kde je šenkují a. domů, kam se pivo dováží
pouze pro soukromou spotřebu. 17/
V r. 1705 byl vydán mandát jako reakce na stížnosti
pražských nákladniků, kterým pivo dovážené šlechtou a církevními hodnostáři poškozovalo živnost, jež byla. kdysi jednou z nejvýznamnějších a nejvýnosnějších. Jako příloha byl
připojen i soupis dovážejících osob. 181 ~ento soupis uvádÍ
celkem 44 světských feudálů - většinou Úředníků nejvyšších
zemských Úř~ů a. 28 duchovních, kteří dováželi celkem ročně
7168 sudů, což představuje třetinovou roční produkci staroměstských nákladníků z dvacátých let 18. stol. Nejvíc dová-
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žel rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity - 300 sud~, z církevních hodnostářd křižovnický velmistr - 400 sud~.
Kromě těchto přehled~ se objev~í i výtky jednotlivcům.
Týkaly se hrabete Černína, který v r. 1708 nutil purkrabská
pivo i dom~, které nepřísluěely jurisdikci purkrabství. 19 1
R. 1716 si stěžovali novoměstští nákladnici na generála Dauna jeho hospodu za ?ořičskou branou, kde vystavoval pi v o. 20 1
Situace z~távala stále stejná přes všechny snahy pražských
nákladnik~. O tom svědči i přehled o pivu dovezeném Žitnou
branou od 6. listopadu do 20. prosince 1737 - celkem ·435 audll. 21/ .
Počátek 18. stol. byl nástupem pro aktivitu šlechty,
která ve 2. polovině 17. stol. využila hospodářské pasivity
královských měst a nižší šlechty. Na svých dominiích těžila
z početnosti poddaných, upevňovala robotně nevolnické vztahy. Královská města 1 Praha "byla zatla.čována přnahou panského velkostatku využívajíciho bezplatnou práci a malé výrobní náklady. Co se týče dovozu venkov~kého piva do Prahy
- oproti poslednímu desetiletí 16. stol., kdy převažovala
piva rakovnická, dvacátá léta 17. stol. vykazují převahu piva jirkovského, stejně jako na počátkla 18. stol. Počet sudll
dovážených vekovských piv stále stoup~,ale nevyrovnal se
dovozu vlastního piva šlechty. Jestliže se dovoz vekovského
piva organizovaný měštany dai počítat na desítky sudll, u dovozu organizovaného šlechtou a duchovenstvem se jednalo o
sta i tisíce sudll ročně . Na situaci v pražském pivovarnictví
se podílela již nevyhovující cechovní opatření a vztahy, které byly částečně upraveny patentem z r. 1731 a generálními
artikuly z r. 1739.
Tento příspěvek vychází ve svých příkladech i v časo
vém vymezení z bádání ve fondu SUA - Stará manipulace. studium této problemati.lcy je ztíženo tim, že materiál je zachován Útržkovitě, spíše náhodně a to jak písemnosti k vybírání posudného (již dříve částečně využité), tak i písemnosti,
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hlavně pro 2. polovina 17. stol. - a to i v AMP, kde je
uložena většina cechovních nákladnických knih. K přesněj
šímu statistickému zpracováni je nutné využít dalšího bádání ve !ondech, vzniklých z činnosti státních a městských úřad'li 1 písemnosti patrimoniálních Úřad'li z okolí Prahy.
Poznámky
1/

Základem pro zpracování tohoto příspěvku byly kromě
prSIIIen'li ze Stb. hlavně tyto práce: M. Dvořák, Pražský
obchod po Bíl~ hoře. PHB B, 1985 , s. 317-330; J. Janáček, Dějiny obchodu v předběloho.rské Praze. Praha
1955; týž, Pivovarnictví v českých královských městech
v 16. století. Rozpravy ČSAV, 69, č. 1, 1959; týž, Ře
meslná výroba v českých městech v 16. století. Praha
1961; týž a kol., Dějiny Prahy, Praha 1964 ; týž, Doba
předbělohorská, I,l, 1971; F. Kavka, Maje~ková, sociální a třídní struktura českých měst v 1. pol. 16. století, ve světle knih a rejstříků městské dávky. SR 6,
1959, s. 235-294; J. Klepl, Královská města česká počátkem 18. století. ČČR 38, 1932, s. 260-284, 489-521;
39, 1933, s. 57-71; J. Mendelová, Osmipanský Úřad na
Starém Městě pražském do roku 1637, PSH 17, 1984, s.
90n; táž, Soupis Úředník'li osMipanského Úřadu na Starém Městě p.ražském (do roku 1636). DP 2, 1981, s. 144n.;
B. Mendl, Vývoj řemesel a. obcho-du v měste&h ·.pražských,
Praha 1947; c. Merhout, Malá Strana za starodávna. Páni nákladníci piv vaření 9 1938, s. 93 n.; M. Vol~Nás
tin správy české berně v době předbělohorské. Sněmy
české 11. II, seš. 1; z. Winter, Kulturní obraz čes
kých měst. II, Praha 1892; týž, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v 14. a 15. století. Praha l9o6; týž,
Český pr~l a obchod v 16. věku. Praha 1913; č. Zíbrt,
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4/
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7/
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9/
10/
ll/
12/
lJ/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/

Z dějin piva a pivovarnictví v zemích českých, Praha
1894.
~. rkp. 343, f. 307.
Např. podle nařízení z r. 1588 (SÚA, SM, B 7-10/I opis
z r. 1596) musel každý, kdo by chtěl do pražských Měst
dovážet venkovská piva, nejprve k purkMistrovi s cedulkou, kolik sudů veze a kterou bránou. Ve středu se
pak musel každý ohlásit v šest1panském Úřadu a zaplatit. Bylo nařízeno platit z každého sudu po 2 kgM.
SÚA, SK T 71/1, II, 1546 - kraJ Slánský, BechyĎský,
Vltavský atd.
Tamtéž, T 71/1, II - 1583 - kraj Žatecký, 1572 - kraJ
Slánský.
Tamtéž, B 7/13, 25. ll. 1592.
J. Mendelová, Soupis Úředníků, s. 175n.
SÚA, SM, B 7 - I/4-I - např. se~y nákladniků uvádÍ
v r. 1723 a 24 na Starém Městě pražském 56 osob, na
NováM Městě 46 osob.
Tamtéž, B 7 10/2, 1602.
Tamtéž, B 7 - 13, výpis z r. 1738 \jedná se o role 1597)
~amtéž, B 7-8/I, 2. 12. 1698.
Tamtéž, B 7-11, ll. 1. 1668.
Tamtéi, P 127/2 - 1675.
Tamtéž, B 7-10/II - 10. 1. 1535, ). ). 15)8.
Tamtéž, B 7/8/1 -výtah z let 1702 - 1704.
Tamtéž, B 7/8/1 ~výtah z roku 1704.
Tamtéž, B 7/8/1 - poznamenání z let 1702-1704, z r.
1711/19.1./
Tamtéž, B 7-11, z 12.6. 1705.
Tamtéž, B 7-13, ·z 8. ll. 1708.
,,
Tamtéž, B 7-10/II, z r. 1716.
,
Tamtéž, B 7-8, r. 1737, od 6. ll. do 20. ll.
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K e n d e 1 o v á

Die Bierein~uhr in die Prager Ade1spe1Šste in dem 16. und
17. Jahrhundert
(Die Preger Bierverleger und ihr Kampf mit dem Konkurrenzbier)
Zusammen~assung

Der Beitrag ver~olgt den Konkurrenzkamp! einer der Prager Schlusselgewerbe - der Biererzeugung- mit der Biereinfuhr
nech Prag aus den Ade1sdominien oder aus den Landesstšdten.
Die ersten Streitigkeiten dieser Art erschienen in Prag schon
am Ende des 15. Jahrhunderts, im 16. Jahrhundert entstanden
schon bedeutende Schwierigkeiten mit dem Rohstoffeinka~ und
~t dem Bierabsatz. Die Preger Bierver1eger, die bis zu dieser Zeit das Bier in eine Re~e der Orter in Bohmen 1ie~erten ,
mussten den Loka1erzeugern weichen. Seit der HŠl~te des 16.
Jahrhunderts begannen dia Adeligen und die Geistlichkeit
in die Prager Residenzen das Bier aus den eigenen Patrimonien
einzu~Úhren. G1eichzeitig stieg dia Biereinfuhr aus den Landstadten Rakonitz, Saaz, Gorkau, Schlan, Freiberg u.š. Der intensivste Kamp! fÚhrten die Prager Bierver1eger gegen dia
Bierein!uhr in der 2. HŠ1~te des 16. Jahrhunderts, setzten
ihn natúrlich such 1m 17. Jahrhundert ~ort. Des einzige, was
sie erreichten, wer des Dekret aus dem Jehr 1579, welches die
Einfuhr, mit Ausnahme der Hauser, die auf die !remden Biere
des Privilegium hatten, verbot. Die Menge des eingefUhrten
Biers wuchs deswegen immer weiter, wahrend des Prager Bier
an seiner Quelitat verlor. Im 17. Jahrhundert wurden zu den
Beschwerdschriften Personenverzeichnisse der Adeligen und
der Geistlichen, die in Preg unrechtmšssig des Bier ausschenkten, beigelegt. Laut Verzeichnis aus dem Jahr 1705
wurden nech Prag jahrlich 7 168 Bierfasser gebracht, was
einem Drittel der Produktion der altetadtischen Bierverleger
glich. Die Adeligen konkurrierten damals leicht den okonomisch
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passiven Stadten, weil eie billige Rohetoffe und unbezahlte
Fronarbeiten auf ihren obrigkeitlichen Giitern ausniitzten.
Die Biereinfllhr aus den nicht untertinigen Landetadten verlor in dieser Zeit echon an Bedeutung, es handelte sich nur
um Zehner der Faseer. Die Situation der Prager Bierbrauerei
komplizierten auch die nicht entsprechenden Zunftbeziehungen
und begrenzten Massnahmen.Zur Verbesserung kam es - wenigstene teilweise - erst in den dreissiger Jahren des 18.
Jahrhunderts.
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1 í mk o v á

POLITICKÉ, SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY
STAVEBNÍ ČINNOSTI ŠLECHTY A DUCHOVENSTVA
V PRAZE V OBDOBÍ RENESANCE A BAROKU
Na vytváření základny pro stavební činnost příslušníkd
stavu panského i duchovnÍho v období renesance i baroka mě
ly vliv jak politická situace v naší zemi, tak podmínky ekonomické aspolečenské.Tyto činitele lze klasifikovat jako
vnější a vnitřní. Co se politických podmínek týká, podle toho, do jaké míry šlo o interní záležitosti Českého království
a do jaké míry o otázky zahraniční politiky ·tehdejšÍho rakouského soustátí. Ekonomiku lze nazírat jak z hlediska stavebníka, tak z hlediska prostředí, v němž stavěl. A podobně
jsou i společenské podmínky dány nejen postavením stavebníka, jeho vztahem k hlavnímu městu, ale i rdznými vnějšimi
vlivy.
Že "inter arma silent musae" je dávná pravda a o stavebnictví platí dvojnásob, nebot toto nákladné podnikání probíhá pod širým nebem a je tudi~ -váleěnýml. událostllli ohroženo
více než kterékoli jiné umění. nebo chceme-li řemeslo. Pokud
víme, v dobách hus~tských válek se v Praze téměř nestavělo a
možno říci, že i po jejich skončení se stavělo velice málo.
U duchovních institucí bránila stavebnímu podnikání okolnost,
že jak středověké řády tak kapituly. svatovítská, Všech svatých 1 vyšehradská. přišly během válek o své statky. které
jejich existenci z hospodářského hlediska zajištovaly. Jejich ztrátou byla ekonomická základna pražských ·klášterd 1
kapitul Úplně rozvrácena. Je možno říci. že - téměř bez výjimky - se tyto instituce během 15. stol. nevzpamatovaly vů
bec. Některé, např. premonstrát1 0 benediktinky u sv. Jiří.
augustinián! a rytíři řádu sv. Jana Jeruzalemského, zaznamenal7 hospodářský vzestup teprve koncem 16. stol., dík tomu,
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že v jejich čele se octli opati, abatyše nebo převo~i velice s chopní. Jiné řádové komunity, jako např. benediktini
bř evnov3t í i emauzští (později staroměstští u ST. Mikuláše),
čekaly ~a zlepšení své situace až do 2. poloviny 17. stol.
O premoostráty se v tomto směru zasloužil opat Jan Lohelius,
o augustiniány převor Jan Svitavský z Bochova, o rytíře řádu
sv. Jana Jeruzalema~ á ho (později maltézské) velkopřevor !latouš Děpold Popel z Lobkovic a o svatojiřské benediktinky
abatyše Žotie álbinka z Hel!enburka. Všechny tyto řády byly
na konci ·16 . a poč á tku 17. stol. schopny už dost rozsáhlé
stavební činnosti. J e třeba připomenout, že v§ec~ měly k
d:i.spozici rozlehlá vlastní Území, darovaná jim už ve středo
věku, jiMiž mohly vo lně disponovat. Využívaly jich k prodeji
jednotlivých městišt soukromníkům, jak se říkalo pod plat,
tj. do emfyteuti ckého nájmu, který přinášel každoročně jistý příjem z nájemného.
Jiná byla tehdy situace šlechty, která většinou statky
duchovním i nsti tucim odňaté_ levně získala. Zatímco tyto in~
stituce byly vázány na své, už ve středověku vymezené enklávy, u stavu panského taková vazba neexistovala. Zde se uplatňuje jiný, vni t řně politický aspekt, a to sídlo královského
dvora. Už od doby Václava IV. bylo přeloženo na Staré !lěsto,
do sousedství Prašné brány, a trvalo do r. 1484, kdy Vladisl av Jagell one ký , po bouřích v r. 148), se navrátil se svým
dvorem na Hrad. Pro stavební činnost šlechty, zejména těch
pánů, jej i chž funkce ve státní správě vyža~ovaly častější
pobyt v ?raze, to znamenalo, že dávali přednost domům na
Starám Mě s tě. Pra.žskj hrad, který sice zůstal administrativnim s í dlem království, Hradčany i Malá Strana tehdy do jisté
míry stagnovaly. Je však třeba připomenout, že čeští páni v
2. polovin ě 15. a l. polovině 16. stol. pokládali vydržování
dom1.1. v P= e.ze více méně za nutné zlo, nebot takový dUm vyžadoval mnoho nákladů a nic nevynášel. Ukáži to na několika
příkladech. Pan Vilém z Pernštejna, od r. 1488 nejvyšší ho!-
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mistr, měl . až do r. 1503 ddm na Staroměstském náměstí
(dnešní čp. 930) a ani ho nenapadlo, aby si zakoupil něja
ki Jini ddm v blÍzkosti královského dvora, na Hradě nebo
Hradčanech. ~o učinil teprve jeho syn Vojtěch, který zastával týž Úřad od r. 1529 a který zakoupil dům v koutě třetí
ho nádvoří, při klášteře sv. Jiří. Po jeho smrti v r. 1534
jeho bratr Jan, vázaný Úředními povinnostmi na Moravě, ddm
okamžitě prodal. Rožmberkové prodali svůJ ddm v místech
dnešního čp. 37-IV (bývalé kapitulní děkanstTí) r. 1483,
tedy rok před tím, než se Vladislav Jagellonský na Pražský
hrad vrátil, a novj ddm na Hradě koupili až po třiceti letech. Pan Zdeněk Lev z Rožmitálu a na Blatné, jeden z nejvýznamnějších politiků konce doby Jagellonská, bydlel v domě za kostelem Všech svatých, původně kapitulním. ~en byl
zřejmě nevelký a pan Zdeněk Lev jej !lS. žádni palác nepřesta
věl. Zdá se tedy, že i při dobrých ekonomických podmínkách,
nebot jde o představitele opravdu bohatých rodů, nebyla
tehdi pocitována žádná naléhavá společenská potřeba reprezentatitního domu v hlavním městě královstTí.
~ato situace se začala měnit pozvolna po té, co na čes
ký trůn v r. 1526 nastoupil Perdinand I. Nikoli proto, že
by byl v Pre.ze trvale sídlU, ale proto, že jím nově zřl.zený
správní Úřad - česká komora - byl na nejvyšších místech obsazen členy stavu panského a že ti , j ejichŽ častá přítom
nost v Praze byla nezbytná, dávali přednost bydlišti v bl-ízkosti svého Úřadu, tj. na Hrade, Hradčanech nebo Malé Straně. Významným činitelem v tomto směru se však stal vlastně
až "velký oheň·· pražský" v r. 1541. Po něm .bylo možno levně
získat pohořelé domy těch, kdo se do oprav pustit nechtěli,
a tak vzniklo na Hradčanech a Malé Straně skoupením spáleništ menších domu několik rozlehlých městišt, na nichž bylo možno vybudovat v 2. polovině století ne už domy, nýbrž
paláce. Zajímavé je, že alespoň na počátku se zde výrazně
uplatňovala ekonomická stránka zcela individuální povahy.
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Mnozí z panského stavu totiž spáleniště domů prodávali a
jiní je zase kupovali, takže se zdá, že šlo spíše o spekulační Úvahy ne! o společenskou potřebu.
K tehdy vzniklým spojením patří např. městiště Lobkovického paláce na Bradě na spáleništi tří pohořelých domd,
které koupil nejvyšší purkrabí pan Vol! Krajiř z Krajku.
D~vod byl nasnadě, domy stály přímo proti BejTyišímu purkrabství. Ba Hradčanech vzniklo skoupením menších domů měs
tiště paláce Lobkovického {později Schwarzenberského~ na
němž začal stavět Jan mládší z Lobkovic, na místě menších
domd v jihovýchodní části Toskánského paláce postavil mohutný nárožní ddm Oldřich Felix z Lobkovic, o kousek dál,
mezi náměstím a Kanovnickou uličkou začal budovat pozdější
"starý" Martinickt palác pan Ondřej Teytle z Zeilberka a
těsně před hradbami, po severní straně Loretánské ulice.
vznikl velký dllm pánd ze Suneku. Jádrem arcibiskupského paláce je sice větší pozdně gotický dům doktora Václava z Velhartic, přestavěni sekretářem české komory Ploriánem Gryspekem z Gryspachn, k němuž však bylo postupně připojeno ještě
několik menších městišt. Podobně vznikly i velké domy čp. 60
a 61 po severní straně-náměstí. K obdobným spojením došlo 1
na Malé Straně, např. u bývalého domu Smiřických - u !4ontágd {čp. 6-III), nebo u domu Trčkovského, který tvoří velkt
díl · hlavní budovy Valdštejnského paláce. Ba maltézské jurisdikci Tznikla tehdy městiště paláců :Buquoyského - p~vodně
Mettychd z Čečova a Rohanského, který začal pro sebe stavět
hradní ste.Titel Bonifác Wolmuth, od něhož jej získal pan
Jan z. Oppersdorfu.
Výrazná stavební činnost se však nerozběhla hned po
r. 1541. Byl to zřejmě teprve příchod arcivévody Ferdinanda
jakožto místodržícího na Pražský hrad v r. 1548, který se
stal podnětem k intenzívnější výstavbě. Zdá se tedy, že až
od počátku padesátých let 16. stoL začíná mit pro české pány ddm v hlavním městě smysl skutečné společenské reprezen-
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nají stavět i ti, o jejichž hospodářsk6 situaci víme, že byla tehdy povážlivá. Např. Jaroslav Vratislav a Vojtěch z
Pernštejna, kteří začali s přestavbou domů na Hradě, koupených od Krajířů z Krajku po r. 1555, kdy neodvratný finanční
Úpadek tohoto rodu, kdysi v našich zemích nejbohatšÍho, byl
už na dosah ruky.
V té době nebylo u duchovních institucí o nějaké touze
po reprezentaci ani zdání. Pokud stavěly, pak je k tomu veala potřeba zajistit ty nejnezbytnější podmínky řádového života. O středověkých řádech jsme se zmínili. V 16. stol. k
nám byly uvedeny dva nové řád~ v r. 1556 jezuité a na konci
stol eti kapucini. J ezui tá dostali dílem po bořený a j en nuzně opravený dominikánský klášter sv. Klimenta, který si sami vybr6li. Pokud by se někdo domníval, že po přichodu do
Prahy je Ferdinand I. nějak významně !i.nančně podporoval,
pak b;:r se mýlil. I když jejich hlavním Úkolem byla rekatolizace našich zemí a Ferdi.nand I. v ně kladl v tomto směru ty
nějvětši naděje, mohl jim po hmotné stránce dát velice málo.
Zaručil jim sice roční přijmy z klášterů ojvinského a dobroluckého ve Slezsku, j·.enže v té době byly statky řečených
klášterů zastaveny světským držitelfu a ti měli pramálo chuti roční přispěvky klementinským otcům vyplácet. Takže počátky jezuitského řádu byly krušné a zahájit stavbu kostela
- lépe řečeno přestavbu presbytáře gotického kostela sv. Klimenta - si mohli páni patres dovolit až vic než 20 let po
přichodu do Prahy. Kapucini, podporovaní arcibiskupem Zbyň
kem ~erkou, nepotřebovali ke svým prostým stavbám, které
větším dílem byli schopni postavit sami, žádných velkých nákladů.

Stavovské povstání, jeho následky a válka třicetiletá
stavební činnost v Praze .na čas podvázaly. Stavět, to si teh-
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dy mohli dovolit opravdu jen ti nejbohatší. Byl to především
Albrecht z Valdštejna, který ve dvacátých a počátkem třicá
tých let 17 . stol. vybudoval na Malé Straně palác, vybaveni
skutečně vším, co luxusní městské panská sídlo potřebovalo
- rozlehlou obytnou budovou, domem pro Úředníky a služebnictvo, stájemi, jízdárnou a velkou zahradou. V jeho době
to byla koncepce nebývalá a po skončení třicetileté války
našla mnoho následovníků. Idea reprezentace zde byla vystupňována až téměř do polohy apoteÓzy stavebníka, nejen tím, že
byl . zvěčněn na freakách stropu hlavního sálu i sally terreny, ale jak víme z inventáře .pořízeného po jeho zavraždění,
zařízení všech jeho pokojů bylo provedeno v jeho heraldických barvách, modré a zlatá.
Stavební činnost duchovních institucí byla v neklidných
válečných dobách nanejvýš omezená. Ze starých řádů pokračo
vali v budování svých klášterů premonstráti na Strahově, dik
opatu Questenberkovi a jeho zámožným bratřím, a augustinián!
u sv. Tomáše. Z nových řádů to byli klementinští jezuité,
kteří se za podpory Václava Kichny z Vacínova pustili do pře
stavby kostela sv. Salvátora, omezené ovšem jen na zřízení
kupole.
Doba pobělohorská však radikálně a téměř už definitivně
změnila půdorysnou konfiguraci všech pražských měst. Protireformace vytvořila totiž Úplně nové politické podmínky, které katolické šlechtě dávaly možnost levně skoupit domy těch,
kdo se pro víru rozhodli odejít ze země. Tak byla vytvořana
rozlehlá městiště, vhodná pro stavbu paláců, k níž se někte
ří rozhodli hned po skončení války, jiní často až po desetiletích, v 18. stol •
. Až příl~š často čteme, že nepřítomnost císařského dvora
st avební činnost v Praze podvázala. Pravdou je pravý opak.
Sotva kdy byla šlechtická stavební činnost v Praze tak intenzivní, jako ve 2. polovině 17. stol. Významnou roli zde
totiž hrála tehdejší válečná situace. Vídeň, hlavní město
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livá. Své paláce budovali raději v Praze, která byla od válečných událostí mnohem vzdálenější a tudíž bezpečnější.
Těch palácd bylo postaveno nemálo a je na ni.ch vi.dět, jak
významnou rol~ ui hráli!. touha po reprezentaci. Bebudeme jmenovat všechny - stačí, zmíníme-li paláce Černínakj, oba Martinické, 'roskánskj , lli.chnovskj a Nostickj ·na lmm břehu.
Na pravém např. Kolovratskj na OYocném trhu a Verni.erovskj
na Příkopě •. Situace se díl,!!D změnila teprve po porážce ~
kd u Vídně v r. 166). Tehdy si mnohj českj šlechtic pospíšil, aby se vlastním palácem reprezentoval i ve Vídni. První - pokud víme - byli Lobkovicové, kteří se st~bou svého
vídeňského paláce započali už v r. 1665.
~ pro stav duchovní byla protire!ormační politika ~er
dinanda II. základnou pro rozsáhlou stavební činnost. V první řadě ovšem pro 3ezu:1 ty. nebot těm l!'erdi.nand rozdával velice štědře-. lfa Malé Straně dostali dosavadnÍ !erní kostel
sv. lli.kuláše, na Hovém Městě univerzitní kapli. Božího těla.
A nad to získali množství dobrodincd z řad šlechty, kteří
3e obmýšleli dary a odkazy skutečně nemelými. hlt např. Albrecht z Valdštejna věnoval malostranským jezui.tllm 40.000
zl.r., aby mohli zakoupit měštanské domy v sousedství kostela a získat tak městiště, nezbytné k vybudování domu pro!esse.
Po Bílé hoře také přibylo v Praze několik novjch řádd.
Bosí karmelitáni, karmelitánky, barnabité, později theatini,
voršillt;y, trinitáři, milosrdní bratří, servité, peuláni abychom jmenovali jen ty nejznámější. Jejich nová s-ídla jim
daroval bud panovník - karmeli tánllm např. původně luteránský kostel nejsv. Trojice na Malé Straně, po přestavbě zasvěcený P. Marii Vítězné , paulánllm rovněž luteránský kost el
sv. Sal vátora na Starém Městě, barnabi tům hradčanský !arní
kostel sv. Benedikta. Anebo je podporovali bohatí příznivci
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z řad šlechty. Bernard Ignác hr. Martinic byl např mecenášem theatinů, lr!ichnové z Vacínova se zasloužili o stavbu
kostela sv. Mař! Magdaleny při dominikánském klášteře na
Malé Straně, Baltazar Marradas financoval přestavbu kostela
nejsv. Trojice pro karmelitány, Jan Ignác Putz
Adlerthurnu
postavil kostel nejsv. Trojice ve Spálené ul. pro trinitáře,
panna Prebonie z Pernštejna měla zase velké zásluhy o karmali tánky. atd. atd.
.
Tehdejší stavebni ekonomika mela ovšem také dvě stránky. První byla dána možnostmi stavebnika. Ty byly u duchovních instituci - přes bohaté dary i odkazy - většinou relativně menší a stavělo se tudíž pomaleji, častó s mnohaletými přestávkami. Dokladem je např. budování obou pražských
jezuitských kolejí i domu professe. U stavebníků z panského
stavu mohly být tyto podmínky eventuálně lepší a mohlo se
případně stavět rychleji. Ovšem ke konci 17. a v 1. polovině
18. stol. už hrála touha po společenské reprezentaci tak
významnou roli, že mnozí své finanční možnosti přecenili~
Na nákladnost svých paláců pek doplatili tím, že bud skonči
li v kridě, anebo museli palác prodat ještě nedostavěný, jako např. Karel Přehořovský z Kvasejo~~.stavebník Lobkovického paláce ve Vlašské ulici. Ale nebyla to už jenom šlechta,
která se chtěla svými městskými paláci reprezentovat. Postupně se tento moment začíná uplatňovat i u duchovních institucí a to takovou měrou, že to pro mnohé z nich, jako např.
hradčanské voršilky nebo staroměstské benediktiny u sv. 'Mikuláše, znamenalo hluboký finanční Úpadek, obrovské dluhy a
následkem špatné hospodářské situace se v době jose!inské
octly tyto kláštery v čele seznamů těch, které měly být a
také byly zrušeny.
Druhá stránka ekonomiky tehdejší šlechtické i duchovní
stavebni činnosti vyplývá z podmínek tehdeji:( hospodářské
situace pražských měst. Ta, jak víme, byla zatížena každoroč
ní daňovou kvÓtou, která se rozepisovala na jednotlivé maji-

*
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tele dom~ podle jejich zámožnosti a podle velikosti a výnosnosti toho kterého objektu. Šlo ovšem výhradně o domy
měštanské. Panské domy i domy duchovních institucí přešly
totiž dříve nebo později z "městského šosu" - tj. pravo:noci,
do zemských desk, staly se tak "zbožím svobodným a zpupným"
a na městských břemanech se nadále nepodílely. To Zll8111enalo,
že se stanovená berní kvÓta rozepisovala na stále se tenčící
počet měštanských dom~, k malé radosti jejich majitel~, protože bernÍ poplatky byly čim dál vyšší. Jedinou podmínkou
pro deskový vklad bylo ~ouho to, že se v "deskových" domech nesměla provozovat žádná živnost. To byl Ústupek tak
nepatrn;f, že ani nestál za řeč, protože pro takový Účel paláce budovány nebyly. Purkmistrové a rady všech pražských
měst se tedy skupováni měštanakých dom~ šlechtou či duchovenstvem brán:ili ze všech sil, většinou však marně. Žádali
bud o ujištění, že nový majitel nabyté objekty do zemských
deák vložit nedá, ovšem obvykle neÚspěšně, anebo o to, aby
nabyyatel byl nucen zaplatit městu za vyjmutí z "městského
šosu" tak řečený ekTiva.lent, to je obnos, který měl uhradit
odpadlé podíly na berni na dlouhou řadu_ let dopředu.
I keyž cisařský dvllr sídlil ve Vídni, byla Praha jako
středisko společenského života přitažlivá i v 18. stol. a
to i v jeho 2. poljvině, kdy byla zbudována celá řada palác~. přestože - vlivem válek o rakouské dědictT:í - nebylo
hlavní město Českého království tak bezpečné jako dříve. Začínají se však, zejména ke konci století, projevovat i známky toho, že pro rodiny, které dávaly přednost Vídni, se staly pražské paláce přítěží. To můžeme sledovat na špatném
stavu i zanedbanosti zejména v inventářích pořizovaných po
smrti majitele v případě, že palác byl součástí rodinného
fideikomisu. V 1. polovině 19. stol. nastala pro pražské paláce situace kritická, neboi velký počet majitel~ se snažil
o to, aby se jich zbavil prÓdej em, bud státnímu eráru, anebo
měštanU!II, kteří si nějakým způsobem opatřili právo vkladu
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do zemských desk.
Obdobná situace nastala u duchovních institucí o něco
dříve a to z důvodů politických. V důsledku zrušení jezuitského řádu a re!orem Joae!a ri. byl, jak všichni víme, v
Praze i mimo Prahu zrušen velký počet klášterů i kostelů.
A jak je v takových situacích pravi.dlem, zavláclla brzy znač
ná bezradnost v otázce jejich využití. Nebylo totiž možné
proměnit všechny kláštery v kasárna nebo Úřady a kostely ve
skladiště. Nakonce se sáhlo k praxi osvědčené už po konfiskacích pražského domovního m@jetku v době pobělohorské. Ty
objekty, pro něž nebylo nalezeno vhodné využití dost brzy,
tak aby se jejich udržování nestalo eráru přítěží, byly prodány, většinou majitelům z řad pražského r.;štanstva, at už
to byly kostely nebo kláštery, a byly pak přestavěny na obytná domy. Že to ve většině případů znamenalo naprosté znehodnocení jejich architektury, toho máme v Praze dokladů víc,
než by nám bylo milé.
Poznámka
Příspěvek

byl zpracován na podkladu studia celá řady
archivních !ondů ve Stát. Ústředním ar~h.ivu. Především
tereziánského katastru (TK-?ražská města), archivů v
textu uvedených klášterů, spisů tzv. staré i nov9 manipulace vztahujících se k jmen.ovaným duchovním institucím i šlechtickým rodům, spisů českého oddělení dvorské
komory I a IV (ve stejných relacích), !ideikomisních
spisů, spisů českého gubernia vztahujících se ke zrušeným klášterům, spisů duchovní komise a !undační komise
v téže relaci. Dále bylo využito kontraktních knih jednotlivých pražských měst i jurisdikcí_v Archivu hl.
města Prahy. Protože jde o všeobecné závěry, nemá smyslu uvádět jednotlivé signatury, jejich seznam by byl
patrně delší než text příspěvku.
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Milada V 1 1 í m k o v á
Politische, geaellachattliche und okonomische Bedingungen der
fatigkeit der Adeligan UDd der Geistlichkeit in Prag 1D der
Zeit der Renaisaance und des Baroka
Zusammentassung
Die Bildung der Basis tUr dia Bautitigkeit des Rerrenand des geist11chen Standes 1D der Zeit der Renaiasance UDd
des Barocks beeintlusaten ~owie politische, a1s such okonomische und gesellschatt1iche Bedingungen. Dle Knickung der
okonomiachen Basis der geistlichen Institutionen in Prag wihrend des Ruasitentums behinderte die Kog1ichkeiten ihres Bauunternehmens bia Ende des 16. Jehrhunderts, ott bis in die
RŠ1fte des 17. Jahrhunderts. BatUrlich such dia bohmischen
Rerren h1e1ten bis zur HŠ1tte des 16. Jahrhunderts des Erha1ten eines Bauses in Prag hochstens tUr •ein notwendiges Obel"
und einen okonomiachen Bal1ast. Auch die fUhrenden Reprasentanten der reichsten Geachlechter h1e1ten es nicht tUr notig,
in der Bauptstadt eine reprasentative Residenz einzurichten.
Die Situation veršnderte langsam erst dia Besteigung des bohmischen Thronea durch Ferdinand I. Das neu errichtete Verwa1tungsamt - .bohmische Eammer- wurde an den fUhrenden Plštzen
mit Herren besetzt, deaaen hiufige Anwesenheit in Prag deaha1b
notwendig wurde. Einen umtangreicheren Portgang dar Adelsetablierung in Prag ver~sschte aber erst des Pauer 1m Jahre 1541
in der E1einseite und aut dem Hradschin. Eine Reihe der Adeligen tat es aber eher ala Spekulations-, als aus BaugrUnden.
Erst die Ankuntt des Erzherzogs Ferdinand ala Stattha1ter aut
die Prager Burg 1m 1548 veran1asste zu mehr intenaivem Aufbau.
Seit dieaer Zeit begann des Baua in Prag túr die bohmischen
Berren einen Sinn der wirk11chen gesellschaftlichen Repršsentation bedeuten, welche an der Intensitat in der rudolphinischen Zeit gewann. Schon in dieser Zeit bauten in Prag such
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die Adeligen, deren wirtschaftliche Situetion kritisch war .
Der stšndeautstand, s eine Folgen und der dreissigjahrige Krieg behinderten túr einige Zeit die Bautatigkeit in Prag.
Nur die Reichsten konnten bauen, vor allem Albrecht von Wallens tein. Dieser beute in den zwanziger und em Antang der dreis siger Jahre des 17. Jahrhunderts in der Kleinseite einen Pal est in der Form und i m. Ausmass einer bisher ungewonlichen
Luxusstadtresidenz. Die Kontiskationen und billige Abverkaut e der Realitaten der Emigranten ermoglichten den Adeligen
bald die Bildung um!engreicher Stedtplatze túr den Bau ahnlich
prechtiger Residenzen. Die A~ e.senhei t des Kaiserhotes in
Prag behindert e nicht di e Beutetigkeit. Im Gegenteil. Die
Ade l sbauaktivi tat in Prag wer vorher kaum so intensiv _ wie
in der 2. Hiltte des 17. Jahrhunderts. Wien, durch die Túrken getŠhrdet, lockte bis zum Jahre 1683 die Adeligen nicht .
Dea getahrlose Prag wer túr die Repreeentetion gUnstiger.
Der erste von den bohmischen Herren - Lobkowitz - erbaute
seine Wiener Residenz erst nech dem Jehr 1685. Die Politik
Ferdinande II. war eine Besis túr die um!engreiche Beutitigkeit such des geistlichen Standes, besonders der Jesuiten.
Dieee unteretutzten netúrlich such die zahlreichen Adelsmšzene. Es war ein ZllWeche von ne11en Orden, welche Umbeuten
der alteren protestentiechen Kirchen ihre Ertordenisae nicht
vollig befriedigen konnt en. Die finanziellen Mittel der geistlichen Institutionen weren nie so grose wie die der Adeligen,
so dess der Fortgsng der Beuerbeiten meistens lengsemer war.
Die Representetionsbeuten tUhrten natúrlich nicht nur einige
Adelige, sandern such Kloster in eine tiefe finsnzielle Kris e, welche spater in der j osephini schen Zeit in den Urkunden
der eutgelosten geistlichen Institutionen festgelegt waren.
Der intensiven Bautetigkeit der Adeligen und der Kirche
in Prag widerstenden such die Stedtrite, weil die wecbsende
Steuerbelestung in den Stadten euf die Búrgerheuser berechnet
wurde, ao dese der Obergeng des Eigentuma aus den Handen der
Búrger, die en den Stadt lesten teilnehmen, in freies Eigentum
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der bdeligen und der Kirche die Steuerquote auf di e ubrigen
BUrgerhauser erhohte. Die BUrgermeister und Stadtršte forderten deswegen entweder die Garentie, dase der neue Beeitzer
sein Haue in die Landtafel nicht eintragen und damit aua dem
Kachtbereich der Stadt herausnehmen lŠset,oder - lieber - bedingten den Verkauf durch die Bezahlung "des Aequivalente•
des etadtiechen Schoeehauaee, welchee die abgefallenen Steueranteile auf einige Jahre deckte.
Prag war ale Kittelpunkt des gesellechaftlichen Lebene
fUr die Adeligen bis in des dritte Viertel des 18. Jahrhunderts atraktiv. Eret em Ende dieees Jahrhunderte bevorzugt
d.e r Adel Wien und befrei t si ch von den Prager Palšeten. Kritieeh wurde die Situation in der ersten HŠlfte des 19. Jahrhunderts. Demele wurde billig eine groeee Anzahl der Paliste
und such der Gebaude aue ehemal igemKircheneigentum verkeutt.
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X: STAVEBBÍ ČINNOSTI ŠLECHTY V PRAZE
U 18 o STOLETi

V 16.

O stavební činnosti šlechty v Praze a jejím podílu na
výtvarné, resp. staTební kultuře, bylo z hlediska umělecko
historického sneseno množství meteriálua nebylo by proto Účelné zde reprodukovati vývody o angažovanosti jednotlivých
stavebníkd a podílech nejvýznamnějších i méně známých autord.
Přesto pocituJeme, že poznání duchovní atmos!éry zejména barokní Prahy ·a šlechty zdstávárl'e mnohé dlužni. ZásadnÍ
překážkou je ztráta písemných pramend v květnové revoluci a
s ní související absence historické topografie, které způso
bily dokonce u některých r,iznamn;ích objektů nepřekonanou a
snad i v budoucnu nepřekonatelnou anonymitu stavebníků. Slabou náhradou zaniklých pramenů jsou berní rula, poskytující
ke stu~u majetkové držby šlechty nosný základ, a vieitační
tabely z r. 1725, které si zaslouží podstatně větší pozornost, než jaká jim byla věnována. O životě v barokní Praze,
o jejích každodennostech, zřejmě mohou při vhodné koncepci
přístupu mnohé vypovědět.
Pro ilustraci se pokusím uvést přehled o vývoji šlechtické zástavby z hlediska jejÍ "městohorné !unkce." Studiem historických měst totiž dospívám k závěru, že města se
nevyvíjela v nepřetržitě souvislém vývojovém procesu, ale v
jistých kvantitativních a kvalitativních skocích. Za pomoci
archeologických výzkumů posledních let jsme dospěli k závěru,
že kolonizační města ve svých počátcích sice obsahovala zdě
nou architekturu vrcholně středověkého typu, např. v Praze
a T Jihlavě, jak se však zdá, většina měst měla podobu v
podstatě předcházející raně středověké pozdně hradištní ciTilizační !áze. České středověké město nabylo své klasické
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podoby, která je základem mnohých našich měst dodnes, zřej
ve 14. stol. a později bylo pouze přetvářeno v
souvislosti s dilčfmi katastro!a~i nebo kulturními zvraty,
z nichž poslední - pro ilustraci našich Úvah - se odehrává
v naší přítomnosti. Likvidace rozsáhlých Úseků historické
zástavby, jak bezprostředně v jádrech měst, tak na jejich
předměstích, a .jejich nahrazováni Útvary zcela odlišné povahy, je srovnatelná snad jedině s proměnami po třicetileté
válce.
Předpokládané změny městského organismu v Útvar životaschopný i po všechna další . staletí ovšem nenastávaly všude ve 14. stol., v některých případech se základní přerod
městské podstaty uskutečnil až v renesanci. VýjimkOu nebyla
ani Praha, kde vždy existoval zásadnÍ rozdÍl mezi stavební
kulturou Starého Města či Nového Města a Malé Strany a Hradčan. K doplnění těchto Úvah je nutno se ještě pokusit určit
funkci šlechty a církve jako stavebníka, který proces pře
rodu ovlivňoval. Konkrétně pro 16. stol. není tajemstvím, že
šlechta byla určující silou, tvůrcem kulturně i výtvarně avantgardní výstavby Hradčan a podstatně i Malé Strany, které vyhořely při katastrofálním požáru v r. 1541, do~olují
cím přežít pouze nepatrným zbJtkům méněhodnotné starší architektury. V důsledku pochopitelné inklinace k panovnické
mu dvoru byly tehdy Hradčany a Malá Strana,stejně jako ve
středověku,krystalizačním bodem rezidenční šlechtické výstavby. Připomeňme na Hradčanech od východu palác Petra a
záhy Viléma z Rožmberka (1545-46, po 1573), komplex zcela
nového typu s jedinfm u nás realizovaným palácem italské
provenience s arkádovým nádvořím a obdobně s arkádovou zahradou, která se od té doby stává lákavým atributem šlechtického eídla. V sousedství vznikl po r. 1570 palác Vratislava z Pernštejna, výtvarnou provaniencí od předešlého odlišný. Hlavním objektem v prostoru Hradčanského náměstí byly palác Jana ml. z Lobkovic, zemského komorníka, rovně!
mě někdy

již ze čtyřicátých let a v jeho sousedství paláce Berkd z
Dubé a Sirla z Trautsmansdorfu, spojené později v palác Salmovský, Hasištejnských z Lebkovic u pozdějších karmelitek,
na severní straně Gryspekovský od r. 1564 přestavěni B. Wohlmutem pro arcibiskupa nově se konzolidující katolické církve, palác Martinický po r. 1589 a v sousedství opomij ený a
neuváděný palác Novohradských z Kolovrat, obdobně jako vět
šina.předchozích palácd se sgra!itovou loggií. Na svahu
hradčanské akropole vznikaly paláce, které vhodnější polohu
již nezískaly, pánů z Hradce (1564) a konečně v patě hradu
na Malostranském náměstí palác Smiřických po r. 1603 a ještě dále palác později Colloradovský, ojediněle aplikující
ve svém průčelí kolosální sloupový řád. Ne všechny tyto paláce ovšem představovaly ucelené výtvarné dílo, mnohé nevynikaly zřejmě invenčně příliš nad náročněji řešené městan
ské domy, např. Tey.flův na Starém Městě nabo další, prézentující své touhy pro reprezentaci nejvýrazněji arkádovými
křídly.

Opět kvalitativně vyšší stupeň reprezentují paláce doby třicetileté války a bezprostředriě následujÍcÍho období,
Valdštejnský, Kichnovský a Černínský. Jejich areály nejsou
již souřadnými prvky města~ ·ale jejich dominantami.
Situace na Starém 14-;stě byla odlišná. Již připometmtá
vyšší kvalitativní hodnota měštanských domů, větší hustota
zástavby a peri!erijní poloha vzhle.dem k hradu neposkytovaly
předpoklady ke vzniku významnějších šlechtických sídel, která zde vznikala až po třicetileté válce, resp. koncem 17.
stol. a na počátku století následujíciho. Spolehlivý, nikoliv jednoznačně vyčerpávající pohled na majetkovou držbu
šlechty poskytuje berní rula, která registruje na Staré11
Městě deskové a měštanské domy.
Ve čtvrti týns~é domů deskových 12, panských Jl
l,
ll
havelské
linhartské
5,
35
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milculášalcá domů deskových 1, panslcých 13
celkem na Starém Městě domů deskových 19, panských 90,
tj . 2,1% deskových domů a 2~ domu panských.
Objettivni obraz o stavební aktivitě šlechty na Starém
Městě ovšem berní rula neposkytuje. Deskové domy nebyly nutně nejvýznamnějšími paláci, stejně jako charakteristika domů panských opět nepostihuje pouze domy šlechtické, ale 1
měšienll, Tyj adřuj e spíše povšechně ekonomickou potenci ·vlastnílol. Značné procento domů přecházelo . promisku.i tně z rukou
šlechtice do vlastnictví měštana a naopak. Snad právě v tomto okamžiku je na místě připomenout problemati!nost pojmu
palác, který nebyl definován a je spíše subjektivně definovaným označením šlechtického sídla splĎujícího požadavky reprezentace a povšechně dobové kultury bydlení.
V jiném pohledu poskytují Údaje ruly obraz o výstavnosti
nejen jednotlivých domů, paláců, ale i uličních prostorll a
částí města , ve kterých se deskové a panské domy koncentrovaly, a to nejen pro dobu ruly , ale bez podstatných změn i pro
období následující . Z dvanácti deskových domů týnské čtvrti
bylo pět v Celetné ulici, další na Staroměstském náměstí
(pozdější palác Kinských), dva domy původně Granovských byly
v Ungelte, další dva ve štupartské ulici. Počet doplňovaly
Králův dvllr a Karolinum. · Obdobně byla lokalizována většina
panských domů vyplňuJících s panskými domy daný prostor již
téměř beze zbytku. ·Význam hlavní městské komunikace a Staroměstského náměstí pro polohu všech těchto domů je očividný.
Ve čtvrti havelské se nacházel jediný deskový dům v Kichalaké ulici (Zlatý meloun Zdeňka ze Šternberka), z jedenácti
panských domů byly tři v ulici Husově, dva v Rytířské a·další porůznu. Je pozoruhodné, že mimo obě kategorie byl uveden
v rule známý dům Tey!lův, což upozorňuje na nebezpečí jednostranné interpretace tohoto pramene. ·ve čtvrti linhartské
bylo pět deskových domů situováno porůznu, třicet panských
domů rovněž bez většího soustředění, na nábřeží, v ulici Ka-
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roliny

Světlé · ~.

V milculášské

ětTrti

byl jediný dllm deskoZ hlediska Tjznamu jednotlivých architektur Prahy zaslouží pozornost nejY.fznamnějií
paláce vznikající v poslední třetině 17. stol. a na počátku
18. stol., situované právě na Starém Městě. Bylo to v době,
kdy Pražskt hrad již nebyl sídlem panovníka a nebyla zřejmě
naděje, že by jím kdy ještě mohl bjti. Vídeň po porážce ~
ků počínala období svého rozkvětu a poutala ·tedy přednostně
pozornost. Z hlediska urbanistického doznívaly na Starém
Městě velkorysé a dříve nevídané akce, na západě výstavba
j ezui takého komplexu lUementina, Konviktu a Svatovácl&Ts.lcého semináře, na Yjchodi, na což se zapom:úlá, existoval nemnoho menií Útvar arcibiskupského semináře v bývalém Králově dvoře s Norbertinem, s kolejemi a dvěma chrámy. Jakoby
.lcleštěmi byla měštans.lcá zástavba Starého Města sevřena ze
dvou _stran. Ve dvÓu .et~páCJi zde vznikl ja.lco novostavba palác Kolovratskj na OVocném trhu, j edinj na Starém Městě se
zahradou a sallou terenou rozprostÚ'ající se na volném pozemku na straně k příltop~. V osmdesátých létech přibyl palác
Picollom.iniovskj přeatavbou staršího domu s jádrem ze 13.
stol. lfovou zvýšenou hladinu zástavby stanovily palác Hrzána z Harrasova v Celetné ulici, dodnes převyšující své okolí,
který již nenalezl následovníky a již neexistující palác .
městského hejtmana Rudolfa z Lisova na Staroměstském náměstí.
Vyvrcholením šlechtické stavební činnosti na Starém Městě byla rovněž již v 1. desetiletí započatá výstavba paláce Clam
Gallasova. Je to snad nejreprezentativnější pražský palác se
všemi atributy požadované reprezentace, s monumentálním schodištěm, sálem, nedokončeným divadlem, průčelím a nádvořím.
Nemálo náročně vyzněl mladší palác Colloredo Mans!eldský v
Karlově ulici, kam se soustředoval 1 záj ea dalších šlechtických stavebníků. Jestliže z Úsporných důvodů neuvádíme známé
stavitele, připomínáme alespoň dům Theo!ila Klea z Roudného,
v r. 1652 ještě měš~ena, primase města Plzně, zÚčastnivšího

Ti, pansqch

třináct, opět porůznu.
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se vizitační komise berní ruly, který v osmdesátých létech
si dal na Staroměstském náměstí přestavět do honosné podoby
dům čp. 480, patrně podle projektu významného architekta
J. B. Matheye. Dům rozhodně nelze nazvat palácem.
Pomlčeli jsme dosud o domech, které vlastnili významné
šlechtické rody současně s paláci. Hapř. čp. 548 na nároží
Staroměstského náměstí a Železné ulice byl po celé 17. a
ještě 18. atol. majetkem Černínd. Jejich stavební aktivita
se zde omezovala prakticky na běžnou Údržbu, v 18. stol. spojenou s přeřešenim prdčelí patrně podle návrhu F. M. Kaňky
(za sdělení děkuji v. Naňkove). Takových příkladd bylo semo_ zřejmě více. Kaši pozornost upoutává např. dům pánd z Bubna,
čp. 598 v Celetné ulici, zřejmě jejich nejvýznamnější pražský objekt vzhledem k tomu, že v Praze nikdy nevybudovali
samostatný palác. Tento dům s vynikající dekorací zadního a
dvorního pr~čelí a naopak s aéně hodnotným.průčélím do Celetné ulice ne.yniká nad průměr měštanské zástavby.
Je Účelné uvést ještě jeden ·postřeh o šlechti.ckých stavebnících. Jde o jejich ide.ovou či přímo politickou angažovanost v rámci stavební činnosti. BezÚspěšně pátráme po stavebníku palácového průčelí domu čp. 932 na Staroměstském náměstí, které existuje po asanaci koncem 19. stol. pouze v
povšechné kopii. Ve štítu bývala socha sv. Václava, po stranách vzpínající se dvojice lvů. Patrně motiv české státnoet1
někdy z dvacátých let lB. stol. Baopak v r. 1736 neváhal Marek Joanelli umístit na atice sochy habsburských panovnikd
a o dl!setileti později baron Jos. Langer jako reakci na boj
o uznání pragmatické sankce a důkaz věrnosti panovnickému
rodu umístil v supraportách oken medailony Marie Terezie a
Františka Lotrinského.
Samostatnou problematiku představuje stavební činnost
šlechty na Hovém Městě, které disponovalo až do 19. stol.
rozsáhlými nezastavěnými plochami. Berní rula zaznamenává
ve zderazské čtvrti 10 a v dalších čtvrtích celkem 8 desko-
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vých domů, panských domů nejvíce rovněž ve čtvrti zderazská
(72) a 86 celkem ve zbývajících čtvrtích. Význ8111Dější palácová zástavba se koncentrovala v bezprostřednÍm kontaktu se
Starým Městem. Na Příkopech vznikl v poslední třetině 17.
stol. palác Vernierovský s rozsáhlou zahradou, další paláce
vznikly záhy v ulicích Panské, 141kulendské, lqbernské a Spálené.
Rovněž semosťatnou kapitolou je 'baroknÍ palácová výstavba Malé Strany a Hradcen, kde se šířila v podstatě rovnoměrným pronikáním do starší měštanské domovní struktur.J.
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Jan K u k
Zu der Bautatiglteit der Adellgen 1n Prag vom 16. bis zam 18.
Jahrhundert
Zll8ammen!assung
In seinam Beitrsg, der sll! die Ansly•• der Steuerrolls
all8 dem Jahr 1653 I10d der V1aitst1onstsbel1en aus dem Jahr
1725 gestutzt wird, skizzierte der Autor die Obersicht der
Entwicklung der adeligen Verbsuung 1n Prag vom 3tandpunlct
ihrer •atadtblldender l!'unlction•. Das Studium der historischen
Stadte brachte 1.bn nšmlich zum Abachlusa, dass aich die Stadte 1n einem l!'ortentwicklungsprozess nicht antw1cke1ten 1 sandem in den gewissen quantitativan und qualitativen SprUngen.
Des gilt schon von den m1ttelalter11chan Stadten 1n Bohmen,
die ihre klassische Gests1t, die die Grund1age der bohmischen
Stadte bis heute bildet, wahrscheinlich in dem 14. Jahrhundert annahmen und spater nur im Zusammenhang mit den Teilkstastrophen oder mit den kulturellen Wendungen umgestaltet
wurden.Die vorausgesetzten Veršnderungen des Stadtorganismus
in ein ~ebens!Šhiges Gebilde such in den nachsten Jahrhunderten zogen sich nicht natUrlich ubersll 1n dem 14. Jahrhundert
durch, irgendwo kam die Grllndumwandlung des Stadtwesens erst
in der Renaissance zustande. Auch Prag war keine Ausnahme, wo
immer sin Grundunterschied zwischen der Baukultur der Altstadt
oder der Neustadt und der Kleinseite und des Hradschins existierte.
Im 16. Jshrhundert waren dia ltleinseite und Hradschin
ein ltristsllisationspunkt des Adelsresidenzaufbaus, ebenso
wie im Kittelalter in der l!'o1ge aeiner verstšndlichen Inklination zum Ho! des Herrschers. Bicht alle Paliste stellten
aber ein geschlossenes plastisches Kunstwerk vor, viele ragten dle anspruchiger loaenden Biirgerhiuser nicht hervor. Eine
quantitativ hohere Stufe repršsentieren die Paliste aus der
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Zeit des dreissigjDhrigen Krieges und aus der unmittelbar
!olgenden Zeit. !hr Areal sind nicht mehr die beigeordneten
Stadtelemente, sondern ihre Dominanten.
Die Situation in der Altstadt war verschieden. Die hBhere Qualit~t der Bttrgerh!user, gr6ssere Dichte des Verbauens
und die Peripherielage angesichts der Burg gaben keine Voraussetzungen zur Entstehung bedeutender Adelsresidenzen. Diese entstanden erst nach der H~!te des 17. Jahrhunderts, die
Steuerrolla stellt schon in der Altstadt 20% der H~user in
den H!nden der Adeligen !est. Es waren natdrlich nicht meistens
die Pal~te. Ibre gr6sste ~onzentration wurde in der CeletnáStrasse und au! dem Altst~dter Ring, beziehungsweise in ihrer
n!heren Umgebung !estgestellt. Vom Gesichtspunkt der Bedeutung
der einzelnen Architekturen Prags verdienten AU!merksamkeit
die Pal~te, die um das Jahr 1700 in der Altstadt entstanden.
Es war in der Zeit, als die Burg nicht mehr Herrscherresidenz
wa.r und das Zentrum der Monarchie st!ndig nach Wien dbertragen
wurde, welche Stadt nach der tUrkischen Niederlage ihre Bl~te
zeit durchlebte.
Vom urbanistischen Gesichtspunkt erreichen in dieser
Zeit ihren HBhepunkt in der Altstadt frdher zwei nie gesehene Aktionen, im Westen der Au!bau des Jesuitenkomplexes des
Klementinums, Konvikte und des St. Wenzela-Seminariums, im
Osten nicht nur ein bischen kleineres Gebilde des erzbisch6!lichen Seminares in dem ehemaligen K6nigho! mit Norbertinum,
mit den Studentenheimen und zwei Kirchen. Das Interesse der
adeligen Bauherren konzentriert sich nun um Karl-Strasse, wo
seit dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts der Au!bau des
Clam-Gallas-Palastes, vielleicht einer der repr!sentativsten
Pal!ste Prags, mit allen Attributen der beanspruchten Repr!sentation, begann.
Die selbst!ndige Problematik bedeutet die Neustadt, die
um!~~reiche unverbaute Fl!chen zur Ver!Ugung hatte. Die
Steuerrolla stellte da die gr~sste Anzahl der Landta!el - und
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Pal!ste konzentrierten sich in unmittelbarem Kontakt mit der
Altstadt im Gebiet zwischen Příkopy, Wenzelsplatz, Jindřišská
Strasse und Hybernská-Strasse.

Herenh~user
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LOBKOVICKÝ PALÁC NA PRAŽSKÉM HRADĚ
A JEHO HMOTHÁ KULTURA

Ba samém východním konci Pražského hradu, u

br~

vedle

Černé věže, se nalézá nově rekonstruovaný Lobkovický palác

s obnovenou raně barokni fasádou z přestavby z let 1651 - 1668. Tomu však předchá
zel složitý a donedávna zcela neznámý vývoj, který se podařilo částečně osvětlit díky novému zhodnoceni archivních pramen~ a předevěim díky archeologickému výzkumu a stavebněhis
torickému prdzkumu, který probÍhal v letech 1971 - 1985 v
souvislosti s celkovou rekonstrukcí paláce za Účasti autorll.l/
Výzkum prokázal, že ve 14.-16. stol. se nacházely v areálu dneěniho paláce tři kamenné domy na samostatných, zdmi
oddělených parcelách o šíři přibližně 18 m a hloubce 26-27 m.
Vý~imku tvoří východní parcela, j ejiž jižní a východní hranice je vymezena stáčejícím se obloukem románské hradby, a.
proto je nepravidelná a menší. Parcelní hranice mají svoji
ještě starší tradici, a to od l'J. sto1. 2 1 Puvodní podobu kamenných domll mllžeme rekonstruovat jen částečně. Stály při
uliční frontě, tj. při Jiřské ulici. Nejlépe se dochoval dllm
na západní parcele. Dodnes existuje valeně zaklenutý sklep
v severozápadním nároží paláce o rozměrech ),8 x 6,6 m. Stáří dalšiho, opět valeně zaklenutého sklepa za ním, o rozmě
rech 4,7 x 3,8 m, je po provedené rekonstrukci nejasné. Východně od těchto sklepll byl průJezd o šíři 4,6 m a na jeho
východní straně bylo možno zčásti prozkoumat čtvercový prostor o rozměrech 8 x 8 m, s dodatečně vloženou křížovou
klenbou. Vstup do něho byl pravděpodobně na jižní straně,
jak svědčí torzo cihlového prahu • .
(-Hradčany čp.

'J/IV), v

současné době
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Zástavbu prostřední parcely prakticky neznáme. Dosud
exiatuje trojprostorový sklep, nacházející se již pod Jiř
skou nlicí o maximálních rozměrech 6 x 4 m. Průzkum dále zachytil torzo zdi s nárožím v hloubi parcely. Na východní parcele jsme objevili dvě, zřejmě obvodové zdi domu ve směru sever - jih o délce 8 m (neni však ani v jednom případě Úplná)
a mezi nimi základy pilíře. Šíři domu lze stanovit na 10 m.
Gotické stáří je nutno předpokládat také u průčelní zdi do
Jiřské ulice.
Parcely dosahovaly až k románské hradbě. V jejich zázemí byla situována lehčí zástavba, nejspíše hospodářského charakteru. Na západní parcele stál dvouprostorový srub s litou
maltovou podlahou a s místnostmi o minimálních rozměrech 2,5
x 2,5 a 2,5 x 3,5 m. V zázemí prostřední parcely lze snad doložit existenci srubu na kamenné podezdÍvce, pokud správně
interpretujeme situaci na profilu. O zázemí východní parcely
nevíme nic.
Písemně jsou pro 14.-15. stol. ojedinělými zmínkami doloženy k r. 1371 "domek, prodani Anně z Rochova" 3 / a k roku 1486
"dům Ady", 4 / tj. jakéhosi Adama.5/ Nelze však - říci, je-li tím
míněn tentýž dům, a který z doložených objektů to vlastně je.
Nejpravděpodobněji západní z nich. 6 /
Jiná je situace pro 1. polovinu 16. stol. Nejzápadnější
dům lze ztotožnit s domem Václava Bezdružického z Kolovrat,
který jej pravděpodobně získal mezi lét7 1512-1516. 7 / Komu
patřil původně prostřední dům nevíme, ale jeho městiště se
zpustlým domem získal také Václav Bezdružický z Kolovrat, jak
dokládal v r. 1531. 8 1 VýchodnÍ dům patřil Kaplířům ze Sulevic,9/ konkrétně se připomíná Purkart ze Sulevic na Duchcově,
před r. 1523 spravující celý kaplířovský msjetek.lO/ Další
vývoj lze rekonstruovat tak, že zde existovaly dvě majetkové
jednotky, tj. že spojení zá~adní a prostřední parcely, doložené k r. 1531, přetrvalo. 111 V r. 1543 západní jednotku držel
Zikmund z Freygutu "od Zlaté trouby" 12 1 a východní nadále Kaplířové ze Sulevic. 13 / Ale již v r. 1546 západní držel Wolf z
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z Krajku, který z:ískal, ne"'ÍÍIle ovšem kd7, taká sousední držbu kaplířovskou.l4/
s Krajíři z Krajku je spojena rozsáhl.á přestavba celého areálu. Prostřední a západní domy byly spoj~ v jeden
celek a dost dUkladně přestavěny. Objekt můžeme rekonstruovat jako trojkřídlý, obestavující dnešní velké nádvoři paláce ze západu, severu a východu. O možné existenci čtvrtého
jižního křidla při románské hradbě vypovídá výzkumem nalezená zed, spojující východní a západnÍ křídlo v jižní části
nádvoří. Doložená křidla jsou hluboká 1 - 8 m, předpokládané
jižní křídlo b7 mělo prakticlcy' atejnou hloubku (7 m). Vzhledem k poškození situaci mladšími zásahy není jednoznačné rozhodnutí možné. V senrJÚIII křídle při Jiřské ulici přetn· al ze
starší situace průjezd do nádvoří. Dále se v průěel.ni zdi dochovalo malé obdélné okénko. Nejvíce detailů známe z východního křídla, .v jehož východní zdi se dochoval j ednoduchi portál s půlkruhovim záklenkem s prostým okosením a fragment
stejně pro~ilovaného okna v jeho sousedství. Křídlo dosahovalo až k románské hradbě, ke které b7lo přizděno. Východní
část areálu, tj. městiště původnÍho východnÍho domu, b7lo
pravděpodobně nezastavěné, ale k areálu patřilo, jak dokládá
výše zmíněný portál. Existovala zřejmě pouze zed, oddělující
tuto plochu od Jiřské ulice. Pragmenty zdiv zachycené archeologickým výzkumem _ a půdorysně nerekonstruovatelné mohou náležet i další etapě.
Z celkové dispozice objektu plyne, že tato etapa a s ni
spojená přestavba, datovatelná do rozmezí let 1546 a l554,l5/
Úplně zrušila původní členěni areálu a vytvořila jeden celek,
který se stal základem pozdějšÍho stavebnÍho vývoje a ve své
hmotě přetrval vlastně dodnes.
Z vybavení interiérů stavby známe zejména kachlová kamna, jejichž torza se podařilo nalézt v odpadní jámě v sz. rohu malého nádvoří.
V získaném souboru je možno identifikovat tři základní
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komorové a kachle rámové (s rámovou komorou, s žebrem).
Zlomky miskovitých kachlll pocházejí minimálně ze čtyř
kusll. Všechny jsou poměrně tenkostěnné, což spolu s jejich
větší výškou (125 a 160 mm u měřitelných exemplářll) bývá považováno za znaky starš:í.ho pllvodu, naopak absence vývalkll či
rýhování na vnější straně za znak mladší. 16 / Jil z prosté
kombinace těchto kritérií v našem materiálu, kdy např. vyšší
z obou měřitelných zlomkll má vnější stranu téměr hladkou,
vyplývá, že.uvedená hlediska nelze zevšeobecňovat a že možnosti přesnějš:í.ho datováni tohoto typu kachli jsou v rámci
samotného vfvoje omezené. 17 1 Zdá se· dokonce, že např. v/ražském prostředÍ přetrvává minimálně do konce 16. sto1. 18
Komorové kachle jsou v našem souboru. zastoupeny bezpeč
ně dvěma druhy kachlů ř:ímsových. Prvním je výžlabkový kachel
s motivem vinné révy . ve výžlabku, mohutným stuhou obtočeným
vývalkem, nápisovým polem s minuskuln:ím nápisem ":Pyul.a zyd",
zakončený na vrcholu třemi zuby cimbuří (obr. l-b, minimálně
čtyři exempláře). ·zejména svým nápisem, který byl interpretován jako zkomolenina dvojjazyčného "!igulus žid", ale i celým ztvárněn:ím čelní vyhřívací stěny • se tento typ zařaz~ e
do širší skupiny kachlů pražské provenience, označených jmény jejich výrobců. Díky této skutečnosti jsme schopni s pomocí písemných pramenil a analogií · datovat celou skupinu poměrně spolehlivě do konce 1. třetiny 16. stol.l9/
.
Dalším, zastoupeným 4 exempláři či jejich zlomky, je
komorcn-ý ř:ímsový kachel s motivem doprava (heraldicky) kráčejícího lva, ukončený nahoře půlkruhovou vějířovitou akrotérií (obr. 1-a) typickou pro tzv. renesanční proud 2. čtvr
tiny 16. sto1. 20 / V obou případech řimsových kachlll výška
zachovaných komor (kolem 120 mm) rovněž neodporuje uvedenému
datování. 21 /
U dalších dvou lcusů, z nichž byly nalezeny pouze části
čelních vyhřívacích stěn, lze předpokládat, že rovněž patří
do skupiny kachlů komorových. V obou případech se jedná o
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cházející režný, se zbytky slídového přetahu, a zobrazuje
polopostavu šlechtice v čelním pohledu (obr. 2-a); druhi,
opatřený zelenou transparentní glazurou, pak polopostavu
šlechtičny s horní polovinou těla v čelním pohledu a hlavou
z levého pro!ilu. Celkové poměrně jednoduché a nepřiliš detailní výtvarné zpracování obou kusů včetně absence náznaků
perspektivy umož~uje spolu s detaily oděvu rovněž v · tomto
případě datováni ·do 2. čtvrtiny 16. stol., kam je ostatně ·
typ portrétních kachlů obecně kladen. 22 1
Do skupiny rámových kachlů patři jednak zlomky zeleně
glazovaných poměrně bohatě pro!ilovaných okrajových lišt se
zachovanými částmi komor ó výšce 63 mm a zejména pak několik
drobnějších zlomků patrně jednoho kusu zeleně glazovaného
kachle, zdobeného bohatými Úponky s poupaty a ostrými palmetami. Místy jsou Úponky staženy : poměrně složitými ořechy v
kosočtverce s dovnitř prohnutými stranami, uvnitř nichž jsou
růžice, tvořené čtyřmi protáhlými listy. Celek je zarámován
j ednoduchou hranolovitou lištou.
Nejde-li o import z vyspělejšího prostředí, pak se pravděpodobně jedná o kachel svým půvt;dem mladší, je,hož vznik
můžeme k~t zřejmě nejníže k polovině 16. stol. Toto datováni odpovídá jak výzdobě čelní vyhřivaci stěny, tak i technologickým detailům, zejména nízkému rámu (70 mm) s poměrně
ostrými rohy. 2 3/
Mladši datováni tohoto kusu nemusi vylučovat jednorázové zaplněni odpadni· jámy, které můžeme s jistou pravděpodob
nosti spojit s některou z uváděných přestaveb, a tedy ani
současnou funkci všech nalezených typů kachlů (je nutné upozornit, že všechny byly použity). Budeme-li souhlasit s uváděnou dobou používánÍ kamen v rozmezí dvacátých až třicátých
let, samozřejmě s nevyhnutelnými opravami, pak společné fungováni všech těchto typů alespo; po minimální dobu neni vyloučené.24/ S timto předpoklade~ by se shodovalo i to, že
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zastoupen pouze jediným exemplářem; nová kamna přirozeně
nepotřebovala tak vel~é opravy.
Z časové ho rozmezí 2. třetiny 16. stol. nevybočuje ani
posledni typ zeleně glazovaného čtvercového kachle s medailonovým zahloubením a stylizovanou rostlinnou výzdobou v rozích, který se ve středoevropském prostředí objevuje kolem
poloviny 16. stol.; 2 5/ horní časová hranice jeho výskytu bude ještě zmíněna. Z analogií lze předpokládat, že jde rovněž
o kachel s rámovou komorou, i když na našem ·zlomku není dochována.
Nálezový soubor je doplněn nepočetnými zlomky kuchyĎské
a stolní keramiky, která ve své větš~ě zapadá do výše vymezeného časového rozmez! (pokud toto zařazení ovšem dovoluje jeho značná torzovitost). Z dosavadních ještě nepříliš ucelených předst:;.v o keramice tohoto období se vymykají pouze dva
Úplněji zachované kusy. Tvar lahvičky (džbánečku, vázičky?,
obr. 2-b) navazuje sice na tvary starší, užívané většinou ve
funkci pokladničky, 26 / analogické tvary již s vnitřní glazurou a širším hrdlem (jako v našem případě) se v pražském
prostředí vysk7tují až v souborech z přelomu 16. a 17. stol.,
kdy je lze !unkčně interpretovat jako džbánky. Podobně je
tomu i s druhým kusem (obr. 2-c), soudkovitým tenkostěnným
hrnkem s vnitřní světle olivovitou glazurou s drobnými hně
dými tečkami a tmavě hnědou glazurou přes okraj, zdobeným
do poloviny těla vodorovným rýhovánim. Okraj je ovalený,
mírně ven vyhnutý, ploše oválné ucho je připojeno zhruba v
polovině nádoby. Tento typ hrnku je v souborech pražské provenience doložen bezpečně pro přelom 16. a 17. stol. či pro
období počátku století sedmnáctého, 27/ určité náznaky pro
jeho starší datování existují však i zde. V obou př!padech
je přesnější datování prozatím komplikováno neznalostí keramiky 2. poloviny 16. stol. i její omezenou pramennou základnou (její absence na Pražském hradě má své speci!ické pří-
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do období staršího, než je konec 16. stol., kdy již existují
v bohatě rozvinutých formách.
Palác přestavují znovu Pernštejnové, kteří jej získali
v r. 1554. 28 / Renesanční palác, který na místě starších domů
a s použitím jejich zdiva V'Jbudovali, se rozsahem příliš nelišil od dnešního objektu. Neexistovala tehdy jen otevřená
lodžie mezi oběma románskými věžicemi ani trakt mezi východní věžicí a velkým sálem, křídlo v místě velkého sálu nepře
sahovalo parkánovou hre.dbu a. severní strana malého nádvoří
nebyla souvisle zastavěna. Celá stavba. byla s výjimkou věží
(nad románskými věžicemi) jednopatrová.
S.:: stavbou, jak dovodila M. Vilímková, započal Jaroslav
z Pernštejna v r. 1554 nebo 1555. 29 /
Palác vznikal postupnou výstavbou v několika stavebních
etapách, které nejsou příliš časově vzdálené a které proto
někdy nejsme schopni od sebe přesně odlišit. Jednoznačně se
projevily tyto fáze v Úpravě !asád, je ovšem otázka., zde. nová !asáda vždy souvisí s větší stavební aktivitou.
Za umělecky nejpozoruhodnější je nutno označit již prvou stavební etapu, spojenou s osobou Jaroslava z Pernštejna
a. datovanou do období 1554-1560.JO/ V této době nejen vznikla
větší část paláce, ale na průčelích byly hojně použity architektonické články z pálené hlíny, které jsou pro pernštejnské
stavby z doby před polovinou 16. stol. typické. Mladší renesanční zásahy a hlavně celková raně barokní přestavba Lobkoviců změnila stavbu natolik, že bylo možno jen zcela výjimečně zazn~enat nálezy terakotových článků in situ. Podařilo se to ve třech případech, vždy šlo o masivnější články,
které nemusely být při přestavbě z !asády vybourány, ale byly pouze osekány, aby nevyčnívaly. Na dvorní !asádě jižního
křídla do velkého nádvoří byly nalezeny klenáky někdejší arkády a části římsy nad touto arkádou. Dále byly odkryty ose-
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kané parapetní římsy oken v 1. patře dělícího křídla. Všechny ostatní terakotové články a jejich fragmenty byly nalezeny v sekundární poloze. Těch, které se podařilo vyjmout ze
zdiva nebo získat ze zásypových vrstev, bylo nakonec i se
staršími nálezy celkem 566. Všechny články byly dokonale
technicky provedeny a bohatě zdobeny figurálními, rostlinnými nebo ornamentálními reliéfy. Při zpracováni se podaři
lo rozlišit 37 různých základních typů, z nichž řada má ještě několik variant (např. pravé a levé provedeni apod.). Asi
třetina typů jsou panely o základní tlouštce 5-7 cm, ostatní
jsou článk;r masiv ni, opatřené uprostřed jednou či dvěma podélnými dutinami. Původní rozměry některých desek i masivních
článků jsou udivující. Technická dokonalost iumělecká Úrove~
terakot svědčí nepochybně o Účasti italského nebo alespo~ v
Itálii školeného umělce. Provedení fasád odpovídala i kválitní výdlažba velkého nádvoří, provedená z cihel postavených na výšku a skládajících parketový vzor a zalévaných bílou mal tou.
Pro datováni mladší stavební etapy máme oporu jen v neÚplně zachovaném letopočtu na dvorním průčelí jižního kříd
la. Horní polovina dvou čísel byla patrně zb;rtkem letopočtu
1576. Tento fragment však nepatřil k vrstvě sgrafit, která
b;rla od dvacátých let na velkém nádvoří viditelná a kterou
nedávná rekonstrukce obnovila, ale k vrstvě starší. Ta b;rla
provedena proškrabávánim vápenného nátěru naneseného na modrošedou omítku. Pozoruhodné je, že alespo~ na jižním křídle
překrylo toto sgrafito již otlučenou terakÓtovou řimsu nad
arkádou, zatímco archivolty této arkády z mohutných terakotových klenáků byly ještě respektovány. Cvikly arkád vypl~o
valy stylizované trojlisty, z výzdoby plochy nad oblouky
byl objeven pouze fragment s jezdcem na koni a pěšim ozbrojencem se štítem /?/. Na stěně dělícího křídla se dochovala
iluzivní sgrafitová římsa.
S touto etapou souvisí patrně i přístavba krátkého
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jem o vysvěcení kaple v r. 1577. Pručelí tohoto křídla do
malého nádvoří melo malovanou fasádu s iluzívním kvádrovánim v přízemí a s postavami světcu na meziokenních pilířích
v patře. Druhá renesanční stavební fáze je spojena s osobou
Vratislava z Pernštejna. Tehd7 již nebyly užívány terakotové
články, ale architektonické detaily z jemného stříbřitého
pískovce, často šedomodře polychromované. Nejspíše v této fázi vznikla zástavba na jižní straně malého nádvoří, tj. spojovací křídlo se sloupovou lodžií v 1. patře a obytné stavení, jehož jižní pručelí směrem k městu vzniklo nástavbou na
parkánovou hradbu.
Pozdější stavební aktivita je snad spjata s mladší sgrafitovou vrstvou na prúčelích kolem velkého nádvoří. Tato vrstva je co do rozsahu zachována více, avšak není datována. Z
fragmentu si lze utvořit jen velmi neÚplnou představu o ikonografickém programu této výzdoby. Na meziokenních pilířích
byly alegorické postavy a postavy z antické mytologie. Kromě
řady malých a blíže neurčitelných fragmentu je na výchocinim
křídle zachována téměř celá postava Víry a vedle ní značná
část rozměrnější figurální kompozice, patrně Paridova soudu•
Závěr renesanční stavební aktivity patřil Polyxeně z
:.. ... rnštejna, za níž bylo pravděpodobně výrazně rozšířeno jižní
křídlo při malém nádvoří. Rozměry tohoto objektu byly po pře,.
stavbě tak značné, že v jeho 1. a 2. patře mohl vzniknout
při barokních Úpravách dnešní velký sál.
Z výbavy interiéru paláce lze uvést jen několik objevených fragmentu nástěnných maleb v místnosti 1. patra. Na
jednom z nich se dochoval podstropní pás tvořený bohatými
rostlinnými rozvilinami, pod nimiž byly vázy spojené festony.
Druhý zachovalejší fragment byl zbytkem iluzivního kanelovaného sloupu s rostlinnými festony. Žádný ze zlomkových dokladu nástěnné malířské výzdoby nelze bohužel blíže připsat ně
které ze stavebních etap.
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torza kachlových kamen. V tomto případě jsou všechny
kachle, nalezené v mladších, blíže nedatovatelných zazdívkách, již bez výjimky glazované. V největším počtu (6 kusů)
jsou zastoupeny čtvercové kachle velkého formátu (JO x JO cm)
s rámovou komorou se zaoblenými rohy (výška komory 6,5 .' cm),
asymetricky rozdělenou vloženým žebrem. Uprostřed zeleně
glazované čelni vyhřivaci stěny je zahloubený kruhový medailon s polopostavou ženy v bohatém šlechtickém kroji, ve dvou
případech držici na levém předloktí psika a v prstech květinu
(obr. )), ve zbývajících čtyřech v pravé ruce zrcadlo. V rozích jsou všechny exempláře opatřeny bohatou stylizovanou
rostlinnou výzdobou. Jak na základě technologických a morfologických detailů, tak i podle oděvu lze tyto kachle datovat
na přelom 16. a 17. stol. či do počátku století sedmnáctého.Jl/
Stejné datování platí i pro jediný získaný kus rámového
kachle mozaikového, opatřeného hnědou glazurou. Čelní vyhří
vací stěna je členěna do oválů, v nichŽ se střidaj i v tichém
horizontálním pásu stylizované lilie a v sudém lilie s šestiUstou růžici.
Obtížněji · datovatelný je zlomek zeleně glazovaného čtver
hranného rámového kachle s medailonovým zahloubením a stylizovanou rostlinnou výzdobou v rozích. O počátcích výskytu tohoto typu kachle jsme se již zmínili, jejich vyznívání je ve
vyšším sociálním prostředí kladeno do konce 16. stol.3 2 / Zdá
se však, že přinejmenším v Praze se s jejich užíváním 1 ve
vyšších sociálních vrstvách můžeme setkat ještě přinejmenším
v průběhu první poloviny století následujíciho.JJ/
Posledním získaným kusem je rovněž zeleně glazovaný
čtvercový rámový kachel velkého formátu s rolverkovou kartuši ve středu čelní vyhřívací stěny, lemovanou bohatě vinutým
festonem a stylizovanými rostlinnými ornamenty. Nad kartuši,
v níž byla původně vymodelována patrně dvě poprsí osbb šlechtického původu (zachovala se pouze pravá postava), zůstala
opět
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Ha základě i.konogra!ického posouzení můžeme tento kachel
rámcově klást do pokročilého 17. stol .
Za zmínku stojí i nález zlomku !ajánaového talíře
(obr. 4), který byl v průběhu 2. poloviny 16. stol. vyhozen
na smetiště, vyplňující starý příkop na Opyši.J4/ Nález tedy
sice ne pochází přÚno z areálu paláce , nicméně na základě jeho rozboru je zřejmé, že v době své !unk:ce byl používán v
domácnosti majitelů domu.
Talíř byl podle části znaku, která je na. zlomku dochována, součástí většího jídelního sauhoru manželského páru
Vratislava z Pernštejna a Marie Manrique de Lara. Další ku_
sy tohoto souboru jsou dnes uloženy ve sbírkách Středočeské
galerie35/ a jedna mísa se nalézá ve sbírce Uměleckoprůmyslo
vého muzea v Praze. Vznik souboru lze klást mezi léta 1555,
kdy došlo ke s~atk:á a k: udělení řádu Zlatého rouna Vratislavovi z Pernštejna (část řetězu tohoto řádu je na zlomku rovněž patrna), a 1582, kdy Vratislav umírá. Otázka provenience
souboru je dosud nejasná, jako nejpravděpodobnější se zdá
být domněnka o jeho kompletaci ze dvou dílen, snad italské a
domácí habánské; k: druhé z obou jmenovaných možností by pak
patrně příslušel i zlomek z Pražského hradu. V případě domácího původu by se tak jednalo o dosud nejstarší doklad výroby !ajánse u nás.3 6 /
Od 16. stol. lze sledovat zvýšený zájem šlechty o získání sídla v areálu Pražského hradu v souvislosti s nutností
pobývat u dvora vzhledem k zastávání v:rsokých Úřadů (např.
Rožmberkové, Švamberk:ové, páni z Rožmitálu}. V případě Pernštejnů se podařilo doložit, že tomu předcházel dlouhý a složitý, a domníváme se, že i zajímavý vývoj, jehož osvětlení
je dílem spolupráce několika disciplin.
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Obr. 1 - Praha-Hrad, Lobkovický palác. Komorové římsové
řádkové kachle, 2. čtvrtina 16. století.
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Obr. 2 - Praha-Hrad. Lobkovický palác. a - zlomek komorového (?) základního kachle, 2. čtvrtina 16. stol.;
b,c - ·ukázky raně novověké kuchy~eké a etolni x~~~
miky, po polovině 16. stol.
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Obr. 3 - Praha-Hrad, Lobkovický palác. Komorový základní
kachel, po~átek 17. stol.
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Obr. 4 - ·Praha-Hrad, zahrada ěp. 192 na Opyši. Zlomek
fajánsového t alíře se znakem Vratislava z
Pernštejna a Marie Manrique de Lara, 1555-1582.
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Der Lobkowitz-Pa1ast au! der Preger Burg und seine materie1le
Kultur
Zusammenfessung
Au! dem Ostende der Prager Burg befindet sich des Area1
des Lobkowitz-Pa1astes, in unserer Zeit in die Form nech dem
frÚhbarocken Umbau aus den Jahren 1651-1668 rekonstruirt. Diesem Umbalt ging eine komplizierte a1 tere Entwicklung voraus,
teilweise bekannt dank der archaologischen, bauhistorischen
und Archivel'fors.chung.
Im 14. - 16. Jahrhundert befandén sich 1m Pa1astarea1
au! den se1bstandigen Parzel1en, deren Form wir nur te11weise
kennen, drei steinerne Hšuser; die Bebauung konzentrierte sich
wahrschein11ch bei der Gessenfront. Die a1tere Tradition von
der 2. Ha1fte des 13. Jahrhunderts haben die Parze1lengrenzen.
Schrift1ich 1st durch vereinze1te lrwahnungen des Haus 1m
Jahr 1371 und 1486 be1egt. In der 1. Halfte des 16. Janrhunderta ·gehorte des west11che und mittlere Objekt dem Wenzel
Bezdružický von Kolowrat, des ostliche Objekt dem Kaplíř von
Sulevic. Im Jahre 1546 besass des ganze Area1 Wolf Krajíř von
Krajek. Kit ihm 1st ein amfangreicher Umbau (zwischen den
Jahren 1546-1554) verbunden, welcher den jetzigen grossen
Pe1aathof umbaute und der in seiner Verteilung und im Um!ang
bis heute aberdauerte. Aus der Ausstattung der Interieure kennen wir Pragmente des Kache1ofens; es sind drei Typen der Kecheln: mit der winckelrechten MUndung,Kammer- (Bild 1, 2-e)
und Rahmenkacheln. Von diesen kann man genauer die Kammerkecheln in des 2. Viertel des 16. Jehrhunderta und die Rahmenkacheln in die HŠlfte des 16. Jahrhunderts datieren. Zu dieser
Zeit kenn man such die gefundene Keramik (Bild 2-b, c) datieren, sie kann aber such etwas janger sein.
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Im Jehre 1554 erwerben des

die Pernsteiner und
eroffneten einen umfengreichen Umbau (zwischen den Jahren
1554-1560). Au! den Pessaden betštigte sich vor allem durch
Benutzung einer reichen Terrakottadekoration (die Penster-,
die Túr- und Arkedengewšnde, die Simse), deren Kunstniveau
und technische Vollkommenheit die Teilnahme eines italieniechen oder in Itelien geschulten Kúnstlere beweisen. Ein
weiterer Umbeu eus dem Jehr 1576 wird euf den fragmenter
Úber11eferten Sgraffiti auf dem Hof detiert. In dieser Zeit
wurde such eine Kappele, im Jahre 1577 geweiht, gebaut. Der
júngste Renaissenceumbeu wird schon eus dem 17. Jehrhundert
datiert, ale die Fassade des Sgraffito mit den ellegorischen
Figuren und mit den mythologischen Szenen bedeckt wurde. Die
Palestinterieren wurden, wie fragmentar entdeckte Wendgemšlde zeugen, mit den Pflenzmotiven dekoriert. Aus der inneren
Ausstattung kennen wir such die Torsi des Kachelofens. Die
Kacheln werden aus der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts
detiert (Bild 3). Mit der ursprúng11chen Pa1estausstattung
hangt zweifellos such des Bruchstuck des Fayencetel1ers
(B11d 4) zusammen, der ein Bestandte11 der Speisegarnitur
des Wratielaus von Pernstein und Maria Kanrique de Lara iet,
und wird in die Jahre 1555 und 1582 datiert. Die ur .. prúngliche Essgarnitur wurde aus zwei Werkstštten vervollstšndigt,
vielleicht aus der italieniachen und der heimischen Hendwerkstett, aue welcher such das veroffentlichte Bruchstuck stammt.
Ob~~kt
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Alena R i c h t e r o v á
ROUDNICKÍ LOBKOVICKÁ KNIHOVNA
Roudnická knihovna Lobkoviců patří mezi nejcennější
soubory historických šlechtických knihoven u nás i ve střed
ní Evropě. Představuje ojedinělý celek, jehož organický rlist
můžeme sledovat od nejstarších vrstev po celý další vývoj,
charakterizovaný přičleňovánim osobních knihoven členů rodu,
získáváním knihoven z majetku vědeckých osobností i soustavným doplňováním nákupy v obchodní síti významných evropských
knihkupců.

Jádro !ondu je dnes uloženo ve Státní knihovně ČSR
(vice nez 70 000 sv.). Rukopisy, prvotisky a vybrané ·staré
tisky jsou trezorovány v Klementinu, ostatní svazky jsou uloženy na zámku v Postoloprtech.
SVými počátky sahala knihovna Lobkoviců až k samým zakladatelům rodu, i když zatim jsou pozůstatky jejich knihoven známy jen zčásti nebo jen ze zpráv v pramenech.l/ V lobkovických rodových archiváliích jsou doloženy zmínky o knihovně Mikuláše Chudého z Lobkovic (+1434). V textu dědické
smlouvy jeho synů Mikuláše Hasištejnského a Jana P0 pela z
Lobkovic z 26. května 1440, dochované jen v mladšim opise,
je zaznamenána obšírná klauzule o společném vlastnictví otcovy knihovny: ncož jest knih, o ty dělní nejsme a jeden bez
vůle druhého nemá těch knih rozdávati nižádnému.n 21 Pozůstat
ky jeho kndhovny jsou zatím zjištovány, u některých roudnických rukopisů lze předpokládat původ z tohoto období - pře
devším u rukopisů sign. R VI Pb 12 a R VI Pd 21. Původ blíský hasištejnskému prostředí Mikulášovy doby je doložen zatím
u jediného rukopisu - českého textu Pulkavy a .staročeských
veršovaných skladeb, který je však vzhledem k dalším osudům
svazku od počátku 19. stol. uložen v pražské lobkovické knihovně (dnes Státní knihovna ČSR, sign. XXIII P 2). 3 /
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významné sbírky Kryštofa st. z Lobkovic na Bílině. Hasištejnská knihovna byla po krátkém a neštastném uloženi na chomutovském zámku (v r. 1591 byla částečně poškozena při náboženských bouřích, v r. 1598 požárem) získána Zdeňkem Vojtěchem
Popelem z Lobkovic (před r. 1605), a tím bylo -trvale stabilizováno její drženi v majetku chlumecké větve rodu.
Pond nadále rozmnožovaný o další celky ! jednotlivé
svazky byl až do poloviny 17. stol. uložen v palácích na
Pražském hradě. Z vlastnoručně . psaných instrukcí a pokynů
Václava 3usebia pro důchodniho Jiřího Šupa, jež jsou pro
léta 1652-1657 dochovány mezi lobkovickými archiváliemi, mů
žeme sledovat postupné přestěhování v souvislosti s právě
probíhající přestavbou budov. 4 / Zpočátku byla knihovna umístěna v tzv. malém rožmberském domě, v r. 1656 byla přestěho
vána do pernštejnského domu , kde měla být podle dispozic uložena "dole v místnosti za kanceláří.n
V r. 1657 se začalo s jejím stěhováním do Roudnice.
Po několika provizoriích bylo při hledání optimálního umístě
ni v novostavbě budovaného zámku konsultováno projektováni
knihovních místností se stavebníkem. Důraz byl kladen zejména na dobrou statiku a klimatické podmínky příslušných prostor, které byly upřednostněny před požadavky reprezentativnosti a výstavnosti sálu.5/ Po nějaký čas byly v sousedních
prostorách umístěny dokonce hospodářské místnosti (iýpky,
vinné sklepy), později přeměněné na kanceláře Účtárny. Pů
vodní knihovní místnosti sloužily svému Účelu s krátkými
přestávkami vlastně až do r. 1941, do doby přestěhování do
pražského Klementina.
Do fondu roudnické lobkovické knihovny byly postupně
začleňovány další celky - osobní knihovny rodinných přísluš
níků, ~ sbírky z jiných rodinných sídel a z majetku ostatních
rodových větví (knihovny z Jezeří, Bíliny, Neustadtu, snad
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Ambrož Reuas) i části knihoven vt~ch osobností vě47,
kultur" i politiky (Ladislav Zejdlic ze !anteldu. Matyáš
Borbonius z Borbenheianl. Michael Adam l!'ranck z l!'ranckestaina. Dr. Koller).
Pramennf zprávy o běžném doplňování fondu se začínaJí
objevovat až ve čt7řicátých letech·l7. stol. zejména v Úč
tech za nákup,- a vazby knih. 6 / I kd,-ž jsou dochovány jen
částečně. takže nezahrnují celý rozsah akvizic. dokládají
pravidelné obchodnÍ kontakty s významnými knihkupci střední
Evrop,- (l!'rankfurt. Augšpurk. Řezno. Lipsko. Vídeň).
Z období Václava Eusebia ·je zachována jen jediná kniha
vyÚčtování tzv. domácí pokladny, z níž b,-ly propláceny výdaje knížecí domácnosti a dvora z let 1669-1676.7/ Z nákupd
knih však uvádí jen ~ěkolik drobnějších P.?ložek převážně jaz,-kových učebnic, kalendáru a novin. Výdaje na doplňování
knih do rodové knihovn,- byly ted,- propláceny z jiných fondů.
VyÚčtování knížecí Ústřední kanceláře jsou však doložena až
pro období značně mladší, roční vyÚčtování knihovn,- jsou dochována až od r. 1882. 8 /
!rvalá kontinuita vývoje fondu byla kromě jiného zabezpečena zařazením knihovn,- do rodového fideikomisu, ustaveného závětí Václava Eusebia ze dne 19. února 1677. Závaznost pravidelné evidence fondu ve fideikomisních inventářích,
pořizovaných při změnách držby svěřenectví a dochovaných pro
období 1678-1907, umožňuje sledovat nejen postupný kvantitativní nárllst fondu, ale protože zachycovaly jednotlivá oborová oddělení, poskytují také Údaje o rozsahu a podílu jednotlivých oboru.9/
Vývoj kvantitativních změn, sledovaných podle inventářll rodového svěřenectví, je následující:
1678 - více než J 000 položek místního seznamu
1715 - 6 760 svazkd
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1784 -17 036 svazků
1802 -14405 položek místního seznamu
1817 -19678 děl (26 995 svazků)
1836 -20226 děl (29 502 svazků)
1869 -25741 děl (38 833 svazků)
1907 -38 762 děl (63 243 svazků)
Bez významu není ani sledování jazykové a oborové skladby fondu. Jazyková oddělení byla v inventářích uváděna jen
do r. 1735. V zastoupení národních jazyků byly v letech 16781715 nejpočetnější jazyky romápské (12%), naopak v r. 1735
byl již nejvyšší podíl českých děl (10%, ostatní národní jazyky dohromady jen 9%). Při srovnání zastoupení vědních oborů je zřejmé, že počátkem 18. stol. byla na předním místě ještě teologie, jen mírně nižší byl podíl lékařských a historických děl. Během 18. stol. se však složení fondu změnilo, takže na počátku 19. stol. bylo již zastoupení teologie a dějin
vyrovnané - oba obory po 20%. Podíl zastoupení lékařství naopak klesal, ostatní přírodní vědy byly zastoupeny nevýrazně
- např. chemie, a fyzika jen 4%.
Od r. 1817 bylo uváděno oddělení beletrie, jejíž podíl
stoupal do té míry, že v r. 1907 vytvářela spolu s oborem
dějin polovinu rozsahu celé knihovny (45%).
Údaje o změnách v oborové skladbě korespondují s informacemi o využívání knihovního fondu, které se odrážejí v seznamech nejoblíbenějších knih a v pečlivě vedené evidenci
výpůjček při změnách pobytu rodiny. První zpráva je k r. 1673
a týká se výpůjčky 26 českých knih.lO/ Obsažnější Údaje od
počátku 18. a po celé 19. stol. upozor~ují na několik preferovaných zájmových oblastí.
Oblíbenost muzikálií a teatrálií (byly uloženy a spravovány mimo vlastní knihovní fond) souvisela se známými umě 
leckými a kulturními zálibami členů rodu. Z-přírodovědeckých
oborů se mezi nejčastějšími výpůjčkami objevovaly spíše ku-
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díla kabalistická. Těžiště zájmu o knihy z rodové knihovny
se soustředilo na díla historických disciplin. Vedle dějin
starověku a jednotlivých zemí (kromě Čech a Rakouska pře
devším dějiny Francie a Anglie) byla pozornost zaměřena pře
devším na genealogii, heraldiku a dějiny vlastního rodu.
Orientace na beletrii byla uspokojována více v osobních knihovnách rodinných příslušníků. Podle dochovaných soupis~ se
některé z nich zaměřily výhradně na krásnou literaturu, skladba jiných bývala sice pestřejší, ale zájem o historii a pří
buzné vědy stále převažoval.ll/
Pronikání zpráv o roudnické knihovně do širšího pově
domí odborné veřejnosti probíhalo až od čtyřicátých let 19.
stol., studijní pobyty na zámku a hlubší proniknutí do fondu bylo povolováno jen zcela výjimečně (v letech 1826, 1829
a 1862 bylo bádání ve fondu umožněno Františku Palackému). 12 1
Na počátku 17. stol. neměla knihovna patrně svého stálého správce, i když se objevuje drobná zpráva o jakémsi
soupisu z r. 1619,l3/ informace o třídění a uspořádání fondu však chybějí. Od čtyřicátých let 17. atol. byla knihovna
spolu s archívem ve sp::ivě vyšších správních Úředník~. Syste- ·
maticko-lokační členění knihovního fondu, jak bylo uváděno
v r. 1678, užívalo vedle fakultního třídění ještě jazyková
hlediska. Třídicí schéma z doby Václava Eusebia zůstalo zhruba zachováno do r. 17.35. Správu knihovny i archívu pak vykonávali duchovn.í nebo nižší Úředníci ve výslužbě. Až na počátku 19. atol. bylo vedení obou institucí svěřováno zkušeným odborníkům: v Úřadu se vystřídali Kašpar Boušek (1757
- 1826), Josef Dvořák (1796-1874), Ma% Dvořák (184.3-1909),
Václav Cbaloupecký (1682-1951), František Brožek (1859-19.31),
Karel Jeřábek (1899-1950).
Oborové třídění z r. 1817 z~stalo v hrubých rysech při
bližně zachováno až do r. 1907. Vycházelo sice ze základního
členění na p~vodní oddělení, zachovávalo však následnost na
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Ba základě průzkumu archívních pramenů, uložeeych v
lobkovickém rodovém archÍvu, byly tedy zjištěny _charakteristické rysy vývoje roudnické knihovny Lobkoviců. Mezi
našimi šlechtickými knihovnami je ojedinělá kontinuitou a
svého vývoje, jenž byl při rozmnožování fonorgar..icností
du zaměřen na ZOdové nebo rodovému prostředÍ blízké zdroje.
Postupné zvětšování rozsahu fondu, které, co se týče oborové skladby, zdůrazňovalo preferenci některých společenských
věd a krásné literatury, bylo uskuteěňováno v přímé závislosti na čtenářských, umělegkjch a odboreych zálibách vlastníků a nesměřovalot . vytváření univerzálního sběratelského
souboru reprezentativního charakteru. Fondy, uložené a uspořádané podle požadavků funkčního využívání, sloužily výhradně k uspokojování zájmů vlastníků a ělanů rodiny.
Poznámky
1/

2/

Jl

Stěžejní část pramanů

je dochována ve fondu lobkovického rodinného archívu, odd. I-III, dnes ve správě SOA
Litoměřice, pobočka Žitenice. Jednotliviny jsou uloženy v SÚA, v ANK, částečně také ve spisovně SK ČSR a v
archÍvu - oddělení rukopisů a vzácných tisků.
SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnicti, A 139/l.
V kolofonu na str. 425 je datován k r. 1426 na hradě
Hasištejně.

4/

5/
6/
7/
8/

SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnič
tí, H 16/l, G 18/101, J 10/2.
SK ČSR, MS sign. R VI Ee 23, a. 48, 49.
SOA·Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnič
tí, G 17/96, f. 58, 57, 55-56v.
'ramtéž, J 12/e.
Tamtéž, hlavni kniha vyÚčtován{ knihov:1y 1882-1908.

Tamtéž, G 13/54, G 16/83b, G 16/834, t. 14v-15,
G 17/99a, sv. 1, G 17/99-5, G 17/99-6, n 12/8.
10/ Tamtéž, G 16/83a.
ll/ Tamtéž, G 17/99-7, G !7/100.
12/ V. Chaloupeokj, Palacký v archivu roudnickém. ČČH 18,
1912, s. 332-336.
13/ SK ČSR, MS sign. R VI Ee 23, s. 25, 26.
9/
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Alena

R i c h t e r o v á

Die Lobkowitzsche Bibliothek eus Roudnice
Zusammenfaesung
Die Lobkowitzsche Bibliothek aus Roudnice gehort zu den
bedeutenden Adelsbibliotheken auf dem Territorium der Tschechoslowakei. Der Grundbestand dieser Bibliothek liegt heute
in der Bewahrung der Staatsbibliothek der ČSR, er umfasst
mehr ale 70 000 Druckwerke und 686 Handschriften. Es fehlt
bisher ein entsprechender Informetionsappsret der Bibliothek
und deshelb heben wir die komplexe fechliche Bearbeitung des
Handschriften- and FrUhdruckbestandes engefangen. Kein Grundriss der Bibliotheksgeschichte steht zur VerfUgung und so
fehlen bisher such die niheren Angeben zur Entwicklung der
Bibliothekebestšnde.
Die vorliegende Arbeit hat sich suf die Erforschung der
Entstehung des Bestandes der Lobkowitzschen Bibliothek eingestellt und zwer mittels Studiums der Archivquellen und der
anderen Zusetzmaterielien.
Die Erforechung und Analyse dieser Quellen hat uns die
Grundlage zur weiteren Bestandskstalogisierung gewŠhrt und
hat zur Feststellung der charekteristischen Kerkmale der
Bibliotheksentwicklung beigetragen. Die Lobkowitzeche Bibliothek iet - zum Unterechiede von anderen Adelsbibliotheken durch eine feste Entwicklungskontinuitet charakterisiert. Die
eltesten Bestandsschichten entstanden zur Lebszeit des Nikolaus von Lobkowitz (gensnnt "Der Arme", gest. 1434), Bohuslav
Hassistein von Lobkowitz (1461-1510) und Christoph Sen. von
Lobkowitz (gest. 1590),sie gehorten von Anfang des 17. Jahrhunderts zum stendigen Bestand der Stammbibliothek. Die organische Entwicklung der Bibliothek verlief kontinuierlich im
Laufe der gessmten Lobkowitzschen Stammgeschichte, wobei

-243-

die Bestandsergšnzung auf die Stammquellen oder mit dem
Stammhaue verwandte Quellen fast ausschlieselich gelenkt
wurde. Die fortechreitende Erweiterung des Bibliotheksbestandes folgte den Leseinteressen, der kUnetleri schen und
fachlichen Vorliebe der EigentUmer, hob manche von Geeellschaftswiseenschef.t en und die echone Literatur in der :Fe chstruktur des Bestendes hervor, aber verfolgte nicht das . Ziel
eine universelle, repreeentetive Semmlung zu bilden. Der
Beetend, geordnet und gelegert nech der Anforderung der
~unktionellen Bibliothekebenutzung, diente ausschlieeslich
der Befriedigung von Intereesen des EigentUmere und der :Familienengehorigen. Der Bestand wurde der wissenschaftlichen
Fecharbeitung zumeist nicht unterworfen und so blieb der
breiteren Ausnutzung verschlossen.
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PRAŽSKÁ LOBKOVICKÁ KNIHOVNA. JAKO SOUČÁsT
FONDU STÁTNÍ KNIHOVNY ČSR

Cílem tohoto krátkého příspěvku neni opakovat to, co
b;ylo, ač stručně, o vzniku adějinách pražské lobkovická kn1hovll3' již napsáno (mám na mysli předevš:fn německý přéhl~d dě
jin knihovny z r. 1853 z pera jejího správce Felixe Valois
Beutel von Lattenberg a článek Josefa Volfa, publikovaný
rovněž původně německy, dnes dostupný v české verzi vydané
po jeho smrti v r. 1937. 1 / Moderní a skutečně reálné dějiny
této knihovny bude možno podat až po komplexním zpracování
jejího rukopisného a tištěného fondu a po doplňuJícím studiu
archívních pramenů. I když jisté historické "entré" bude nezbytné, chtěla bych upozornit na doposud ne plně využité
možnosti, jež tato významná kulturní památka svého druhu
skýtá pro studium kulturního života nejen šlechty, ale i
dalších společenských tfíd a vrstev v Praze i mimo Prahu, a
to v poměrně širokém časovém období. Svou pozornost zaměřím
na některá !akta spjatá se současným stavem tohoto významného knihovního celku, nebot se domnívám, že informace tohoto
druhu b;y mohly být svým způsobem zajímavé a užitečné.
Pražská lobkovická knihovna vznikla koncem 18. stol. jako knihovna hořínsko-mělnické knížecí větve roudnických Lobkoviců a od roudnické lobkovické knihovny se liší nejen dobou a okolnostmi svého vzniku, ale zejména charakterem svého
knižního fondu. Skládá se totiž z několika význačných starých
šlechtických knihoven, které samy o sobě již obsahovaly růz
norodé celky starší, dále z několika pozoruhodných soukromých
sbírek z konce 18. a počátku 19. stol. a její !ond;y obsahují
také množství knih pocházejících z četných klášterů domácích
i cizích a najdeme v ní koneckonců, což je logické, 1 knihy
z roudnické lobkovické knihovny. Představuje tedy jednu z
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u nás dochovaných knihoven typu výrazně sběra
telského. Její zakladatel. kníže August Josef z Lobkovic.
bývalý rakouský vyslanec v Kadridu 1 si v r. 1777 při svém
návratu do Prahy přivezl knihovnu skromnou sice počtem.zato
vybranou {obsahovala ~. řadu španělských tisků takřka bibliofilského charekteru) 1 2 /a má též značný podÍl na tom. že
do vlastnictví Lobkoviců přešla prektickf celá knihovna Čer
nín~ {pro bohatost fondů vysoce oceňována již v 18. stol.)J/
- a to jednak j eko součást věna manželky Marie Ludl:dly rozené Černínové z Chudenic. jednak koupí majorátní černínské
knihovny po smrti hraběte Vojtěcha Černína a koupí hradčan
ské knihovny Prokopa Černína. 4 / Černínský původ řady knih 1
mezi nimiž ne.jdeme mnoho děl pozoruhodných jak po stránce
obsahové 1 typografické a výtvarné, tak po stránce provenienění, dodnes připomíná zlacené s upralibros {několik z nich
dokonce barevně kolorovaných) na hnědých kožených vazbách.
Syn Augusta Joae!a 1 kníže Antonín Isidor, rovněž rozšířil sbírky celou řadou koupí (mj. koupil např. r. 1815 knihovnu proslulého sběratele a milovníka knih JUDr. Tomáše Antonína Putzlachera, jež obsahovala více než 10 000 svazků rukopisů a tisků). 51 Jeho nástUJ:";e, kníže August Longin, pdsobící jistý čas jako místodržící v Haliči, obohatil knihovnu
četnými poloniky a po smrti hraběte Františka Šternberk~ M8 nderscheida koupil asi dvě třetiny jeho knihovny. tj. téměř 8 000 svazků. Kni~ pocházející ze všech šternberských
knihoven 17. a lB. stol., mají často rodové supralibros a
řadu rukopisných majetnických přípisů. Není bez zajimavosti 1
že s touto knihovnou přibyl značný počet cenných německých
iluminovaných rukopisů ze švábských klášterů Weissenau a
Schussenxiedu. V třicátých letech 19. stol. zaznamenala knihovna pražského !ideikomisu další přírůstky - např. r. 1833
bylo koupí získáno zhruba 700 svazků knih a velké sbírka rytin z majetku hraběte Adolfa Pettinga, r. 1835 byla koupena
sbírka zemřelého vynikajícího právníka a znalce klasických
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vedle vzácného souboru řeckých a římských klasiků i četn'
inkunábule a rukopisy, mezi nimiž vyniká slavná Velislavova
bible. Po smrti Augusta Longina r. 1824 měla knihovna na
22 JOO . děl o 45 000 svezcích a tím byl její profil víceméně
zformován. Nové zisky se omezovaly na dedikační výtisky,
díla příležitostná, publikace Matice české apod.
Problematika provenienční charakteristiky knih pražské
lobkovické knihovny je pochopitelně daleko složitější, než
mohl naznačit tento stručný přehled (ve fondu nacházíme dále např. knihy z magetku ~yl?a Taroucců, Hebersteinů, Rozdražovských apod.), I a teprve komplexní zpracování jejího
reálně dochovaného rukopisného a tištěného fondu může vnést
do těchto otázek jasno. Cenná jsou po této stránce zejména
všechna rukopisná a tištěná exlibris, marginální poznámky,
supraÍibros upozor~ující na zajímavou provenienci, popř.
charakterizující s~ého majitele, o tom všem archivní materiály mnohdy mlčí.7/
R. 1928 byla pražská lobkovická knihovna koupena státem a z Lobkovického paláce na Malé Straně převezena do Veřejné a universitní knihovny v Praze. Tam byla deponována
jako celek až do třicátých let, kdy došlo k jejímu rozděle
ní - Veřejná a universitní knihovna v Praze si ponechala
všechen rukopisný fond i inkunábule a měla přednostní právo na výběr tisků. Duplikáty tištěných knih pak přešly do
knihoven v Erně a Eratislevě. 8 /
Rukopisný fond pražské lobkovické knihovny (1 157 rukopisů) je uložen v trezoru odděleni rukopisů a vzácných
tisků na sign. XIIII.9/ Jako celek tyto rukopisy popsány
a zpracovány nebyly (větší pozornost byla věnována pouze
rukopisům románským). K základní evidenci slouží původnÍ
rukopisný seznam akcesního charakteru, místní kontrolní
seznam XXIII a konečně novější služební lístková konkordance signatur. Před oddělením rukopisů a vzácných tisků
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stojí v současné době naléhavý Úkol - v jistém časovém lityto rukopisy j ak:o celek moderním způsobem popsat a
definitivně zpracovat a formou bibliografických soupisů s
nimi postupně seznamovat i širší badatelskou veřejnost.
Inkunábule (265 položek) byly vřazeny do fondu inkunábulí základnÍho fondu knihovny, tj. na sign. 39-44 a :'ou
rovněž uloženy v trezoru oddělení rukopisů a vzácných tisků.lO/ Komplexní popis a zpracování chybí, k dispozici je
pouze místní kontrolní seznam a služební lístkový katalog
inkunábulí uložených v oddělení rukopisů a vzácných tisků,
jenž slouží j ak:o podklad pro . prob:íhaj ící komplexní zpracováváni fondu inkunábulí a připravovaný soupis prvotisků uložených ve Státní knihovně čsa.
l!'ond tisků, v němž dominujÍ tisky bohemikáln:í, často
unikátní povahy, obsahuje převáženě lal:Lh7 do r. 1800 a byl
z větší části evidován a stručně popsán již před 2. světo
vou válkou. ll/ Tisky byly vi:azeny do základního fondu Universitní knihovny, dostaly sign. 65, podle formátu 65 A. 65 1!', podchyceny byly záznamem v generálním katalogu a uloženy ve skladištích v budově Klementina (jedná se asi o
16 800 tisků, z nichŽ zhruba 900 tisků tvoří tisky 16. stol.}.
Většina nejcennějších a nejvzácnějších tisků byla převedena
do trezorů oddělení rukopisů a vzácných tisků a jejich výběr pokračuje i nadále. Dochovaný starý lístkový katalog
uvádějící
původní lobkovické signatury představuje dnes
spíš historický pramen a cennou bibliografickou pomůcku pro
eventuální ·rekonstrukci původnÍho souboru tisků pražské lobkovické knihovny. Souborné bibliografické zpracování formou
tištěných soupisů neexistuje. Jazykově české tisky do r.
1800 uvádí Knihopis (ovšem pouze pod původními lobkovickými signaturami!), cizojazyčná bohemika eviduje zatím nezveřejněný katalog cizojazyčných bohemik uložený v ZK ČSAV. Jazykově španělské a portugalské tisky do r. 1800 zachycuje
speciální tištěný katalog hispanik a portugalik, jenž vyšel
mi tu

-249v osmdesátých letech. 12 1 V souvislosti se zpracováním jazykově italských tisků . roudnické lobkovické knihovny a jeho připravovaným tištěným soupisem je logicky věnována pozornost i souboru italik v jejim pražském protějšku. Ukazuje se, že mezi oběma soubory existují různé shodné souvislosti t~tické, chronologické a jiné, takže by bylo víc
než vhodné uvažovat reálně o jeho budoucím tištěném soupisovém zpracováni.lJ/
V trezorech oddělení rukopisů a vzácných tisků se nachází dále rozmanitý, z hlediska knihovního, a tudíž i odborného, poněkud opomíjený. fond drobných cizojazyčných tisků, stojících na sign. 65 G a obsahující přes 6 000 položek.
) l!'on". neevidovaaý generáJ.n:in katalogem má pouze základnÍ evidenci v podobě místního kontrolního seznamu.
Soubor knižních map pražské lobkovické knihovny, pře
vážně ze 17. stol •• přešel do Universitní knihovny do tehdy
ještě existující a živé sbírky map na sign. 62 A (3 000 bibliogra!ických jednotek). Má celkem slušnou novodobou evidenci a zpracování (kromě místního kontrolního seznamu existuJe rukopisný lístkový katalog abecední, katalog nakladatelů a tiskařů a katalog místopisný). Dnes je součástí nehomogenní a nepřístupné sbírky map, ale do budoucna se uvažuje
o jeho nové reevidenci ~ uložení i o dalšim Účelném využití
a zpřístupnění.
Oddělení gra!iky, sign. 61, které v minulosti v Universitní knihovně rovněž existovalo a obsahovalo pochopitelně
i gra!iku pražské lobkovické knihovny, koncem čtyřicátých
let zaniklo a veškeré grafické sbírky, pokud je mi známo,
byly předány Národní galerii.l4/
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že rozmanitý, v mnoha
ohledech velmi vzácný fond mladší pražské lobkovické knihovny, se sice na jedné straně liší svou výrazně sběratelskou
různorodostí od staršího, vývojem narůstajícího, téměř homogenního celku roudnické lobkovické knihovny, přičemž otázky
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další provenienční charakteristiky hraji u obou celků dů
ležitou roli, ale na druhé straně s ním těsně souvisí.
Zdá se, že vedle evidentních vazeb rodových a obecně kulturních existují i hlubší souvislosti, zejména pokud jde
o tematické či jazykové zaměření obou fondů. Komplexní
soupisové zpracování spolu s celkovou ochranou a konzervací těchto historicky cenných !ondll ;1 e nejen prvním předpo
kladem pro to, aby se značné kulturní bohatství minulých
generací zachovalo i pro generace příští, ale mělo by být
zároveň významným a vítaným přínosem k dějinám knižní kultury v :našich zemích.
Poznámky
1/

2/

F. Valois Beutel von Lattenberg, Die !ftrstliche Lobkowicz'sche Fideicommiss-Bibliothek zu Prag, Libussa
1853, s. 369-375; J. Volf, Knihovna lobkowiczského
fideikomisu. In: O starých českých sběratelích knih,
Praha 1937, s. 19-28. Z dalších příspěvků zaměřených
na fond pražské lobkovické knihovny: J. Kelle, Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. I.
Lobkowitz'sche Bibliothek. Serapeum 1867, s. 305-326;
o. Kašpar - J. Polišenský, ~vod k Soupisu španělských
a portugalských tiskll bývalé pražské lobkovické knihovny ••• Praha 1984, s. V - IX; A. Chaloupka, Mi11lopražská theatralia v drobných spisech Lobkovické knihovny. In: Ročenka Universi tni knihovny v Praze 1959,
Praha 1961, s. lo6-119; F. Hirsching, Versuch einer
Beschreibung sehenswdrdiger Bibliotheken Teutschlands
nach alphabetischer Ordnung der Oerter. Bd. 4, s. 371
- 411.
F. Velois Beutel von Lattenberg, Die !. L. FrideicomM
miss-Bibliothek, s. 369-370; J. Volt, Knihovna 1obkowiczského !ideikomissu, s. 20. Oba uvádějí Špánělský
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3/
4/
5/

Sallustiových, tisk známého madridského
tiskaře Joachima Ibarry, vytištěný
1772 jen pro
španělského infanta dona Gabriela Antonia, jako jeden
. z exemplářll, který princ věnoval několika svým přáte
ldm. Tento exemplář se ve fondu SK ČSR nepodařilo bohužel nalézt (neuvádí jej ani o. Kašpar ve svém soupise). Podobnou provenienci má podle P. Valois Beutel
von Lattenberg a podle J. Volfa i Ibarrovo vydání Cervantesova Dona Quijota z r. 1780 (srv. o. Kašpar - J.
Polišenský, dvod, s. 25-26).
Viz Neue Literatur 1772, s. 362.
J. Volf, Knihovna lobkowiczkého · fideikomisu, s. 2o-21;
P. K. G. Hirsching, Versuch einer Beschreibung, s. 371.
V knihovně Putzlacherově, k níž se nám dochoval i rukopisný seznam, se nacházely cenné rukopisy - jako např.
opis Dalimilovy kroniky z 15. stol., cenná rukopisná
jezuitika - např. v opisech dochované tzv. Litterae
annuae, dále několik ojedinělých rukopisů týkajících
se Karlovy univerzity - Collectanea Academiae Pragensis z let 1348-1601 Marka Bydžovského z Florentine aj.
z tištěných památek uvedme řadu unikátních kolekci např.

6/

r.

sněmovních artykulů, kalendářll, patentů,

letáků

z doby třicetileté války apod.
K supralibros Rozdražovských na benátském tisku z ~.
1575 viz B. Li!ka, Exlibris a supralibros v českých
korunních zemích v letech 1000 až 1900. Praha 1980,
s. 85 a 93; srr. též P. Hamanová, Z dějin knižní vazby.
Praha 1959, s. ll a 207. Hispanika a portugalika z knihovny Emanuela Telleze da Sylva Taroucca (s tištěným
rytým exlibris) se dostaly do pražské lobkovické knihovny pravděpodobně přes šternberskou knihov.cu; o. Kašpar - J. Polišenský, ~vod s. XVIII a s. 134 (uvádí 7
tisk'U). Další portugalský tisk z majetku E. Telleze da
Sylva Taroucca v původnÍ portugalské baroknÍ vazbě
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7/

(ostře zelený pergamen se zlacenou výzdobou, uprostřed
se znakem Portugalska), lisabonský tisk z r. 1727, uvádí P. Hamanová,Z dějin knižní vazby, s. 140 a 216.
O portugalském rodu Sylva Taroucců viz např. P. Balcárek, Rodinný archiv Sylva-Taroucců. In: Sborník Státního oblastního archivu v Brně, Praha 1984, s. 155-169.
O tom, že to mohou být často překvapivá zjištění, svěd
čí např. nálezy několika knih ze soukromé knihovny císařského rady Rudolfa II. Františka Gott!rieda Troila
v předních pražských knihovnách. Knihy z Troilovy patrně velice bohaté a zajímavé knihovny maj i vesměs dochováno barokní dřevoryté exlibris dokazující majitelův
slezký původ, rukopisné exlibris, popř. ještě supralibros. Knihovna připadla po r. 1700 piaristům v Ostrově
nad Ohři (viz B. Li!ka, Exlibris, s. 109-110, 112-113),
a po rozpuštění kláštera (r. 1852) byla různě rozptýlena. Jeho knihy nacházíme dnes ve Strahovské knihovně
(viz c. Straka, Z knihovny Troilovy, ČČM 87, 1913,
s. 452; B. Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny
Památníku národního písemnictví v Praze. díl V, Praha
1971, č. 3114; z. Šimeček, Rozšíření novin v českých
zemích v 18. a na · počátku 18. století. ČsČH 27, 1979,
s. 562) a v knihovně Národn.ího muzea (viz M. Bohatcová,
Vzácná sbírka publicistických a portrétních dokumentů
k počátku třicetileté války (Enihovna Národního muzea
v Praze 102 A l-199~Sborník Národního muzea v Praze,
řada C, 27, 1982, ě.l.) Do !ondu SK ČSR se Troilovy
knihy dostaly bud s pražskou lobkovickou knihovnou,
některé dokonce přes sbírky černínské (což dokazuje,
že část knihovny musela být rozptýlena již před r.
1852) či cestami jinými. Nacházíme je totiž také v základnÍm !ondu, kam se dostaly se staršími 1 novějšími
nákupy. Zbytky Troilovy knihovny se ještě dodnes občas
objevují v antikvariátech. Na zajímavé exlibris Troilo-
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vo ve fondu SK ČSR upozorňuje již J. Emler (Několik
exlibris pražské Universitní knihovn7. ČSPS~ 15, 1907,
s. 88-89). O jednom konvolutu tisků pocháze;t:ícím z
pražské lobkovické knihovny viz A. Kostlán, Vzácná
sbírka tzv. kiprové literaturJ z počátku třicetileté
válk,y. ČHM, 154, 1985, č. l, s. 41-57. Zda mj. i biografické Údaje o Troilovi a Údaje o některých dalších
rukopisných a tištěných knihách z majetku Troila. Člá~
nek A. Kostlána je možné doplnit o Údaje, které přiná
ší především c. Straka, B. Ryba, ale i o další nově
. zjištěné rukopis7 a tisk,y, a to jak ve fondu pražské
lobkovické knihovny, tak v základním fondu sx:·čsa.
8/ Knihovna pražských Lobkoviců b7la zakoupena státem v
r. 1928 a uložena ve Veřejné a universitní knihovně jako deponát, než b7l0 rozhodnuto o jejím dalším osudu
(rukopis7 a vzácné tisk,y v trezorech, zb7tek v Zrcadlové kapli) - viz Výroční zpráva Veřejné a universitní
knihov117 v Praze za rok 1928, strojopis uložený v archíTU SK ČSR. Brz7, zřejmě již v r. 1930, došlo nejen k
jejímu·přem!stění v rámci knihovny, ale i k rozdělení a
postupnému zpracovávání - viz výroční zpráv7 za rok
1931 a 1932. Srv. též J. Borecký, Veřejná a universitní knihovna v Praze za prvých desíti let ČSR 9 Časopis
československých knihovníků 7, 1928, s. 184.
9/ Některé vzácné rukopis7 zmiňuje E. Urbánková (Rukopis7
a vzácné tisk7 pražské Universitní knihovny. Praha 1957).
Kromě proslulé Velislavov7 bible a Hradeckého rukopisu
je to např. Pontifikál Karla III. Lotrinského, několik
exemplářů vzácných francouzských iluminovaných rukopisů tzv. "livres d'heures", Lobkovický brevíř z konce
15. stol., skvostná ukázka renesanční knižní iluminace,
apod.
10/ Ze. všechny uvedme alespoň jednu z prvních inkunábulí
v7tištěnjch u nás, tzv. Bibli pražskou z r. 1488 a slav-

- 254 -

ný tisk Alda Manutia (Columnovo dílo Hypnerotomachia
?oliphili) z r. 1491 zajímavý i tím, že jej měl ve své
knihovně Václav Hanka, jak o tom svědči malé červené
tištěné exlibris ne titulním listě.
ll/ Ov§em i mezi tisky nebohemikálnimi najdeme řadu nevšedních děl - např. pařížský tisk Tancll smrti z r. ·
1550 nebo vzácný portugalský cestopis z r. 1565 týkající se politické situace v Habeši, jenž se dochoval
jen v několika exemplářích na světě (zatím jsou známy
čtyři tisky: v Lisabonu, Londýně, Riu de Janeiru a v
Praze). K tomu viz J. Kašparová, Francisco Álvares a
počátky portugalského zájmu o Etiopii. K několika zajímavým tiskllm v SK ČSR. In: Miscelanea odděleni rukopisll a vzácných tiskll 3, 1986, s. 155-206.
12/ o. Kašpar, Soupis španělských a portugalských tiskll
bývalé pražské lobkovické knihovny nyni deponovaný ve
Státní knihovně ČSR v Praze, Praha 1964.
13/ Četná italská díla roudnické lobkovické knihovny mají
své paralely v pražské lobkovické knihovně, at již jde
o tisky shodné rokem vydáni a tiskařskou oficínou či
odlišné vydání stejných děl. Užší proveni€učni souvislosti mezi oběma knihovnami, které se oprávněně před
pokládej! (viz např. J. Vol!, Knihovna lobkowiczského
íideikomisu, s. 19 a 22), lze bezpečně prokázat v pří
padě některých španělských tisků z majetku Marie Manrique de Lara (viz o. Kašpar, Soupis španělských a
portugalských tisků, s. 134) a několika tiskll Ladisl~va Zejdliee ze Šenfeldu, které se do pražské lobkovické knihovny dostaly právě z roudnické lobkovické
knihovny, do niž jako celek vplynuly a v niž většina
z nich zůstala (o knihovně Ladislava Zejdlice viz
připravovaný článek autorky a připravovaný soupis italik roudnické lobkovické knihovny).
14/ Ve íondu zůstala pouze sbírka gra!ických univerzitních
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Jaroslava
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Die Prager Lobkowitzsche Bibliothek ale der Bestandteil des
Fonde der Staatsbibliothek der ČSR
Zusammenfassung
Hauptziel der kurzen vorgelegten Studie 1st nicht nur
die Geschichte der ehemaligen Prager Lobkowitzschen Bibliothek (jetzt Beatandteil der Staatsbibliothek der ČSR) aufzufangen, sondern such uber die Struktur ihres Fonde nachdenken und den Uberblick ihrer gleichzeitigen Aufbewahrung zu
geben.
Der Beitrsg geht von der K~~tnis hauptsachlich romanischer (das 1st beaonders italienischer und spanischer, in
dem kleineren Kasse franzosischer) Drucke und Handschriften
aus und widmet sich 1m allegemeinen auch der Aufmerksamkeit
anderer Sprachgebiete. Er 1st mit der Arbeit von Verzeichnissen der italienischen und franzosischen Drucke beider Lobkowitzschen Bibliotheken eng verbunden. Er beachtet die Provenienzfragel4 welche bei der Arbeit mit dem realen Bibliotheksfond (handschriftliche, gedruckte Exlibris, Supralibros ,
Karginalien usw . ) entstehen, und hebt ihren bedeutenden Beitrag zum Studi um der Geachichte der erwahnten Bibliothek und
zur Moglichkeit, die Verbindung dieses Bibliotheksganzes mit
der bohmischen Kulturgeschichte zu erfassen, hervor.
Zum Schluss sind die Koglichkeiten einer vielaeitigen
Auswertung des sehr interessanten und wertvollen Fonde dieser Bibliothek, eines typischen Sammelcherakters, angedeutet,
besonders fUr des Studium der Geschichte der Bucherkultur
vom 16. bis 18. Jehrhundert und fUr die Kulturgeschichte
iiberheupt.

-257-

Zdenek

Ho j d a

BĚitOLilt POZJLÚIEit lt BUDOVÁliÍ ŠLECHTICKÝCH
OBRAZÁREN V BAROKNf PRAZE

Stav poznáni dějin pražského barokního sběratelství
zatím nedovoluje přehledně utřídit látku a podat jeho t;ypologický a chronologický vývoj. V tomto referátu se chci
pokusit načrtnout nejprve ve formě jakýchsi tezí nejobecnější trend;y v budování obrazových galerií v Praze a poté,
jako pars pro toto, představit jednu z nejpozoruhodnějších
a zároveň nejzáhadnějších pražských sbírek počátku 18. sto~
totiž obrazárnu Pelixe Vršovce.
U pramene soustavného budování šlechtických barokních
obrazáren u nás stála rodinná a místní tradice. 1 / Příklad
portrétní galerie českých panovn:ílcl na Pražském hradě (panovnického c;yklu) a zárove~ vlna renesančního historismu
vedl;y už od poloviny 16. stol. k sestavování portrétních
řad předkd. Bejznámější a nejkvalitnější z těchto raných
portrétních galerií je sbírka pernštejnsko-lobkovická. Z
velké části ideální řad;y předkd b;yl;y v Úzké spojitosti s
dobovým genealogickým zájmem, představoval;y jakýsi obrazový pendant rodinných vývodd. Tuto funkci si zachoval;y při
rozeně i v 17. stol., vzhledem k větší žánrové pestrosti
sbírek však nehrál;y už nikd;y tak výlučnou roli jako před
Bílou horou.
Dalším nesporným inspiračním zdrojem budováni baroknich obrazáren byl příklad hradní rudolfinské sbírk;y, obnovené po známých devastacích velkolepým zpdsobem v šedešátých letech 17. stol., kd;yž arcivévoda Leopold Vilém pře
vezl do Prah;y část svých bruselských akvizic. Hradní kolekce si udržela pozoruhodnou úrove; až do počátku dvacátých
let 18. stol., kd;y byla její nej~odnotnější část definitivně převezena do Vídně. Svým příkladem působily i další špiě-
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kové kolekce, např. černínská galerie, o níž víme, že zde
byli běžně přijímáni návštěvníci podobně jako třeba ve velkých obrazárnách římských. Důležitou roli sehrály při budování obrazáren cesty do ciziny a hlavně do Itálie, rozvíjení estetických sklonO mladých aristokratO v rámci jejich
kavalírské výchovy, kontakty s umělci a sběrateli.
Po slibných nábězích z konce 16. stol. začíná nová
éra rozvoje sběratelství zhruba od šedesátých let 17. stol.
Je vyznačena hlavně jmény Humprechta Jana Černína, Jana
Hertvíka Nostice, Františka Antonína Berky,- Jana Jiřího Jáchyma Slavaty. Tito sběratelé nového barokního typu se orientovali ve vyvážené druhové skladbě jak na rozměrné a nákladné figurální scény z antické a křestenské mytologie,
tak 1 na skromnější kusy - žánry, krajiny a zátiší. Portrét
si udržel významné místo, přestal věak být nejpočetněji
zastoupeným druhem - v některých rodinách se oddllila "privátní" rodová galerie od "moderní• obrazárny (např. u SlavatO zOstaly portréty v Jindřichově Hradci, zatímco v nově
budovaném pražském paláci vznikala nová sbírka). Vysoký byl
podíl cizích prací, zejména nizozemských a italských. Od
konec osmdesátých let. 17. etol. a pak pravidelně zhruba do
r. 1720 se v Praze setkáváme s nizozemskými obchodníky s obrazy a mOžeme dOvodně předpokládat, že nezásoboveli jen měš
tanské zákazníky. Nákladnější kusy byly ovšem objedLávány
individuálně nebo byly kupovány z jiných sbírek.
ROst barokních šlechtických galerií se začíná zvolňo
vat okolo r. 1720. Některé velké galerie se rozpadly (Strakova, Vršovcova), jiné stagnovaly (černínská). Od třicátých
let 18. stol. byla pod tlakem věřitelO rozprodávána kolovratská galerie, došlo k odprodeji části nostické sbírky,
na počátku čtyřicátých let byla prodána do Dráždan valdštejnská sbírka z Duchcova. Řada obrazO z hradní sbírky rovněž směřovala do Dráždan. Od ·padesátých až šedesátých let
lB. stol. vznikají palf nové, ale už jinak strukturované
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sbírky.
Vybavení šlechtických paláe~ obrazovou dekorací patři
lo ovšem k životnímu stylu šlechty a tíhlo tak k určité
standardizaci. Běžně se setkáváme s několika krajinami, vět
šinou zavěšenými nad dveřmi pokoju, s portréty císařského
páru a vlastní rodiny, s několika květinovými zátišfmi, eventuálně obrazy koni nebo ps~. Náboženské obrazy měly své
místo přirozeně především v kapli. Bylo tomu tak např. v
domě mecenášky loretánské kaple ~ Ludmily Kolovratové
(+1695), v pražském paláci Františka Norberta z Trautmansdor!u (+1714), v pozůstalo,sti Ignáce Karla Engela z E!lgelsflussu v jeh~ paláci na Příkopech {+1743). Naproti tomu
vznik opravdu hodnotných barokních obrazáren byl vždy výrazem individuality sběratele, jeho zálib, znalectví, s~
hy reprezentovat se prostřednictvím výtvarného díla.
K nejzajímavějším pražským barokním sbírkám patří už
dlouhá léta v literatuře známi obrazový soubor, vybudovaný
na přelomu 17./18. stol. Felixem Sekerkou ze Sedčic, hrabětem Vršovcem. Záhada této sbírky, uvedené do literatury
už před 100 lety, spočívá v osobě jejího budovatele, který
byl, jak se zdá, jedním z prvních moderních sběratelu - znalců, který však neměl politickou a hospodářskou pozici, jež
by odpovídala úrovni jeho sbírky a představoval,zdá s~ spíše typ vzdělaného a ctižádostivého diletanta. Vrěovcovi se
zatím blíže věnovali tři badatelé: nejprve to byl Hugo Toman, který popsal obrazy, prodané po Vršovcově smrti do
dráždanské galer1e, 2 / poté Theodor von Frimmel otiskl nabídkový seznam, zaslaný spolu s tištěným aukčním katalogem
arcibiskupu Františku Lotharu Sch6nbornov1 na Pommers!elden,3/ posledním badatelem, který věnoval Vršovcovi pozornost, byl těsně před 1. světovou válkou Jan Berain v souvislosti s objevem tesaného Vršovcova erbu na zahradním
portálu jeho paláce v Bybernské ulic1. 4 / Od té doby upadl

Vršovec v nové zapomnění a dokonce i hlavní pramen, vypovídaJící o sbírce, první tištěni aukční tatal.og obrazll v Če
chách z r. 1723, nebyl dlouho k nal.ezení. Sbírka si pravdě
podobně ještě vyžádá uměleckohistorický rozbor, v souvislosti s ním by měly být utříděny i poznatky o akvizicích a rozprodeji sbírky. Na tomto místě bych se chtěl věnovat spíše
osobnosti sběratele, složit střípky in!ormací, nasbírané z
velice disparátních pramenů, podat jakousi inventuru dosavadních poznatků. V mnoha ohledech výjimečný soubor, jakým
Vršovcova sbírka.byla, takovo~ pozornost osobě jejího budovatele ospravedlnuj e.
:Felix hrabě "Vršovec Sekerka ze Sedčic se narodil r.
1654 na Budově, statku, který byl v držení Sekerkll už od
16. stol. :Felixovým otcem byl B&ltazar Vladislav Vršovec
na Budově, lll&tkou Eva Polyxena, rozená rovněž Vršovcová z
jiné větve rodu.5/ Jméno Tršovec, běžně touto rodinou užívané, se z~ládalo na genealogické !ikci, odvozeni z Hájkových zpráv o pllvodn:ím erbu rodu Vršovcll, z jehož podobnosti se sekerkovským (skřížené sekery - bradatice) byl odvozen společný pllvod obou rodin. Celá záležitost byla pak podpořena listinnými padělky,na jejichž základě bylo Jaroslavu
Sekerkovi ze Sedčic uděleno r. 1543 právo užívat jména Vršovec a r . 1666 bylo jeho potomkovi, rovněž Jaroslavu Sekerkovi , pr astrýci :Felixovu, toto privilegium kon!irmováno za
zásl uhy v tureckých válkách s právem užívat titulu hrabě
Vršovec pr o sebe i pro své potomty. 6 / V témže roce byl vydán tiskem spisek, který vylÍČil "vršovecké" kořeny rodu. 7/
R. 1690 koupil :Felix Vršovec za 10.000 zl. od Polyxeny Kateřiny z Gutštejna dllm v Hybernské ulici, dnešní čp.
1002/II, a někdy okolo r. 1700 jej nechal. nákladně přesia
vět. S/ Jediným dodnes dochovaným zbytkem tohoto paláce je
zahradní křídlo se znakem na portálu. 9/ Kromě domu držel
:Felix Vr šovec statek Lužany na Klatovsku. 101
S první manželkou Doroteou Vilemínou z Vehlen neměl
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rodu Trappů mel-dceru Viktorii (nar . 1709, vstoupila pozdě
ji řádu augustiniánek v Eichst!.ttu) a syna Karla Pelixe (nar.
1716, jeho otci bylo v roce jeho narození 62 let!)~ 1 1x:mot
rem tohoto syna byl Antonín Jan Hostie v zastoupení císaře
/!~/ Karel P~ix byl později v pážecí službě na císařském
dvoře, pod císařovým protektorátem vystudoval práva na vídeňské wú.verzitě a 22. dubna 1738 obhaJoval své teze, při
čemž liiU byl darován panovníkův obraz. Karel Pelix pak nastoupil službu u apelačního soudu, 1744 byl jmenován apelač
ním radou. R. 1752 ve věku 37 let padl v souboji. Zůstali po
něm dva aynové.lJ/
Pelix Vršovec nebyl rozhodně konvenční osobností a projevoval své nadání v nejrůznějších oborech. Skládal verše oslavné na právníka Jana Václava Neumanna z Pu.cbholze - naopak hořce satirické po smrti své matky, která zemřela jako
luteránka a katolický kněz ji odmítal pohřbít (Vršovec vyhlásil Úmysl postavit pro ni v zahradě svého paláce kapli a
opatřit ji verši: "Des glaubens ord.mmg bringt rair dieses
orth zu wegen/ man hat aus noth und lieb rair dieses hauss
erbaut/ man durf!t als Christin mich zu den Christen legen/
weil ich Christo allein hab meine seel vetraut"). 14 / V r.
1716 byl zřejmě Vršovcem podporován ve studiích Jan Daniel
O'Karin, Ir ze slezské Nisy, žatecký fyzik a později lékárník v Plzni, který věnoval Vršovcovi oslavnou řeč, respektive svou lékařskou tezi.l5/
Aukční katalog z r. 1723 podává svědectví o zaJímavé
sbírce zbraní (vykládané pistole), benátských zrcadlech, tapiseriích.16/ Jek bylo v 18. stol. stále obvyklejší, budoval
Vršovec také orenžerii (aukční katalog nabízí "velké a krásné" pomerančovníky a citroníky). Hlavní Vršovcův zájem patřil ovšem obrazárně. Aukční katalog zachytil 380 (podle Tomana chybně 373) obrazů. Základy ke sbírce byly zřejmě položeny už v osmdesátých letech 17. stol. Pelix Vršovec nebyl
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už zřejmě neznámým sběratelem, když se na něho r. 1689 obrátili dědicové Reissmanovy obrazárny - pozoruhodné sbírky po
pražském primátorovi - s nabídkou obrazu Josefa s Puti!arkou
za 50 z1. 17 / SbÍrka se zřejmě proměňovala i v době, kdy už
byla dobudována, jak o tom svědči skutečnost, že obraz od Vršovce (tedy zřejmě původně z Vršovcova majetku) měl u sebe
r. 1717 zemřelý nostický hofmistr Koller. 181 Byl to už při
znak finanční krize? Jasně o ni svědči odprodej části obrazů ~anu Antonínu Nosticovi r. 1718, celkem za 1800 zl.l9/
K r. 1719 zachytil A. Novotný zprávu o Vršovcově sporu s puškařem Martinem Lipovským, jemuž dlužil pěnize. 20 1
Vršovec zemřel ve svém domě (a mezi svými obrazy, rozvěšenými. zde "in der gallerie" a v kabinetu) "ex petechiis
et podagra in gutture" (zřejmě tabes dorsalis a vyrážka jako
průvodní příznaky terciálního stadia syfilidy) dne 1. čer
vence 1720, ve věku 66 let. Pohřben byl v rodinné kryptě u
Hybernů. 21 1
V aukci, o niž podává svědectví tištěný seznam z r. 1723,
se zřejmě prodala většina obrazů (pozitivně vime ovšem ~en o
obrazech v nostické sbírce a v kurfiřtské sbírce v Dráždanech).
Při prodeji paláce v Hybernské r. 1732 (spolu se zadním do~~
do Senovážného náměstí jej vdova prodala za 30.000 zl., tedy
za trojnásobek kupní ceny, Františkovi Josefovi z Valdštejna)
byly sice uvede:cy nějaké "schildereyen", avšak těžko šlo o
cennější kusy, když nebyly ani jednotlivě vyjmenovány, ačko
liv jinak popis paláce malou podrobnosti netrpí. 22 1 Také soubor obrazů, zachycený v inventáři paláce na Příkopech (inventář vznikl po smrti Karla Felixe r. 1752), zdá se, nemá s otcovskou sbírkou nic společného: bylo zde 146 obrazů, v tom
řada portrétů (hartigovské po manželce Karla Felixe), obraz
nebožtíka s manželkou v loveckém kroji atd.23/
Řadu bílých mist v našich znalostech o osudech Vršovcovy sbírky se patrně nepodaři vyplnit ani v budoucnosti, nebot pramen:.f výzkum nelze už příliš rozšiři t nad to, co bylo
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provedeno. Je však možné, že
razy z vršovecké sbírky.

něco

napoví další objevené ob-

Poznámky

1/

Vzhledem ke stručnosti přehledu vývoje sbírek jsem v
této části textu rezignoval ne poznámkový aparát a odkezuj~ na sv~ rozmnožený referát Aspects économiques
de l'histoire des col1ections aristocratiques en Bohe~
me
1'époque Baroque, přednesený na konferenci Gli
aspetti economici de~ mecenatismo in Europa 23. 4. 1985
v Pratu a dostupný v knihovně ÚČSD ČSAV nebo v knihovně
lfG v Praze.
B. Toman, Das Verzeichniss der Wrschowetz'schen Bi1dersammlung. R8 pertorium !Ur Kunstwissenscha!t X, Stuttgart-Ber1in 1677, s. 14-24.
T. v. Frimme1, Zur Gesehichte der Wrschowetz'schen
Gem!lde-Sammlung in Preg. Mittei1ungen der k. k. Zentral-Commission zur Erforsehung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale, lf. F. 18, Wien 1892, s. 22 26.
J. Berain, Znak Felixe hr. Vršovce Sekerky ze Sedčic v
paláci kn. Ferdinanda z Lobkovic v čp. 1002/II v Praze.
Zprávy Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hl. m. Prahy 5, 1913, s. 169 174. V poslední době se zabýval Vršovcovou sbírkou dr.
Lubor Machytka, kterému vděčím za výpisy ze svatojindřiš
ských matrik.
SÚA, Sbo Wunschwitz, č. i. 1333.
lfejpodrobněji podává dějiny této !ikce A. Sedláček v
OSN XXII, s. 808-809. Listinu Leopolda I. otiskl in
extenso v př.íloze své studie J. Berain, Znak :Felixe
Vršovce. Srv. též kopiář list~ a listin, týkajících se
vršoveckého rodu z let 1662-1666 v SÚ.A., rukopisy různé

a

2/

3/

4/

5/
6/
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7/

8/

9/
10/
ll/
12/

lJ/ .
14/
15/

16/

provenience, sign. A 55.
"Antigraphum des ••• . Yrschowetzschen Geschlechts ••• ",
podle evidence zámeckých knihoven by mělo být ve
schwarzenberské knihovně v Čekám Krumlově pod sign.
48 K 9000.
Srv. J. Herain1 Znak Felixe hr. Vršovce. O přestavbě domu svědčí trojnásobná prodejní cena a také zápis ve
Wunschwitzově sbírce při Vršovcově Úmrtí: "obiit in
demo ab ipso magni!ice aedi!icata".
Srv. J. Herain, Znak Felixe hr. Vršovce.
Tamtéž.
S6A, Sb. Wunschwitz, č.i. 1333.
Srv. AMP, matriky, sign. JCH li 9 (matrika narozeJ:Jtch
u sv. Jindřicha 1709-1720), a. 208. Srv. též A. liovotnf, Praha v květu baroka, Praha 1949, s. 108-109.
SÚA, Sb. Wunschwitz, č.i. lJJJ. Srv. též článek ve Svě
tozoru 1867, s. 88.
SÚA, Sb. Wunschwitz, č.i. 1333.
"Actus publicus sive Suprema Kedicinae Doctoratus Laurea••• in Universitate celebrata ••• a Joanne Daniele
Ferdinanda & Karin A.A.L.L. Philosophiae et lledicinae
Doctore ••• 1716 Die 17. Kartii ••• " Tamtéž č.i. 1333,
tisky.
"Catalogus derjenigen rahren und kostbahren llahlereyen
und Bildern von dessen besten alt und neuen Keistern,
dessg1eichen sch6ner venetianischen Spiegeln und kUnstlich gewUrkten niederllandischen Spalier, wie such
allerhand kostbarn Geschossen, als Pistohlen, Flinthen,
Stutzen etc., welche /tit:/ Ihro Excellenz der Gottseelige Herr Graf! von Werschowitz hinterlassen und
nunmehr allhier in der k!Snigl. Heuen Stadt Prag in den
Werschowitzischen Hauss in billichen Preiss stftckweise
zu verkau!en stehen". SÚA, Sb. Wunschwitz, č.i. 1333 tisky.
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18/
19/

20/
21/

22/
23/

Podle inventáře pozůstalost í Jiřího Jana Reiasmana,
AMP, rkp. 1179. Obraz byl inventarizační komisí oceněn na 30. zl., Vršovcovi byl však nabídnut za 50 zl.
Podle inventáře pozůstalosti Josefa Antonína Kollera,
AMP, rkp. 1182.
Podle zjištěni L. Machytky, který sebral pís~é prame~ k dějinám nostické obrazové sbírky (rukopis uložen v liG).
A.. :tlovotný, Praha v květu baroka, s. 209.
Podle zápisu v SÚA., Sb. Wunschwitz, č.i. 1333, Podle
zápisu v ~trice zepařelých u sv. Jindřicha zemřel Felix Vršovec "na vnitřní bran.d" (cit. podle J. Reraina,
Znak lelixe hr. Vršovce).
AMP, rkp. 3775, f. 165-169 (Kniha kontraktů llfového Mě~ ·
sta pražského 1731-1735).
Strahovská knihovna, sign. DL III 36: ·:::Inventarium
deren Kobilien, so sich nach W~. dem Hoch- und Wohlgebohrnen Rerrn Rerrn Carl Felix Graffen von Wrschowetz in dem in der K8nigl. llfeuen Stadt Prag au! dem
Graben situirten Rauss den 27ten Julii 1752 befunden
haben". Inventář sestavil komorník deslc zemských Vác-·
lav Josef Roll.

-266Zdeněk

H o j d a

Einige Bemerkungen zur Errichtung der Adelsbildergalerien
1m barocken Prag

Zusemmenf'essu.ng
Beispiel einer Portrštgalerie der bohmischen Herrscher
in der Prager Burg und die Welle der Renaissancegeschichtlichkeit f'Úhrten schon von der Helf'te des 16. Jahrhunderts
zur Zusammenetellung der Portrštreihen der Vorf'ahren der
Adelsgeschlechter. Andere Inspirationequelle des Bauens der
Berockbildergelerien war des Beispiel der rudolphinischen
Burgsemmlung, die nech den bekannten Devastationen in den
sechziger Jehren des 17. Jahrhunderts erneuert wurde. ale
der Erzherzog Leopold Wilhelm einen Teil seiner Brusseler
Aquisitionen nech Prag uberf'Uhrte . Durch ihr Beispiel wirkten denn sekundir such die hervorragendsten aristokratischen
Kollektionen, z.B. Černín-Galerie, von der wir Kenntnis haben, dase hier gewohnlich die Besucher emp!angen wurden. Eine wichtige Rolle spielten bei dem Bauen der Bildergalerien
such die Auslandsreis~n.
Bach den vielversprechenden AnlŠu!en am Ende des 16.
Jehrhunderts beginnt eine neue Ira der Sammeltetigkeit von
den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts an. ·Sie wird durch
den Namen Humprecht Johann Černín, Joh~ Hertvik Bostic,
Franz Anton Berka, Johann Georg Joechim Slaveta· bezeichnet.
Diese Semmler des neuen Typus orientierten sich in einer ausbelancierten Typenstruktur sowohl euf' die umfengreiche und
kostspielige Figurelszenen eue der antiken und christlichen
Mythologie ale such au! die kleineren Genree, Landschaften
und Idyllen. Des Portršt erhielt eine bedeutende Stelle, horte eber auf',eine zehlenmieeig . eterk vertretene Bilderart zu
sein - in einigen Femilien trennte sich "privat" Geschlechtegalerie von der "modernen" Bildergalerie (z.B. bei der Familie

-267 Slsvsts). Es wsr ein hober Anteil der Fremderbeiten, vornehmlich niederlandiecher und italienischer Keler. Niederlšndische Bilderksu!leute tsuchen in Preg regelmeesig vom
Ende der schtziger Jahre des 17. Jahrhunderte auf.
Dea Wachetum der adeligen Bildergelerien beginnt um des
Jehr 1700 nechzulessen • .Bis zum Ende der flin!ziger Jahre zertielen einige groeee Galerien, andere wurden unter dem Druck
der Gleubiger aasverkauft. Seit den sechziger J ahren entstehen neue, natUrlich schon andere strukturierte Sammlungen.
Die Ausstattung der Adelspaleste durch die .Bilderdeko~
retion gehorte zum Lebeneetil des .Barockadels und strebte zu
einer best~ten Stenderd1Š1erung. Meistens begegnen wir einigen Landschs!ten 1 die o!t uber den ZimmertUren sufgehěngt
sind, denn dem Portrět des Kaiserpaares und der eigenen Familie, einigen .Blumenidyllen, .Bildern von P!erden und Hunden.
Die religiosen .Bilder hstten ihre Stelle in der Pslsstkapelle. Dem gegenuber war die Entstehung wirklich wertvoller .Berockbildergalerien immer ein Auedruck der Individualitet des
Sammlers, seiner Liebhabereien, Kenntnisse und des .Bestrebens sich zu representieren.
Zu den interessentesten Preger .Barocksammlungen gehorte
echon die jahrelang publizierte .Bilderkollektion, die um die
Wende des 17. und 18. Jahrhunderts Felix Sekerka von Sedčice,
Graf von Vršovec, einer der ersten "modernen Sammler" aufgebaut hat. Der Autor widmet seine Aufmerksamkeit seinem Geschlecht, Lebensschickselen und der Verzierung beider seiner
Paliste- in _Hybernská-Strasse und in der Strasse Příkopy1m Gebiet der Hauptkonzentration der Adelsresidenzen um des
Jehr 1700. Die Grundlagen zur Erkenntniss der Sammlung des Gra!en von Vršovec 1st der Auktionskatalog aus dem Jahr 1723 1
ale die Mehrheit der .Bilder nech Dresden und in die Sammlung
des Geschlechts Nostic uberging. Demele zerfiel die Ganzheit
von 380 .Bildern der Galerie. Zu grĎsseren Abverkaufen aus finenziellen Grlinden kam es eber schon vor dem Tode des Grefen
· Felix Vršovec im Jehre 1720.
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Barbora B o u z k o v á
ČESKÁ ŠLECHTA A JEJÍ POKUS O O~IVENÍ ČESKÉHO
UMĚLECKÉHO ŽIVOTA NA KONCI 18. ·A. POČÁTKU 19. STOLETf

Období konce 18. a počátku 19. století je dobou začína
jícího hnutí národního sebeuvědomování. které v Čechách nabylo specifičtější podoby. V Českých zemích je toto období
až do nástupu ju.ngmannovské generace často nazýváno prvním
nebo někdy i německým nebo šlechtickým obdobím národního obrození.
Je to doba 1 kdy začaly vznikat první společnosti, at
vědeckého či podpůrného charakteru. Již v r. 1746 vzniká na
Moravě Společnost neznámých - Societas incognitorum 1 v r.l770
je založena v Praze Společnost ku zvelebeni hospodářství a
svobodného umění v Království českém. R. 1774 zahájila v Preze svou činnost Soukromá vědecká společnost česká 1 ve které
se již od r. 1775 objevuje idea založit instituci. která by
schraňovala památky české historie a kterou už od té doby nazývajx České museum. Na semotný vznik Českého musea se však
muselo počkat až do r. 1818. V té době ·již přes dvacet let
pracovala a byla plně uznávána Společnost vlasteneckých přá
tel umění v Čechách.
Tato společnost byla ve své době první institucí, která
založila obrazárnu, tedy to, o co se v jiných městech staral
a co také fundoval panovník. ale i školu výtvaroich umění,
která do té doby Praze a Čechám chyběla. Program česká šlech4
ty, která stála u základů ·této organizace. vycházel ve svém
rámci z tehdejšího programu obrozeni, doby osvícenství, ale i
ze zemského patriotismu české šlechty.
Česká patriotická šlechta se programem národní svobody
snažila prosadit, aby se zbyrokratizované české země staly v
oblasti kulturního života rovnocenným partnerem zemím rakouským. To ji také přivádí, stejně jako celkový Úpadek stavu vý-
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tvarného

umění,

k založení

Společnosti

vlasteneckých

přátel

umění.
Přímými impulzy, které vyprovokovaly založeni Společ
nosti, bylo zrušení pražského malířského bratrstva r. 1786
a průmyslová výstava v r. 1791, na které byl i kabinet obraz~. PůSobila zde ale 1 ta skuteěnost, že v okolních významných městech, jako byl7 Vide~, Dráždany a Mnichov, p~sobily
veřejné obrazárny jii řadu lét, stejně jako školy výtvarných
uměl cll.
Kruh české vlastenecké šlechty, soustředěný v tzv. šternbernském salonu okolo hraběte Františka Šternberka, si kulturni potřeby českých zemí zřetelně uvědomoval. Už založením
Soukromé společnosti nauk v r. 1770 byl učiněn pokus o vyzdviženi Prahy jako kulturního a vědeckého centra. Do šternberského salonu měly přístup nejen osoby urozeného pllvodu, ale i
vzdělaní měštané té doby. Z tohoto kruhu vlastencll vyšel podnět k založeni Společnosti, která by ochraňovala umění a zároveň zajistila vzděláni mladým umělc'llm. Hlavni impuls pravděpodobně vzešel od vedoucí osobnosti, hraběte Františka Šternberka. Dokládejí nám to i dva dopisy z jeho korespondence•
Jsou to dopisy, které Šternberk obdržel od svých přátel a které reagují na jeho vlastní dopisy. První z nich je od hraběte
~edřicha Nostice z 22. ledna 1796, ve kterém Nostic přitakává,
že je nutno něco podniknout pro podporu umění ve vlesti.l/
Druhý list je od Tobiáše Grubera. Je bohužel nedatovaný, ale
vzhledem k obsahu a chronologickému uložení korespondence
můžeme počítat s tim, že časově zapadá zhruba do doby před
založením Společnosti vlasteneckých přátel umění. Jedná se
v něm o vzkaz, že o věci hovořil s Janem Quirinem Jahnem,
který už byl zpraven od Nostice. 2 / Tyto listy jsou dokladem,
že impuls založeni Společnosti vyšel z kruhu kolem hraběte
Františka Šternberka, ne-11 přimo od něho. Přimý doklad o tom,
že by on sám byl iniciátorem založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, bohužel zatím nemáme k dispozici.
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5. Února 1796 došlo k ustavení společnosti s názvem
Privat Gesellschaft Patriotische Kunst Freunde. (Dále budeme
používat českého ekvivalentu Společnost vlasteneckých přátel
umění, popř. zkratky SVPU.) Václavem Rynešem uváděný Šternberský dťl.m na Malé Straně ;1 ako místo konání první schůzky není v protokolech, ani v jiných nám známých pramenech zachycen,
ale dá se předpokládat, že _se konala u jednoho z Účastníků
schůzky • .3/
Z protokolu zachycujícího průběh této první schůzky se
dovídáme, že přítom.nýni byli hrabě Bedřich Nostic, hrabě Karel Clam-Martinic, hrabě František Šternberk, hrabě Jáchym
Šternberk, František Jose! hrabě Vrtba, hrabě Jose! Čejka a
abbé Tobiáš Gruber. 4 / Na této schůzce předložil hrabě Čejka
vypracovaný koncept stanov ke schválení.5/ Po doplnění ·konceptu, které máme zachyceno v protokolu, byly stanovy při;la
ty.6/ Stanovy se nám dochovaly v originále7/ a v opisu. 8 / V
nadpisu je sice uváděno, že jde o návrh, ale z celkového vývoje písemnosti můžeme usuzovat spíše na to, že šlo o stanovy, které sloužily až do vydání prvních tištěných stanov v
r. 1800.
V Úvodu stanov je řečeno, že SVl'U má ochraňovat umění,
podporovat umělecký vkus, umělcům zprostředkovat modely, vedení a podporu a má též zabránit odvozu děl ze země. Toto
vše bude uskutečněno zřízením obrazárny, do které budou obrazy zapůjčeny, darovány, popř. zakoupeny z fondu SVPU a založením kreslířské školy. Dále se uvádějí jednotlivá p~avidla,
kterými se budou členové řídit.
Přesně za dva měsíce, 5. dubna 1796, se sešli Účastníci
první schůzky spolu s dalšími šlechtici podruhé.9/ Na této
schůzi byl zvolen prezidentem SVPU hrabě František Antonín Isidor Kolovrat-Novohradský, který jmenoval výbor SVPU. Sekretářem výboru byl jmenován hrabě Jose! Čejka, pokladníkem se
stal hrabě Bedřich Nostic, členy výboru byli hrabě František
Šternberk, hrabě Václav Sch8nau a odborní poradci Ignác Vese-
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lý, abbé Tobiáš Gruber a Jan Quirin Jahn.lO/
llfabídka hraběte Rudolta Černína z 5. ·Úriora 1796 • že bezplatně půjčí pro budoucí obrazárnu Malou galerii v Černínském
paláci na Hradčanech, byla s radostí přijata. V závěru jednání bylo rozhodnuto, že bude vyslána dvoučlenná deputace k místodržiteli. aby mu předložila doklady o vzniku nové společ
nosti.ll/
V průběhu těchto dvou schůzí došlo tedy k taktickému založení SVPU. Do konce r. 1796 měla společnost již 22 platících členů a začala se plně rozvíjet činnost obrazárny, která
k 31. prosinci 1796 měla celkem 556 obrazů. Od té doby byla
obrazárna také veřejně přístupná. Vstupenky mohli obdržet zájemci u některého a platících členů výboru. Zpočátku se SPVU
plně věnovala organizaci a budování obrazárny. Ustanovení o
jejím založení je zachyceno v prvních stanovách a také v prvním protokolu z s. Února 1796. Ze stanov se v bodě 2 dovídáme.
že zapůjčená dÍla zůstávají v neomezeném vlastnictví majitele.
ale pokud si chce majitel obrazy vyzvednout, musí to ohlásit
půl roku předem. SVPU podle bodu J garantuje dobré zacházení
s obrazy a těm členům, kteří zapůjčí obrazy nejméně na lD let,
budou díla. na náklady Společnosti opravena a opatřena zlatými
ramy se štítkem se jménem majitele. Pořádek, podle kterého budou obrazy opravovány, určuje SVPU. 12 1 Podle bodu 7, ve kterém
bylo řečeno , že SVPU nesmí mít majetek, se obrazy nakoupené z
!ondu Společnosti budou rozprodávat každý rok členům v aukcích
s tou podmínkou, že obraz musí zůstat ještě deset let v obrazárně. Z bodu 8 je patrné, že obrazy budou prozatím viset v
Malé galeri i Černínského paláce, která bude Společnosti zapůjčena, protože by se jinak musela stavět nová budova. Péče
o obrazárnu je charakterizována v bodech 9 a 12. Měl být placen dohlížitel na obrazy, aby nebyly poškozovány. Čtyřikrát
ročně měla být prováděna v obrazárně revize, aby se ověřil počet a stav děl. Tato ustanovení byla základem pro vypracováni
tištěných stanov, které jsou již značně rozšířeny na základě
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Každý, kdo chtěl zapůjčit umělecká d~la do galerie SVPU,
se musel obrátit na některého člena výboru, který byl pově
řen díla převzít. Všechna umělecká díla musela být zapsána
do přírůstkového katalogu. Transport děl, pokud byl z města
Prahy. hradil majitel děl. u ostatních to záleželo ~a dohodě
Společnosti s maJitelem.lJ/ Každý, kdo dal obrazy do správy
ob~azárny, měl obdržet listinu, která byla opisem přírůstko
vého katalogu a byla opatřena klauzulí o půjčení, podpisy
členů výboru s pečetí Společnosti. Dále se dovídáme, že Společnost zaručovala dobré zacházení s obrazy s výjimkou ohně,
nepřátelských náJezdů a mimořádných neštěstí, která by mohla
postihnout i soukromého majitele. Opravy obrazů a rámování
se zajištovalo jen potud, pokud na to SVPU !inančně stačila,
pořadí oprav záviselo na rozhodnutí Společnosti.
Opravy obrazů by~y prováděny pravidelně. Ve výročních
Účtech nacházíme každý rok částku, která byla proplácena
restaurátorovi. 14 / V r. 1797 je uveden restaurátor malíř Riegel. Restaurování ·obrazů zajištoval dlouhodobě Jose! Burde.
S jeho jménem se setkáváme v Účtech poprvé v r. 1799 a od té
doby je mu pravidelně až do r. 1835 vyplácen plat každý rok
za provedené restaurátorské práce. Od r. 1796 měla mít galerie placeného kustoda. Plat kustoda však v Účtech až do nástupu Jose!a Burdeho na místo kustoda v r. 1804 nenajdeme.l5/
Jako správci obrazárny byli v r. 1796 ustanoveni hrabě Sche- ·
nau ambé Gruber. těm se měly hlásit veškeré vzniklé škody -v
obrazárne. 16 1 V Účtech je zapsáno, že hraběti Václavu Sch~
nau byl vyplacen v r. 1796 plat dohlížitele v Černínském domě ve výši 54 zl. V r. 1797 je v Účtech jen poznámka, že bylo vyplaceno 120 zl. Ignáci Veselému za vydání spojená s galerií. V následujících třech letech jsou v Účtech zmínky o
zapravení výloh spojených s galerií abbému Gruberovi. V r.
1801 byl dohlížitelem v galerii Simon Arnošt Gaan. kterému
byl opět vyplacen plat 54 zl • .V následujících dvou letech
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jsan nena.šla žádné záznamy o výlohách v galerii. Od r. 1804
zachycují Úcty plat kustoda obrazárny Josefa Burdeho, který
byl zpočátku 300 zl. a do r. 1835 se zvedl díky velkému poklesu měny a zdražování na 400 zl. 1 7 I
Je tedy patrné, že až do r. 1804 funkce inspektora kustoda galerie byla neujasněná i vedení společnosti. Práci
zastávali v této době vhodní jednotlivci, popř. vypomáhali
volení členové, jako byl Jan Quirin Jahn, Ignác Veselý a abbé Gruber. 181
·
V r. 1804 se stal inspektorem galerie malíř a rytec
Josef Burde.l9/ Ten zůstal kus todem galerie až do své smrti
v r. 1848. S nim byly dohodnuty pracovní podmínky, jejichž
definitivní znění je z 22. prosince Ú304. V archivu Národní
galerie jako součást Burdeho korespondence se dochovaly ve
dvou exemplářích. První je z 16. listopadu 1804 a druhý opravený z 22. prosince 1804. 201 .
·
.
Obrazárna SVPU byla nejprve umístěna, jak již bylo ře
čeno, v Malé galerii Černínského paláce, Zde byla veřejnosti
přístupná až do 22. dubna 1809, kdy SVPU obdržela od vojenského místodržitelství příkaz k vyklizení, protože Černínský
palác měl b:ft přeměněn na vojenský lazaret. Obrazy byly ve
velmi krátké době převezeny do Clem-Martinického paláce na
Hradčanech a Šternberského domu na lllalé Straně. 21 7
Po smrti-hraběte Jindřicha Rottenbana, nejvyššího pražského purkrabího a člena SVPU, v r. 1810 byly ztraceny všechny naděje na znovuzískání Černínského paláce a bylo rozhodnuto, že bude postavena vlastními náklady nová budova proti
Klárovu ÚstS'fU slepců na Malé Straně. 221 Ke stavbě však nedošlo vzhledem k neshodám ve Společnosti okolo obrazů uložených v Clem-Martinickém paláci na Hradčanech. 2 3/ Byla přija
ta nabídka br. Leopolda Šternberka, aby SVPU místo stavby
vlastní budovy zakoupila Šternberský palác na Hradčanech. Palác byl v r. 1811 s velk:fmi ztrátami vzhledem ke státnímu
bankrotu zakoupen24 / a po nutných Úpravách byly v r. 1813
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do nových prostor obrazy z Clem-Martinického paláce a o rok později bylo již 12 výstavních sál~ zpřistup- .
něno veřejnosti. Práce na opravě paláce byly dokončeny v
r. 1819. Ve Šternberském paláci byla obrazárna umistěna až
do ťi r. 1871.~5/

Akademie byla druhým velkjm zařizením SVPU. Vžitý název
akademie či Akademie výtvarných umění byl v archivních dokladech zaznamenán až později. V prvních letech
se škola nazývala ..Zeichenschule - Kresliřská škola. Držim
se běžně uživeného názvu hlavně proto, že v literatuře toto
téma pod timto názvem pečlivě zpracoval F. x. Jiřík v knize
Vývoj českého maliřstvi ve stoleti devatenáctém26 / a dále
pak A. Matej ček a J. Kotalik ve výročních almanašich akademie. Počátku akademie a hlavně nástupu Josefe. Berglere. jako
profesora kresliřské akademie se věnovala A. Masaryková ve
svém článku Praha a Josef Bergler, první ředitel umělecké
akademi&27 I A. Masaryková otiskla v tomto článku tři archiválie z fondu svro, které jsou jedinými vydanými archi.váliemi tohoto fondu. Jedná se o prvni dopis Společnosti, žáde.jici pasovského biskupe. o uvolnění Berglere., odpověd na tento
dopis a kontrakt mezi Berglerem a Společností. Otázka akademie je tedy do doby jej iho vzniku dobře zpracována.
Je však nutno vysvětlit, jak ke vzniku akademie došlo,
co mu předcházelo a kdo zde hrál největši Úlohu. Ani to není
z protokolu Společnosti jasné. Na sezení z 8. května 1796
bylo sice uznáno, že je třeba akademii založ! t, ale tento Úkol byl odsunut na pozdější dobu. 281 Na schůzi 18. dubna
1797 bylo jednáno o možnosti přijmout malíře Fessela za profesora Bk~.&kademii. Dále se protokoly až do r. 1799 zmiňuji
o otázce akademie jen okrajově. Z dochované korespondenée
hraběte Františka Šterberka v archivu liárodniho muzea lze
zjistit, že hle.vní~ohu opět měl hrabě František Šternberk
a vedle něho hrabě Bedřich Nostic a abbé Gruber.

KreslÍřská
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spolu s Nosticem a Gruberem, na získání souhlasu od císaře.
Tito tři však nevedli jednání sami, ale pověřili jím. guberniálního radu Františka Josefa Mnllera z Reichensteinu (17401826).29/ Jednání s císařem se vleklo. Bylo třeba dodat přes
né plány místností v Klementinu, kde měla být škola umístěna,
a zároveň předložit císaři smlouvy o zajištění školy j ale finančním, :tak i modely, podle kterých by se žáci učili. Nakonec, přes všechna zdržení, byl dekret 14. září 1799 vydán a
mohlo se doopravdy začít s budováním akademie. O tom však více v citovaných dílech.
Závěrem

mi tedy dovolte poznamenat a shrnout.
Obrazárna SVPU neměla za_sebou žádný historický vývoj.
Je to snad jediná insti tucionáln:í obrazár~ vzniklá popsaným
způsobem. Ostatní evropské obrazárny obsahují významné královské sbírky, zde však šlo o výpůjčky ze šlechtických majetků a o nákupy těchto děl z kolekcí, které byly ve své době
považovány za významné a u nichŽ hrozilo odvezení ze země.
SVPU tedy co do založení a vývoje obrazárny zaznamenává základní odlišnosti proti všem ostatním evropským obrazárnám
své doby.
I v případě akademie vidíme významnost podniku z toho,
že šlechta, která celý podnik financovala, považovala za
důležité, aby jako profesor byl na akademii povolán jeden z
nejuznávanějších umělců té doby - Jose! Bergler. Akademie zajistila, že čeští adepti malířství již nemuseli odcházet ze
země a mohli se vzdělávat a vzdělávali se na vlastním~ . uči
lišti. Bylo však nutné zajistit i odbytiště pro nově vzniklé
obrazy a zároveň zajistit, aby nejvýznamnější současná díla
neodcházela ze země. To měla za Úkol Galerie Žijících malířů,
jako třetí podnik SVPU.
Vidíme, že na poli sběratelství a ochrany kulturních památek učinila SVPU nebývalý krok vpřed, stejně jako na poli
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SVPU b7la organizace nevýdělečná, která se čas
to udržovala jen těsně nad hranicí krachu. Zde se pak projevili čeští šlechtici jako štědří mecenáši, kteří uměli v době nouze pomoci SVPU zvýšením svých ročních p~spěvků, které
b7l7 základem příjmů Společnosti.
Z celého prvního období vývoje SVPU, až do r. 1635, které jsme sledovali, je evidentní zemský patriotismus, to, že
šlechtici vše podnikali z lásky k vlasti, ke zvelebení země
a pozdvižení její kulturnosti. V tom vidÍm i význam a přínos
SVPU pro národní obrození.

ARM, 64, Korespondence Pr. Šternberka.
ARM, 64, Korespondence Pr. !ternberka.
Jl v. R~ei, Soukromá společnost vlasteneckých přátel umění
- Krasoumná jednota pro Čech7. Rkp. v ANG.
4/ J.HG, AJ. 1506/1.
5/ ARG, AA 1521/t.
6/ DG, .U. 1506/1.
7/ ANG, AA 1510.
8/ A!IG, AA 1521/b.
9/ Viz protokol uložený v ANG, .U. 1506/1.
10/ Prvním prezidentem SVPU b7l zvolen na druhé schllzi 5. 4.
1796 hrabě Prantišek Antonín Isidor Kolovrat Novohradskýprezident dvorské mincovní a horní komor7. B,rl už v této
době ve značně pokročilém věku a práci, spojenou s funkcí
T SVPU, z velké části v7konával hrabě Prantišek Šternberk,
o jehož iniciativní Úloze při založení SVPU jsme ·se už
zmínili. Po založení Společnosti se Prantišek Šternberk
stává členem výboru. Z protokolů SVPU jeho zřejmě významná Úloha ve Společnosti - až do dob7 jeho zvolení referentem dne a. 4. 1800 - není jasně patrná. Jeho Úloha je
však zcela jasná z korespondence, uložené v archivu Ná-

1/
2/
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rodního muzea. Zde vidíme, že všechna základní rozhodnutí prováděl Šternberk sám. V korespondenci s Bedři
chem Nosticem, ·pokladníkem SVPU, projednával všechny
příjmy a výdaje Společnosti. Členové výboru se na něho
obraceli s otázkami týkajícimi se koupě obraz~ a organizace obrazárny. Z korespondence a z jeho přítomnosti
na většině chůzí vysvítá, že hrál hlavní roli a byl duši celé Společnosti. (ANG,AA 1506, ANM,64, Korespondence 'Pr. Šternberka). Jednotlivé výkonné funkce ve výboru
byly většinou obsazovány šlechtici. Volení členové výboru měštanského původu, přestože se na práci výboru
aktivně podÍleli, měli Úlohu spíše poradní. Hrabě Čejka,
sekretář SVl'tJ v prvních čtyřech letech její činnosti,
se staral o Úřední korespondenci a jeho rukou j sou .:.z:.
větší části psány protokoly. Po jeho odchodu r. 1799 je
změněno jméno této funkce na referenta a na toto místo
byl jmenován 8. 4. 1800 hrabě 'Prantišek Šternberk, který
zůstal v této funkci jen dva roky. R. 1803, po smrti prvního prezidenta, je zvolen na jeho místo a referentem se
stává hrabě Antonín Lobkovic. 'Prantišek Šternberk si
však ještě po mnoho let ponechává velkou·část administrativy, takže hrabě Lobkovic jako refexent měl mnohem méně
práce. V r. 1818 přebírá funkci referenta hrabě Kristián
Clem-Gallas, který s postupem let přejimá většinu agendy
SVPU včetně té, kterou do té doby vykonával 'Prantišek
Šternberk. Po smrti hraběte Štexberka r. 1830 je Kristián Clem-Gallas zvolen prezidentem a jako referenta a pomocníka jmenuje Jana rytíře z Ri ttersbergu. Oba potom
vedou Společnost .až do konce námi sledovaného období.
Nejdůležitější osobností ve vedení Společnosti byl až
do konce dvacátých let 19. stol. hrabě 'Prantišek Šternberk, jehož pak vystřídal hrabě Kristián Clem-Gallas
(ANG, AA 1506). Vedle funkcÍ prezidenta a referenta byl
třetí nejvýznamnější funkci SPVU pokladník. Na. toto mis-
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ll/
12/
13/
14/
15/

to byli jmenováni většinou šlechtici, kteří vedli Účet
bud sami jako např. hrabě Eedřich Nostic, nebo si jej
nechali vést svými pokladníky,jak to činila většina
ostatních. V letech 1813-1816 bylo místo pokladníka neobsazeno a Účty vedl pokladník hraběte Františka Šternberka Martin Vrtba. Následující rok vedl Účty hrabě Vernier a po něm v r. 1818 zůstalo opět místo neobsazeno a
vedením Účtu byl pověřen volený člen výboru Josef Sch~tz
(ANG, AA, 1522). Mimo členy výboru z řad české šlechty
se zde setkáváme s členy z řad měštanstva. Jejich Úloha
byla jasně vymezena. ltěli poradní lilasy a měli pomáhat
při výběru uměleckých děl. Z těchto členů vynikl nad Úroveň poradce Ignác Veselý. Jemu společnost svěřovala
nejen výběr děl, ale vedl také kontrolu Účtů a práce v
obrazárně (ANG, .ll, 1522, AA., 1506). Veškerá jednání Společnosti a Úřední spisy byly vedeny jednotlivými členy
SVPU a až do r. 1835 neměla Společnost žádného zaměstnan
ce - Úředníka. Pokud bylo zapotřebí od některých písemností více opisů, byli použiti písaři jednotlivých členů
výboru. Archiv SVPU byl do r. 1839 v rukou jednotlivých
prezidentů a až v tomto roce bylo rozhodnuto vyžádat si
jednotlivé archiválie z rodin bývalých prezidentů a založit si vlastní archiv SVPU (ANG, AA,l506). Celá organizace Společnosti byla vedena dosti neformálně. Přestože byly
psány protokoly, často jsou v nich záznamy o Ústních jednáních, která proběhla mezi jednotlivci a která byla Společnosti přednesena až na některé pozdější schůzi.
Jejími členy se stali hr. Fr. z Vrtby a hr. V. šch6nau.
(ANG, .ll 1506/1).
ANG, AA 1510, bod 4.
Ve stanovách není uveden~ které město, ale dá se předpo
kládat, že se jednalo o Prahu.
ANG, AA 1522.
ANG, AA 1522.
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16/ AliG, ll l5o6, protokol z 5. 4. 1796.
111 · ABG, ll 1522.

18/
19/

AHG, ll l5o6; AD, 64, Korespondence h. Šternberka.
14. 5. 1779 - 26. 2. 1848, pracoval mnoho ·pro hr. h.

Šternberka.
20/ Tato druhá opravená smlollTa má 37 bodll a obsah~e jak
povinnosti kustoda, tak povinnosti Společnosti ke kustodovi. Kustod-byl plně odpovědni prezidentovi a rjboru SVPU. Všechny obrazy, které kustod převezme v obrazárně a Sklsdišti, musí bft prozatímně zapsány do listiny a později musí bj1 pořízen opia přírůstkového katalogu. 'h se stalo až v :r. lSJl. Od galerie byl;r poří
se~ 4 klíče, z nichi jeden měl kustod, jeden prezident
aebo zastupující člen, další byl u ředi.hle akademie a
poslednÍ byl předán domovn:íkort. Kustoda v j ehca nepří
tomnoati mohl zastupovat při prováděn! v galerii domoYník. Knatod nesměl opustit Prahu bes r.fslovného povoleni Společnosti. Za svěřené obrazy nesl veškerou zodpovědnost a nesměl měnit iaatalaci obrazil v galerii. Kustodovou povinností byio dohlížet na naprostou čistotu
v galerii, na to, aby slunečná okna byla vždy zatažena
světljmt . áolonallli, které by chránily umilecká dÍla před
škodlivja .působenim slunce. Bylo -zakázáno vstupovat do
obrazárny s otevřeným ohněm a světly. Ha Úklid a hrubší
práce ·v galerii měl kustod k ruce sluhu.
Druhou hlavní povinností kustoda bylo provádění hostll
po galerii. Byly stanovea;r dny a hodiny, kdy byla galerie veiejnosti přístupna. V době od 1. 5. do konce říj
na byla obrazárna otevřena vždy v Úterý a ve čtvrhk od
10 do 13 a od 15 do 18 hodin, a každou první neděli v
měsíci od 10 do 13 hodin. V době od 1. ll. do JO. 4. byla obrazárna př:ístupna jen Te čtvrtek a pátek od 10 do
13 hodin, V této době musel bit kustod př:ítomen. Vstupenky si návštěvnici museli opatřit u některého člena

21/
22/
23/
24/
25/
26/
27I
28/
29/

výboru. Vstupné b7lo zdarma. Do obrazárZQ" b7li návštěT
níci vpouštiDi jen za doprovodu kustoda. Zav7konávání
tichto povinností obdržel kustod od Společnosti plat a
b,.-t v areálu obrazárnJ. V tomto b,.-tě b7la 1 místnost
pro kopisty a restaurátora. V osobě Burdeho ,naš~a Společnost zároveň kustoda 1 restaurátora. V· jeho pravOIIloci b71o 1 dohlfžet na práci kopistů v galerii. Z Účtu
se dovídáme, že Společnost platila galerijního sluhu a
dříví na v,.-tápění galerie a bytu kustoda. Pokud b71a
obrazárna v Černínském paláci, platila SVPU ještě do·movníka a 'V7Plácela do nástupu Burdeho odměnu pokladníku hraběte Černína za práci pro galerii.
UG, .U. l5o6.
ANG, .U l5o6, .U. 1512.
ABG, .U l5o6.
ANG, .U 1522.
ANG, l l l5o6.
~. x. Jiřík; Vývoj českého malířství ve století XIX.
Praha 1909.
A. llas8r7ková, Praha a Josef Bergler 1. ředitel umělec
ká Akademie, Umění 27, 1979, s. 77-88.
ANG, .U. l5o6.
ANM, 64, Korespondence Pr. Šternberka,
3 dopisy abbého Grubera .z 4• 6. 1796, 9. 8, 1796,
3. ll. 1797 a 3 dopis7 hr. · Bedřicha Nostice Z ·l2. 6.
1798, 21~ ·3· 1799, 4. 6. 1799.
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Přehled

zakládaJících

člend

SVPO

Jmt§no:

Členem

Jiří Buquo7
Karel Clam-r.lartinic
Rudolf Černín
Jan Rarraeh
lrantišek Hartig
František Oldřich Kinský
František Antonín Kolovrat-Novohradský
Adolf Kowů.c
Alois z Lientensteina
Antonín Lobkovic
Josef Lobkovic
Václav K&7er, prelát ze Strahova
Bedřich Chrisogon Hostie
Václav .Paar
Jindřich Rottenhan
Vilém Florentin Salm, arcibiskup
lrantišek Šternberk
Jáeb7m Šternberk
=rosef Švarcenberk
Josef Thun
Rudolf Vrbna
:rrantišelt Vrtba

Í835
1810
1835
1826
1799
1799
1802
1796
1804, 1809
1819
1816
1799
1819
1799
1809
1803
18)0

18o8
1833
1810
1823
1830

do r.:
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Seznam platících clend SVPU
Platicí clen

Doba clensh'í

Johana Accerenza
Arnoš1i Arenberg
Vilém Aursperg
Maria Václa-v
:Bořek Dohalský
:Bořek Dohalskt
:Srtlhl roz.
Šternberková
Jiří :Buquoy
Tereza :Buquoy
roz. Paar
:Buquoy
roz. Rottenhan
Josef Carettollillesimo
Kristian ClamGallas
:Bedřich C1amGallas
Josefina ClamGa11u roz. C1ary
Bduard ClamGallas
Jtarel C1amMartinic
Marie Anna ClamMartinic roz.
Martinic

Celko-vě

PrůměrDi

zaplaceno
zl.

příspěvek

zl.

1807-1812
1816-1825
1812-1814

600
1500
)00

100
150
100

18~-182)

1824

1600
100

100
100

1817-1821
1796-18)5

500
57)0

100

1811-1818

800

100

1815-1835

2400

100

1812-1815

BOO

200

180.)-18)5

11470

1805-18.)2

2800

100

1815-1828

1400

100

183.)-1835

300

100

1796-1810

1500

100

1817-1831

1500

100

14.3,)

347,6
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člen

Karel Clemll.artinic
Karel Clar,-Aldringen
Josef Colloredo
Colloredo-ll.ans!eld
roz. Clam-Gallas
Rudolf ColoredoMansfeld
Eden Černín
Rudolf ·Černín
VolfgBDg Černín
llarie Antonie
Černínová roz.Salm
Josef Ditrichstein
:PranUšek
Ditrichstein

Doba

ělenství

Celkově

Průměrný

zaplaceno
zl.

příspěvek

18)2-18.35

400

100

1827-1831
1814-1816
1829-18.35

1125
)00
1025

225
100
128,1

1808-18JŠ

5600

200

1818-1835
1796-1835
1811-1813
1805-1818

1800
4100
.300
1400

100
102,5
100
100

zl.

1835

100

100

1806-1810
1812-1815
1810-1820
1805-1822

1225
1100
1800

175
100
100

Karel Parstenberg 1823-1835
1796-1826
Jan Harrach
l'rantiiek Hartig
1796-1799
lSOQ-1809
Hartigové-dědici
1810-1835
lrantiiek Hartig

1550
4700
·400
1000
2825

119,2
138,2
100

200
.3125

100
107 .s

Karel Hrmián
ftrstenberkové
- - dědici

100

106,7

ml.
Bedřich

Hartig
1814-1815
l'rantišek
1807-18.35
Hildprandt
Václav Hildprandt 1807-1814

800

100
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Platící

čl ~

Pavlína Hohe~ollern
- Hochin
Václav Leopold Chlumčanskt z Přeatavlk arcibiskup
Rudolf Chotek
Jan Chotek 111.
Chotková roz.
Rottenban
Jan Chotek
Jindřich Chotek
Karel Chotek
Arcivévoda Karel
Perdinend 1t1nski
.František
Oldřich ltinskt
Marie Rllžena Kinská
roz. Harrachová

Doba

člens~·.;-ve

l607-l6i2

Prllměrnf

;#spěvek

zl..
100

1816=1630

2700

180

1803-1617
1814-1819
1821-1825
1814-1819
1821-1822
1818-1624
1831-1835
1835
lBOQ-1835
1802-1812
1796-1799

2250

150

1000

100

1804-1605
1808-1811
Kinsktch-dědicové
1815-1823
Rudolf ltinskt
1824-1635
Joset Kinskt
1628-1635
.František Klebesberg 1604-1835
Václav Koc
1805-1835
182Q-1826
generál Koller
Jan Nepomuk Karel
1819-1835
Ko1ovrat-Kra.kovskt
Prantišek Jose!
1800-1825
Kolovrat-Libštejnskf
.František Jose!
1815-1835
Ko1ovrat-Libštejnski
ml.

zaplaceno
zl.
6oo

BOO
1050
500
100
18675
1100
400

100
150
100
100
518,8
100
100

520
1100
5025
600
2775
3100
1750
2040

86,7
122,2
418,8
100
86,7
100
250
120

2900

111,:

2100

100
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Plat:íc:í

člen

Doba

členstv:í

Celkově

zaplaceno
zl.
Kolovrat-Libštejnská
roz. Kinská
Vincent KolovratLibštejnský
František Antonín
Kolovrat-Novohradský
Adol:f Kounic
Vincent Kounic
Leopold z Kftenburgu
vévodkyně Kuronská
Alois z Lichtensteina
Jan z Lichtensteina
Antonín Lobkovic
Josef Lobkovic
Lobkov1cové
- dědici. (Josefa)
Ferdinand Lobkovic
August Lobkov1c
František Lobkovic
Jan Lobkovic
Karel Lewenste1n
Rudolf- Lfltzow
Rudol! Mař:ín
Václav Mayer
pre1át ze Strahova
Bedřich Chrisogon
Nostic
Josef Nostic
Jan Nostic
Bosticová roz. Bees

..Pra'érllt
příspěvek

zl.

1815:-18:35

2100

100

1817-1824

1200

150

1796-1802

700

100

100
1000
100
.3000
1075
,))tOO
4750
1500

100
100
100
200
107,5
100
212,5
226,2
250

182.3-18.35
1819-18.35
1819
18.32-18.35
1817-18.35
1817-18.35
l8.3Q-18.35
1796-1799

2500
1700
75
775
.3800
18.3,3,20
550
480

l92,J
100
75
19.3,8
200
. 96,5
91,7
120

1796-1819

2125

88,5

1801-18.35
1808-1811
1819

.3585
400
100

102,4
100
100

1796
1820-1829
1810
1797-1811
1796-1804, 1809
1805-18.35
1796-1819
1796-1816
1817-1822

~i5l00
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Platící

ělen

Nosticová roz.
C18111-Gal1aa
Jan Bostic ml.
Josef Hostie ml.
August Ludvík Nostic
Bedřich Ervín Bostic
Václav Paar
Karel Paar
Paarové.-dědicod

Karel Paar ml.
Paris ze lamberka
:František ·Kere1
Puteeni
Ludvík Rohan
Jindřich Rottenhan
Vilém. ~1orentin Salm
arcibiskup
Salm roz. Pachtová
Salm roz. Bosticová
Jiří 118% Salm
Egon Ervín SchCnborn
Alžběta Sch8nborn
Bedřich Karel
Sch8nborn
Josef Sweerts
Leopoldina Sylva
Tarouca roz.
Šternberk
Szapary roz. Clary
Josef Šlik
Š11kové-dědictv!

Doba

ělenstv!

Celkově

PrWA'ěrrrf

zaplaceno
zl ..

příspěvek

zl.

1819-1835

2550

150

1819-1835
1822-1835
1831-1835
1831-18.35
1796-1799
1819
1826-18.30
1831-1835
1818-1835
1815-1827

2550
1400
225
225
400
200
1000
1000
1800
1275

150
100
45
45
100
200
200
200
100
98,1

1811-:-18.35
1796-1809
1796-1810

2500
1400
1500

100
100
100

1816-18.35
1830-1835
1831-18.33
1803-1817
1811-1813
1818.1835

3175
600
135
1500
300
)600

158,8
100
45
100
100
200

1811-1814
1831-1835

400
225

1811-1835
1803-1806
1807-1809

2500
400
400

100
45

100
100
133,)

-288-

Platící

člen

Doba

členství

František Šlik
1810-1831
Ondřej Alois Šrenk
1835
Jan Nepomuk Štěpánek - 1826-1833

Celkově

Průměrný

zaplaceno
zl.

příspěvek

1184,45
100
800

53,8
100
100

zl.

měštan

Prantišek Šternberk
Jáchym Šternberk
Leopold -Šternberk
Kašpar Šternberk
Jan Vilém Šternberkfiandsl'!&Clhé±d
Aloisina Šternberková
Kristýna Šternberková
Joae! Švarcenberk
Bedřich Švarcenberk
Jan Ado1! Švarcenberk
Jose! Thun ·
hantišek Thun
Jan Thun
Karel Anselm
Thurn-Taxis

1796-1830
1796-1808
1804-1810
1809-1835
1815-1832

9195
1300
700
3850
1890

262,7
100
100
147
105

1823-1830
1833-1835
1796-1833
1830-1834
1835
1796-1810
1811-1835
1818-1835

800
435
7600
680
200
1500
4800
3600

100
145
200
136
200
100
192
200

1831-1835

725

145

Perdinand Tos~ánský
Arnošt Valdštejn
Prantišek Valdštejn
Antonie Valdštejnová
roz. Des!oursová
Kristián Valdštdjn
Jáchym Voračický
Rudol! Vrbna
Evžen Vrbna
Prantišek Vrtba

1815-1835
1811-1832
1818-1823
1824-1829

10500
2200
1200
600

500
100
200
100

1833-1335
1825-1835
1796-1823
1824-1835
1796-1830

300
1100
2800
1425
5800

100
100
100
118,8
165,7
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Platící clen

Doba

Bedřich

Wal1erstein
z Oettillge.n
Jakub Wimmer
Al!réd W~dischgr&tz
Weriand W~dischgr&tz
velkovévoda

členství

1835

Celkově

Průměr ni

zaplaceno
zl.
100

příspěvek

zl.
100

1803-1807
1806-1835
1811-1835

500
4925
2500

100
164,2
100

z Wd:rzburgu

1813

České

1~22-1833

500
2400
1000

500
200
250

museum
Pražská městská

o~ec

1832-1835
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Výbor SVPU v letech 1796-1835
Prezident:
Fr. Antonín Kolovrat-Novohradský
František Šternberk
Kristian Clam-Gallas

1796-1802
1803-1830
1830 a dále

Sekretář-re!erent:

Pr. Jose! Čejka - volený
František Šternberk
Antonín Isidor Lobkovic
Kristian Clem-Gallas
Jan rytíř z Rittersborgu

člen

1796-1800
1800-1803
1803-1807
1517-1830
1830 ad ále

Pokladnik:
1796-1802
Nostic
leden - duben 1803
Jiří Bouquoy
Ferdinand Kinský
květen
1803-1812
14artin Vrtba.
1813-1816
pokladník Pr. Šternberka
1817
Václav Vernier ·- volený člen
1818
Josef Schfltz - volený člen
1819-1829
Jan Barrach
1830-1831
J ose! Kinský
1832 a dále
Josef Matyáš Thun
Bedřich

Členové výboru:
František Šternberk
Václav Sch~nan - volený člen
Ignác Veselý - volený ělen
Tobiáš Gruber - volený ělen
Jan Quirin Jahn - volený člen
Václav Vernier - volený člen

1796-1800
1796-1822
1796-1818
1796-1805
1796-1802.
1796-1816
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Antonín Isidor Lobkovic
Pro!. Michael Schuster
volený člen
Bedřich Hostie
Kristian Clam-Gallas
Josef SchUtz
Josef Hostie
guberniální rada Josef Hergt
volený člen
Jan Chotek
dvorní rada Al tmann
volený člen
Jan rytíř z Rittersbergu
Jiří Buquoy
Bedřich Karel Sch8nborn
Josef Matyáš Thun Pro!. Gustav Kopec volený člen

1800-1802
180)
1804-1817
l8o6

1812 a dále
1815 a dále
1821-1825
1820 a dále
1826-18)0
18.30 a dále
18.30 a dáie
18.30-18.31
~8.35 a dále
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Přehled !inančn:í ročn:í

bllance SVPU

Rólf

Celkový př:íjem
!l/gr/kr

Celkový výdej
fl/gr/kr

Zdstatelt
fl/gr/kr

1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1Sil3
1804
1805
1806
1807 .·
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

2311
2706/28/3
3055/36/1 1/4
3659/47/l 1/4
4401/23/2 1/4
3518/27/2 1/4
3749/52/2
5228/40
4657
5334
5498
6113/30
4293 .
8678/59
39323/57
72642/57
14390/31
16419/23
18970/4 1/4
36320/28 3/4
33054/33
41310/51 1/2
53423/54 1/2
58361/35 1/4
21381
23124/19 1/2
2529317 1/2
25870/7 1/4

2227/23/1
20)8/52/l 1/4
2855/34
2489/15/.)
4319/7
3491/35
3345/25/2
5128/40
5242/27
5753/26
5828/26
6101/24
5955
6936/2
10617/45
40709/22
5984/20
6014/31
6905/48 1/4
22019/23 3/4
14693
12900
1537617
55547/51 3/4
18262/18 1/2
20682/27 1/2
22S32/~S 3/4
23450/49 1/2

83/36/3
667/36/l: 'J./4
200/2/1 1/4
1170/31/2 1/4
82/16/2 1/~
26/52/2 1/4
404/17

o
-1085/27
-919/26 .
-830/26
512/6
1337/59
1742/57
28706
31933/35
8406/11
10374/51
12064/16
16020/35
18361 28410/28 1/2
38047/47 1/2
2813/43 1/2
3119/16
2441/52
2360/10 3/4
2419/17 1/4
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Rok

..

1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
18)1
18)2
18)3
1834
1835

Celkový přijem
!1/gr/kr

Celkový výdej
!1/gr/kr

!1/gr/kr

28498/15 1/2
26096/7 3/f
27149/39 3/4
24824
23986/11 1/2
25644/7
16609/48 3/4
20002/29
18405/1
228o6/38 1/4
23370/20 1/2
22071/51

25985/47 1/2
23924/22 1/4
25323/8 1/2
22933/54 1/4
19517 I 1/2
19182/20 1/2
7082/ 3/4
11170/52 1/2
6573/44
8800/4 1/8
11536/ll 1/2
11787/45 1/2

2512/28
2171/45 1/2
1826/31 1/4
1890/38 3/4
4469/11
6461/46 1/2
9527/48
8911/)6 1/2
11831/17
14006/34 1/8
11834/9
10284/51 1/2

Zůstatek
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Barbora

B o u z k o v á

Die bobmischen Adeligen und ihr Versuch um Belebung des
Kunstlebens in Prag um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts
Zusammenf'aesung
Des Ende des 18. und der Anf'ang des 19. Jahrhunderts werden in Bohmen durch Entstehung vielen Kultur- und Wirtechefts~
gese1lschaften gekennzeichnet. Eine von diesen war such die
Geeellschaf't Patriotiecher Kunstfreunde, die in der Zeit von
Februar bis April 1796 sus der · Ini tiative des Gra:f'an Pranz
Sternberg entstand. Die Rolle, die der Graf Pranz Sternberg
wahrand der GrUndung der GPKF spielte, wird au:f' Grund seiner
Privatkorrespondenz, die im Archiv des Bationalmuseums suf'bewahrt ist, erlšutert.
Die GPKP errichtete in Prag eine B11dgalerie, sine Zeichenschule und war such eine Dachorganisation f'Ur die Galerie
der 1ebenden Mahler. Scbon im ersten Jahr ihres ~estebens betta dia Gasellscbaft 22 zahlende Mitglieder und die Zabl der
beitragenden Mitglieder wuchs immer weiter. Die ersten Statuten der Organisation sind vom Februar 1796 und waren bis zur
Herausgabe der gedruckten Statuten im Jahr 1800 gUltig. Die
ganze Administretionsarbeit fUbrten die Kitg1ieder des gewšblten Ausscbusses umsonst durch, des beisst die einzelnen Ade1igen. Die stšndigen bezablten Angestellten waren nur der Kustos
der ~ilderga1erie, der Direktor der Scbule, in einigen Jahren
spater aucb der Lehrer der Landscha:f'tsmalereiscbule, der ~e
diente im Schu1gebeude und der Hau.s meister im Gebšude der
~i1derge1erie.

Die ~ildergalerie der GPKP wurde zuerst im Černin-Pa1ast
und nech dem Jehr 1811 im šternberg-Palast im Hradschin untergebracht. Die ~ilder wurden in der ~ildergalerie durch die Anleihe von den Mitgliedern oder durch den Ankeu:f' aus dem Fond
der GPKF erworben. Die angekauften Bi1der wurden immer am Ende
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versteigert, dass sie 10-12 Jahre in der Bi1dergalerie ausgeste11t werden. Die Bilderga1erie der GPKF vermitte1te such
die Restaurierungsarbeiten der Kunatwerke.
Ober die Entstehung der Zeichenschu1e er!ahren wir naher
aus der Korrespondenz des Grsfen Franz Sternberg. Ober die
GrUndungsgenehmigung der Schule wurden vom Jahr 1796 bis zum
Jshr 1800 lange Verhandlungen mit dem kaiserlichen Hof
gefUhrt. Die Hauptro1le bei den Verhandlungen spielten Graf
Franz Fridrich Nostic, Abbé Tobias Gr~ber und Gubernialrat
Franz Josef ~Uller von Reichenstein.
Die GPKF mechte sich um die Hebung des Kunstlebens in
Bohmen verdient und es gelsng ihr manche Kunstwerke zu retten,
die sonet hinter die Grenzen unseres Landes geraten wurden.
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P o k o r n i

ŠLECHTA A CÍRKEV V DÍLE J. J. WEINGARTENA
Jan Jakub rytíř Weingarten, malostranský syndik a apelační rada, který žil v letech 1629 až 1701, nám v mnohém
jistě nebude cizí.l/ Považoval se za nemajetného, neustále
po~řeboval peníze a při tom se domníval, že si je vydělá psaním knih. Tak psal a psal, a to s takovým spěchem, že máme
až dojem, že spíše jen diktoval do tiskařského presu. Weingarten sestavoval vlastně - s jedinou výjimkou- jen právní
příručky, které měly jeho současníky orientovat v jejich svě
tě, sevřeném městskými hradbami. Nicméně ho však, a nejspíše
také jeho čtenáře, nezaj imaly jen právní předpisy, šlo jim
také o jejich doprovod a základ. A proto se citace z právních
pramenů a jejich výklad proplétají ve 'o'leingartenových pracích
s moralistnfmi Úvahami a oslavami habsburského arcidomu. Kompilační ráz Weingartenova díla, násobený ještě jeho spěchem,
nám pochopitelně zabr~uje spatřovat . v jeho knihách výraz osobních názorů - Wei.ngarten jednou tvrdí to a podruhé pravý
opak, vždy ovšem opřen o autoritu, a tak spíše jen vymezuje
prostor, v němž se pohybovalo jeho myšlení, které povýtce nemělo jasný směr. Také bychom v jeho spisech neměli hledat od. raz každodenního života, nýbrž spíše souhrn každodenních před
sudků nebo těch názorů, o nichž se Weingarten domníval, že by
je měl propagovat. Na našem zájmu o tohoto autora nemůže nic
měnit takt, že jeho práce jsou vědecky - jak zdůraznil např.
J. Klabouch - vpodstatě bezcenné. Weingarten nás přitahuje
jako nejoblíbenější autor pražských měštanů 18. stol., 2 1 jako autor, který - jak se sám doslovně přiznává - napsal svŮj
Fttrsten - Spiegel proto, aby obyčejný člověk mohl pochopit
podstatu historie bez dlouhého přemýšlení.J/ A co měl tedy
vědět "der gemeine Mann" např. o církev.:úch dějinách své
vlasti? Předpokládali bychom, že spisovatel, žijící v 2. po-
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17. stol., si

ničeho

jiného ani nebude všimet, že
ve svém protire!ormačnim zaujeti bude na celá české dějiny
pohližet jen z tohoto hlediska. Jenže takové očekáváni Weingarten nespl;uje. O církvi totiž takřka nepsal, sotva že
nějakou význémnou událost z této oblasti vůbec zaznamenal,
a i pak se spokojil s nanejvýš stručným konstatovánim: , "Luther začal hlásat své zlé učeni a roku 1523 dobyl Turek Soliman :Bělehradu v Uhrách." A tim je Luther prakticky vyřizen.
Ještě nápadněji tato skutečnost vyvstane v připadě našeho
husitství. 4 /
O tom se mu asi vůbec nechtělo psát. Několikrát, na
různých mistech1 jen připomenul některé události, o nichž se
přece jenom musel zmínit, ale pak hned odkázal na další literaturu, v niž si čtenář mohl dále najít, co ho zejime.lo:
"Jak On /=Zikmund/ s těmi Čechy musel vést válku, je k pře
čtení u Dubravia." Jestliže sestavime dohromady všechny dílčí zmínky, dostaneme přibližně tento obraz:
Jeden Čech, který žil v Anglii, přivezl z této země
exempláře Wiklefových děl. Tak byla do Čech zavlečena "verfluchte Ketzerey" a "Schwermerey". Nemuselo by se to stát,
všech těch válek by nebylo, kdyby Zikmund nepobýval tak čar.
to mimo Čechy a kdyby, když ho Češi zvali do vlasti, neodjel
do Vratislavi misto cb Prahy. Celé zlo vzniklo z toho, že se
duchovní začali vměšovat do politiky. R. 1415 a 1416 byli
upálení Jan Hus a Jeroným Pražský, které r. 1404 svedli k
této sekte (zu dieser Sect) 2 Angličané - Jakub a Konrád.
V této době začaly také blouznit bláznivé sekty mrskačů, táboritů, picartů, orebitů. adamitů a další. V důsledku toho
se loupilo, pálilo, vraždilo, v čemž vynikal zejména jistý
Zizka, vlastnim jménem Johann de Trosenaco. R. 1426 bylo poraženo 9 či 12 tisíc Němců u Ústí, v boji padli dokonce hrabě z Gleichenu, :Sohensteinu, Quer!urtu a ještě jini. (Jejich
jména do českých dějin nepochybně patří.) Tehdy se dokonce
říkalo: "Oesterreich verheert, M!hrerland verzehrt, B~hmer-
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rozmohla, dokázali čeští páni, že bojovný český národ mdže
být poražen jen sebou samým. Zikmund však, aby uklidnil luzu, musel povolit přijímání pod obojí.
Tak takhle, jako konec koncd bezvýznamná lupičská episoda - vypadá vylíčení období, které bylo už tolikrát uzná. no za největší v českých dějinách. Můžeme se domnívat, že
to udělal Weingarten schválně, že nechtěl ani polemikou oživovat události a osoby, které měly být zapomenuty. Stejně
je však možné, že církevní otázky ~ály v jeho poj !mání svě
ta malou Úlohu: celý spis člení podle dynastií a panovníkd,
pokud možno vždy vyjmenovává, kdo kdy zastával jaký Úřad a
jinak vyprávi jen anekdoty. Ale i v nich hrají hlavní roli
právě králové.
V jiných spisech pamatuje na náboženství kupodivu více, ale přesto: jen co o něm poví několik Úvodních vět, dostane se ihned na své nejoblíbenější téma - pietas austriaca, ~sterreichische Andacht. 5 / A pak mu nic nezabrání, aby
se na mnoha stránkách nevyznával ze svého obdivu k rakouskému domu a hlavně Leopoldu V.e likému.
V těchto souvislostech je však třeba poznamenat, že
Weingartenovo líčení je - pokud nevelebí Leopolda - vždy
dosti chladné a z dJlešního hlediska takřka bez emocí. Lutherovo učení je zlé, ale jinak se pak toto tvrzení nerozlišuje, nezdůrazňuje ••• Snad je to způsobeno tím, že Weingarten
nechtěl za každou cenu přesvědčovat
ani druhé ani sebe.
Ostatně ani nemusel, stále ještě žil ve světě zázrakd. Švédskému vojáku, který pohaněl sošku Panny Marie, se vzápětí
zlomil vaz. Za tokových okolností není potom pochopitelně
třeba dlouze horovat o tom, proč se člověk nemá r~t. 6 /
K církevní problematice se Weingarten vracel - jak již
připomenuto,i ve svých dalších, právnických spisech. Tyto
výklady se však dotýkajÍ pouze správy církevního jmění a
pro naše téma jsou vedlejší. Klíčový význam má však pasáž
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judicialis. 1 I Zde čteme, že klerik má být ve všem svém jednání, zvycích a řečech zbožni a bohabojný. Má se stranit
života, který ho obklopuje, má se vystříhat lakomstvi, opilství a hostinců (pokud není na cestě). Nemá trpět kousky kejklířů a provazolezců, tím méně jim má· . dovolit e:xlli.bice v
kostelích. Štvanice a lov pro něho nejsou, za to se však mů
že věnovat rybolovu. Je důležité, aby se kněz odíval vždy
stavu přiměřeným šatem, nebot vnější ctihodnost odění dává
poznat vnitřní hodnoty. Neprati tomu se nemá honosit svým
vlasem a vousem, nemá nositi při sobě zbraň ani ubližovat jiným, protože zbraněmi kněží jsou modlitba·a slzy. Duchovním
je dovoleno, aby se o jejich hospodářství staraly ženy, ovšem ženy Úctyhodného a skromného vychování. liakonec je v závěru ještě jednou obsaženo varování před chlípností. V celém
tomto přehledu se tedy zdůrazňuje, jak vidíme, především
stránka vnějšího chování, toho, jakfm.dojmem budou kněží pů
sobit na své okolí.
Šlechta vystupuje ve Weingartenově díle častěji, ale ani
její obraz není jasný a jednoznačný. Ve li'flrstenspiegelu se
např. setkáváme s dlouhými genealogickými řadami české šlechty, o jejích členech se však dočítáme jen tu nejzákladnější
informaci - že byli ÚřednÍky (to nejčastěji) nebo že se vyznamenali v bojích proti panovníkovým nepřátelům. A to je
vše. Větší, monografická pozornost je věnována jen několika
rodům jako Šternberkllm, Martinicům, Slavatům, i zde však pů
sobí všechny zmínky jako výpisy z oficiálního dotazníku.
d1oze nobility ve společnosti se Weingarten nevěnoval,
pouze řešil otázku, zda se šlechta smí zabývat nějakým měš~
tanským povoláním, a dospěl pochopitelně k zamítavé odpově~
di. 8 1 Jinak psal obecně o vrchnosti; zdůrazňoval samozřejmě
její tíživé povinnosti vůči poddaným, jimž má být vzorem.
Zda myslel speciálně šlechtu, není podle souvislosti jasné.
S mnohem větším zápalem se však \Teingarten vrhl na po-
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vzal odjinud, ale v takovém rozsahu, že si těžko m~eme
představit, že by tyto citáty volil náhodně.9/ ~edy šlechticem je podle Weingartena jen ten, koho zdobí ctnost, kdo
má šlechtické mravy. ICdo má mravy sedlácké, dstává sedlákem.
Ha ctnosti záleží více než na p~vodu. "Ohne fugend 1st Adel
verloren;~ Hebo dokonce: "Der !4el hat ·kein Erb- Recht.•
Příklad~ v tomto směru nc.cházíme skutečně mnoho. 'loto po~ etí šlechtictví charakterizoval Zdeněk Kalista ~ako T podstatě renesanční a názorně ukásal, ~ale bylo T době barokní nahrazováno jiDými předstanmi', zd~azĎujícími orět starobylý
p~vod jako záruku vjzl11Jll1Dich kvalit a ctností. O/ U l'eingartena také nalezneme několik: doklad~ T tomto smyslu, nicméně
však méně zřetelnich a v nesrovnatelně menším množstTÍ.ll/
Musíme se tedy ptát, T čem spočíve.;t í tyto ZTláštní zásluhy, tato ctnost. Mohla by se ~imi dokonce chápat schoponost hromadit peníze. Ale Weingarten peníze neměl, a proto
jimi pohrdal. Vyznačoval se však něaím jintiD, co ho odlišovalo od většiey lidí - vzděláním, kv~i němuž se, jak sám podotýká, spíše chudne než bohatne. Z tohoto hlediska zatratil
boháče, jimž jejich bohatství nepom~e k učenosti zrovna tak,
~ako nemocnému zlatá postel nepřispěje ke zdraví a T souvislosti s tím se pak tam, kde se v ~ eho větách objevovala
ctnost, legitimující pravého šlechtice, najednou setkáváme
s učeností, které se dostává přednosti i před šlechtickým
predikátem: ·~o. že se něj e.lci kníže narodí nebo je zvolen,
se stává často přízní štěstěny, ale učenost pochází z píle,
ctnosti a zbožnosti ~sli. Dále ti, kteří jsou obdařeni velkým rozumem a mnohými vidomostmi. jsou povýšeni přírodou a
Bohem, ostatní však získávají své šlechtictví od knížat a
často více z přízně než za zásluhy." 'lak odpověděl na otázk:u1 proč dává učencdm
přednost před šlechtici 1 císař Zikmund. A při jiné příležitosti dokonce řekl, že za jeden den
m~že udělat šlechtice a rytíře ze 100 idiot~. ale tak mocný
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on neDÍ, aby za 100 let udělal j ed.noho uče.nce. 12 1
Podobn~ mluvilo i mnoho jiných král~. protože který panovník neDÍ rád příznivcem a podporovatelem věd a umění. Weingarten si jejich slova pečlivě zaznamenával a tišil se jimi.
vidyi patřil k Dia, k učeným juristW., k Rechta - Gellbrte.n,
Iee k.ni!ím a dvořanllm •pravedl..noati, přátelb a otcb knížat,
jimž je císařská brána vždy otevřená.
Poznámky
1/

OSJrXXVII, Prahal908, a • • l69n.; J. Klabouch, Osvícen-

ské právní naulq v českých zemích. Praha 1958, a. 47.
Tento !akt je zjištěn na základ~ statistické analýzy
inventářd pražských měitan~ z let 170Q-l784.
J/ J. J. Wei.ngarten, Ftlrsten-Spiegel oder Monarchie dea
Hochl5bl1chen Ertzhaus Oesterreich. Praha 1673 , Úvod.
4/
Tamtéž , s . 282. O husi tství tamtéž s. 182, 22)n., 229.
5/
lfapř. J. J . Wei.ngarten, Speculum civium BUrger-5piegel,
oder Kurtzer Begri eff der X&niglichen Stedt-Instruction
in Kenigreich BDheimb. Praha 1690, s. 42_.7.
6/
~amtéi , s. lo-18.
7/
J. J. WnDgarten, Vi..ndemi.a judicialis. Praha 1692,
•• 117-20.
8/
J. J. Weingarten, Speculum eivium, s. 110, 112.
9/ J. J. Weingarten, Speeulum judicum seu Judicio.riue
Tractatus, Richter-Spiegel, Praha 1682, a. 94-98.
10/ z. Ealiata, České baroko. Praha 1941, a. 25-28.
ll/ J. J. Weingarten, Speeulum judicum, e. 98.
12/ Tamtéž, s. 9~

2/
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P o k o r n j

Die Adeligen und die Kirche 1m J.J. Weingartens Werk
Zusammenfassung
J.J. Weingerten, der Xleineeitner Syndiker und Appeletianarat (1629-1701) hielt sich fúr eiDen vermogenslosen Kenschen
und meinte, daas er seiD Geldbedúr:fnia mi t fieberhsftem Schreiben der Buchar (eher mit deren Zusammenstellung) bedeckam kannte. Er achuf Rechtskompendien 1 iD denen sich Zitate ew. den
Rechtequellen mit den moralischen Erwegungen und Lobgeeingen
auf des Habsburger Hall8 1 vor ellem aut den Kaiser Leopold,
durchflechten. FUr una 1st Weingarten vor allem ale beliebster
Autor der Prager BĎrger des 18. Jahrhunderts iDteressent. Dea
entdeckte eine etatistische Analyse der Inventare der Prager
Búrgerbibliotheken des 18. Jahrhunderts.
In der vorgelegten Studie 1st nihere Aufmerksamkeit dem
Wiengartene FUrsten-Spiegel, der populiren Obersicht der Geachichte, gewidmet. Der einfache, n ech den Dynastien und Berr- .
echem gegliederte, Text echtet vor allem die Beeetzung verechiedener Imter, sonet erzihlt der Autor eher Anekdoten, vor
allem uber die Herracher. Der Religion ist keine groaaere Aufmerkaamkeit gewidmet. Die Kirchenproblematik erechien such in
seinen Rechtaechriften - Interesse des Autora blieb jedoch vorwiegend aut des eusserliche Benehmen der Priester abaichtlich.
Der Adel tritt 1m Weingartens Werk offter hervor, aber such
aein Bild zeigt er nicht eindeutig. Man spricht iiber Adelige
ale iiber Beemten, eventuell Soldeten, und erwihnt, dass die
Adeligen keine biirgerliche Berufe verrichten sollen. Kit Begeiaterung loste Autor die Frage des Adelstandes 1m ellgemeinen. Der echte Adelige iat nech Weingarten derjenige, der adelige Si tten und Tugenden hat, keiDeswege eiD Beei tzer des Wepp ena oder des Reichtuma. Den Adeligen legitimieren vor allem
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die Gelehrheit und Kazenatentum. Den Abglanz solcher adeligen Herkunft zog dann der Autor auch aut sich selbst und aut
die gelehrten Juristen als Freunde und Ratgeber der Herrscher .allgemein.
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Hir oslav M o :u t v i c
PŘiSPĚVEK
V

K VÝVOJI ŠLECHTICKÉ DRŽBY NEMOVITOSTf
·PRAZE OD POLOVINY ·17 . DO POLOVINY 19. STOLETf

Praha jako přirozené středis ko Čech a historické hlavni
i sídelní město panovníků české kor~ byla vždy sídlištěm ,
kde zčásti dočasně, ale v řadě případů i dlouhodobě či trvale žili příslušnici šlechty. Pro způsob života šlechty obecně platilo, že zejména panovnický dvůr byl vždy magnetem při
tahujícím dosvé blízkosti čl eny feudální třídy, a proto známe v Praze dvorce knížecích družiníků z dob formováni české
feudální společnosti zrovna tak, jako gotické a renesanční
paláce šlechty z období stavovského státu. 1 /
Epocha přetvářeni českého stavovského státu v absolutistický stát Habsburků po bitiě na Bílé hoře byla však v tomto
směru provázena výraznou změnou. Praha přestala být po smrti
císaře Rudolfa II. definitivně trvalou panovnickou rezidencí
a pobyty císařského dvora i jednotlivých panovníků z ře.d Habsburků byly v Praze jen přechodné. Vyvstává proto otázka, jak
nepřítomnost dvore. v Praze ovlivnila vztah šlechty k hlavnímu
městu Čech.
'- '
Je velmi obtížné zachytit i v pramenech 17. až 19. stol.
pobyty šlechty v Praze v přesných čísl ech a v Úplnosti. Známe
detaily, ale celkový vývoj zůstává mimo jednotlivé sondy nedoložitelný. Za dané situace je z hlediska dlouhodobého vývoje proto poměrně nejprůkaznějším znakem vztahu šlechty ku
Praze vývoj šlechtického nemo~itého majetku v pražském teritoriu, a to proto, že vlastnictví objektů i zakupování se
šlechty ve městě jednoznačně dokumentuje zájem příslušníků
aristokratické třídy o pražské prostředí 17. až 19. stol.,
dokumentuje charakter jejich zájmů, a konečně - při srovnání
s vývojem šlechty u nás všeobecně - ukazuje i poměrný pokles
či případný vzestup zájmu šlechty o Prahu ve staletí ch, kdy
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do Prahy nelákal šlechtu panovnický dvůr.
Pro zjištování ~ouhrnných dat o nemovitém majetku šlechty v Praze jsem se omezil zatím jen na materiál;y ArchivU hl.
města Prahy, a to na pr&~eny zachycující držbu souborně k určitým rokům, jako jsou katastry, výtahy z katastrd, domovní
role a revizitace. Získané Údaje jsem použil k sestavení při
ložené souhrnné tabulky.
Ke zjištování rjchozího stavu jsem užil edice berní ruly z r. 1653;2 1 pro období od sklonku 18. do poloviny 19.stol.
jsem pak vytěžil data přímo z Úředních schematismd Království
českého z let 1793 až 1848.3/ Výhodou těchto pramend je jejich jednotné sestavení vždy k určitému datu a podchycení urči té ho celku. Nevýhodou je nezachycení změn držby v době sestavováni a někdy 1 automatické opisování Údajd ze etarších
elaborátd. Největším nedostatkem je však v některých prl.padeóh jejich torzovitost. Z ddvodd neúměrné pracnoeti nepoužil
jsem zatím trhové knihy a jim příbuzné prameny.
Šlechta, která v období absolutistického státu přeetáva
la být subjektem politické moci, byla, jak známo, silně diferencována. Pro podchycení jejich základních rysd v praiskéa
prostředí jsem ji rozdělil do pěti skupin bez ohledu na tituly a majetkové poaěry j ednotl:ivcd, ale vždy podle zálcl.adní
charakteristiky celé rodiny či rodu ve sledovaném obdob! od
poloviny 17. do poloviny 19. stol.
Do prvé skupiny řadím předbělohorskau šlechtu usazenou
v české koruně, do druhé skupiny rodiny přišlé z ciziny a
nově povýšené v pobělohorském období. Základním znakem obou
skupin i sdrojem jejich významu byla držba pozemkového majetku. Do třetí skupiny jsem zařadil nobilitované měšteny, kteří i nadále zdstali Úzce spojeni s městským prostředím, do
čtvrté skupiny řadím šlechtu Úřednickou, vojenskou a rodiny
setrvávající po generace převážně ve služebním poměru. Poslední pátou skupinu tvoří cizinci, emi.grenti, rodJ' neueazené v
české koruně a osoby blíže neurčitelné . Při zařazování do
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které jsou obecně spojovány s obsahem pojmu šlechta.
Jako majetkové jednotky jsem započítával každý palác,
dvllr, d'WR, jízdárnu, divadlo, zahradní objekt, dřevařskou
ohradu, skleník či výrobní objekt samostetně evidovaný bez
ohledu na právní postavení nemovitosti. Rozhodující byla
vžd~ stavovská příslušnost vlastníka objektu. Nemovitosti,
zachycené v pramenech jako dva sousedící objekty a později
splynuvší v jeden, jsem započítával jen jednou, protože dosud zachované stavební situace řady z nich dokl.ádaji, že
nidenční podchycování nemovitosti se běžně opoždovalo za
jejich taktickým stavem. lfdaj e jsem zachycoval v ·pramenech
pro celé pražské ,áemi uzaYřené v hradbách, tj. včetně Vyšehradu započítávaného po celé sledované obdobi do Kouřimska.
Nevšímal jsem si církenúho meJetku uživeného duchovnimi funkcionáři., :i kd1i se jednalo o šlechtice původem. Domy
vlastnikd poYýienich do šlechtického stavu ve sledovaném období jsem započítával až od data, kdy k povýšení došlo. Započítával jsem 1 nemovitosti nobilitovaných Žid~
tfdaje v-ytěžené z berni ruly k r. 1653 -ukazuji, že v obvodu Prah7 bylo tehdy celkem 770 objek~ v držení nobility.
Byl to majetek 399 rodin či rodd. Z toho náleželo 239 před
bělohorak' šlechtě (123 vlastníků), 67 šlechtic~ nově do
české koruny př:Lsi;ěhovalým a povýšencům (35 vlastnílcli), 261
dům vlastnili nobilitovani měštané (103 vlastnici). Úřednická
šlechta driela 160 nemovitostí ·(rovněž 103 vlastnici), ciz~
ci 43. Na ploše Prahy byl mejetek rozložen takto: 276 objektd
bylo na Starém Městě, .343 na Novém Městě, 114 na Malé Straně,
.35 na Hradčanech a 2 na Území Židovského Jllěsta. Na Vyšehradě
jsem nezjistil v polovině 17. stol. žádný šlechtický majetek.
Data získaná z použitých pramenů k r. 1683 nejsou srovnatelná s Údaji z r. 165~4 / Jednak použité rukopisy nezachycuj i stav na celém Území Prahy, jednak mimo svatoš těpánskou
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čtvrt na Novém Městě se jedná o v podstatě automatické opisováni Údajů berní ruly z r. 1653.5/
Rovněž pro většinu 18. stol. se mně nepodařilo získat
souvislá a přesná data, nebot prameny vykazují řadu mezer.
Přesně srovnatelné jsou jen Údaje z let 1725/26 a 1749 pro
Nové Město, kde počet šlechtických nemovitostí klesl z 343
doložených k r. 1653 na 170 doložených v období 1725/26 .a
pak na 157 v r. 1749. Použitelné jsou však i Údaje pro Staré
Město~ období 1725/26, kdy počet domů nobilitovaných držitelů klesl z 276 doložených k r. 1653 na 116 v období 1725/26
a později opět mírně stoupl na i29 v r. 1737. Čísla pro Staré a pro Nové Město k období 1725/26 jasně dokládají, že
hlavní pokles v rozsahu šlechtické držby v Praze proběhl při
blizně kolem r. 1700, kdy docházelo k odbourávání zisku šlechty z konfiskací pobělohorského období.
Další Údaje uvedené v tabulce k letWD. 1756 až 1781 neDÍ
možno srovnávat, protože se jedná o čísla získaná z pramenů
nezachycujících celkový stav ani v jednotlivých pražských
městech.

Údaje pro období od r. 1793 do r. 1848 jsem vytěžil ze
snadno použitelných Úředních schematismů Království českého. 6 /
V tabulce jsem uvedl data pro léta 1793, 1805 a 1848, ale bylo by možno z tohoto pramene získat Údaje i k řadě dalších
let. Jsou to kompletní Údaje pro celou Prahu. S přihlédnutím
k přesným Údajům pro Nové Město z let 1725/26 a použitelným
Údajům pro Staré Město z let 1725/26 a 1737 je zřejmé, že po
celé 18. stol. byl rozsah šlechtického majetku značně ustálen.
K r. 1793 je doloženo v Praze JJO objektů v držení 186 nobilitovaných rodin (rodů), z toho 85 na Starém Městě, 142 na
Novém Městě, 82 na Malé Straně, 20 n~ Erad.čanech a 1 na Vyšehradě. Nedošlo tedy ani k žádné radikální změhě počtů, ani v
rozmístěni nemovitostí na ploše města. Nanejviš lze mluvit
o poklesu zájmu bydlet přímo v blízkosti Pražského hradu,
tam se podle Údajů z r. 165J prokazatelně v 17. stol. hrnuli
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nedlouho usazení šlechtici.
Hluboké změn,- signalizují dak k r. 179.3 Úd&3e o ma3etltu jednotlivých skupin nobility. Počet nemovitostí v ma3etltu staré předbělohorslté šlechty klesl z 2.39 v r. 1653 na 8.3
v r. 1793, počet rodin či rod~ klesl ze 123 na 36. Stoupl
ale počet dom~ i rod~ ve skupině šlechty do země nově při
šlé a nově povýšené ze 67 objekt~ na 101 a ze 35 rodin na
43. Radilcál.ně se snížil lll8jetelt 1 počet rodin nobilitovanich
měštan~ (z 261 na 43 domll a ze 103 rodin na 27). Podobně
klesl m&3etelt 1 počet rodin skupiQ7 Úřednické ilechty (ze
160 domd a ze 10.3 rodin na 60 doall a 44 rodin,-).
Wejvětší stabilitu v číslech zjištěoich případd V7kazuj e skupina pátá, tj. cizinci a šlechtici v zemi trvale neusazení, ačkoliv v této slcupině se projevovala z přirozeoich dllvod~ největší fluktuace · osob.
T!da3e k r. 1805 vykazují ve11čin7 většinou blízké k
Úd&31lm pro r. 179.3. Zajímavější je jen zvětšení počtu objekt~ v rukou staré předbělohorské šlechty z 83 na 102 a počtu
m&3 etnik~ z 36 na .38.
Období doznívání feudálních vztehd v 1. polovině 19.
stol. bylo podle zjištěoich Údajd provázeno daliím poklesem
rozsahu šlechtického majetku v Praze, jakož i dalším zmenšením počtu vlastníltd. Zjištěných 206 ilechtickich objektll v
r. 1848 náleželo 116 držitel~, z toho 24 předbělohorskich
šlechticd vlastnilo 55 objektll. 37 povýiencll a po Bílé hoře
přistěhoval.tch rodů vlaatnilo 78· ·nemov1tostí, 10 nobilitovaných měitanů mělo v maj etltu 22 dolll7, 23 příduiníků Úřednické
a sluieb!Ú šlechty drželo 29 domů. Jednalo se tedy 1 při snižuJících se číslech o výrazný pokles. Uváděoich 206 nemovitostí leželo v 35 případech na Starém Městě, 84 bylo situováno na Novém Městě, ll na Hradčanech. tato čísla jsou vesměs přibližně poloviční oproti Údajllm pro r. 1805. Jen Malá
Strana vykazuje pro léta 1805 i 1848 Údaje vyrovnané (77 a
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76 domd). Dokládá to, že v 1. polovině 19. stol. získávala
Malá Strana znovu charakter čtvrti šlechtických palác'd ve
srovnáni s ostatními končinami Prahy.
Pro nutně omezený rozsah příspěvku nemohn si zde všimnout vztahu jednotlivých rod'd ku Praze. Uvedu pouze, že státoprávní změny české koruny v průběhu 18. stol. a ztráta
Slezska neovlivnily rozsah šlechtického maJetku v Praze ně
jak výrazněji. ~zamni změny v rozsahu české koruny zpdsobily
jen tolik, ie se v Praze objevilo několik nových rodin, které se většinou v Čechách usadily, jako např. Skronští. Pokles
počtu zjištěných šlechtických nemovitostí i počtu rodin tyto
nemovitosti vlastnících odpovídá" poměrně zjištěnésu absolutnímu poklesu počtu nobility, takže nelze dobře pro celé 18.
stol. vdbec hovořit o poklesu zájmu o Prahu v řadách šlechty
usazené v zemi. Teprve 1. polovina 19. stol. je poznamenána
poklesem zájmu. :Bylo to ovšem již období, kdy počet rodd
předbělohorské šlechty klesl na zlomek původního množství postupn1m vymíráním, kdy rozhodující váhu v řadách latifundistd
zí skávaly rody pobělohorské šlechty, kdy prudkým způaobem
vzrůata!.a Videi.
Zajimavja ·jevem je skutečnost, že nobilitované měštan
ské rody v řadě připadd přestaly po několika generacích uživat udělené titul;r a do řad šlechty se vdbec nehlásily.
Průzkumem · zjištěná čísla nejsou a ani být nemohou absolutně přesná. Zatímní omezeni průzkumu na materiály uložené
v Archivu hl. města Prahy předznamenává možnost doplněni .ně
kterých Údajd z dalších pramemi, ale ani v jiných archivech
nejsou dokumenty, které by umožňovaly kompletní doplnění Údajů pro 18. stol. na stav zjistitelll;ý z Úředních schematism:ll
pro období 1793-1848. Je škoda, že z prsmend nemůže být v
Úplnosti a bez neúměrné pracnosti postižen vývoj v 17. stol.,
kdy zřejmě započal proces odbouráváni neÚměrných ůsk11 ilechty z období konfiakací za třicetileté války a stabilizace
rozsahu šlechtické držby nemovitostí ve městě, kdy započalo
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formování pe všech stránkách společensky a dobově přiroze
ných poměrd 18. stol., eoi dokládá ustálenost rozsahu držby.
Připojená tabulka dosti. názorně ukazuje jednak Ústup
významu šlechty v městském prostředí Prahy od poloviny 17.
do poloviny l9.stol., jednak však i číselně dokládá, proč
v ěeakám národn:ím životě posledních staletí hrála aristokracie jen zcela vedlejší roll ve srovnání a Poláky, Madary,
Němci i dalšími národy. 7 I Je to doklad o kořenech demokratičnosti novodobého českého národa projevuJících se až do
současnosti.

Poznámky
1/

2/

3/

4/
5/

K vývoj i ileehty u nás viz sborník Proměny .feudální
třídy v Čechách v pozdn:ím feudalismu. AIJC, Studia historica XIV, Praha 1976.
:Berní rula 3, Pražská města. Z:pracoval Václav Líva,
Praha 1949. Pro r. 1653 jsem přih.lédl téi k rukopisu
AMP, · rkp. JO. Údaje pro r. 1683 jsem získával z .AJIP,
rkp. 1862 a 2702, pro léta 1725/26 z AMP, rkp. 3432,
3433, 3434. Dále pro r. 1737 z AJIP, rkp. :SJ4, pro r.
1749 z AMP, rkp. 3433. pro r. 1756 z AUP, rkp. 2629,
pro r. 1757 z AMP. rkp. 3435, pro .r. 1781 z AJIP, rkp.
3435.
Pro r. 1793 jsem použil Kaiserlich Kllnig1icher Schematismus !flr das Kllnigreich :Seheim au! · das Jahr 1793.
Prag , s.d. Pro r. 1805 jsem použil Schematismus :r!Sr
das Kl!nigreich :Sl!hmen au! das Jahr 1805. Prag, s.d.
Pro r. 1848 jsem použil Handbuch des Kanigreiches :S6hmen !Ur das Jahr 1848. Prag, s. d.
AMP, rkp. 1862 a 2702.
Při srovnání zápis6 svatoštěpánské čtvrti pro polovinu
17. stol. (1657 - 270 př:ípadd - AllP, rkp. 30) a Údajd
pro r. 1683 (281 případ - AMP, rkp. 2702) jsem zjistil ,
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6/
7/

že jen u 29 případů je uvedena táž osoba či stejné
rodné jméno. U .33 zápisů se vyskytuje shodné jméno
osoby a označení domu, např. Pavel Kratina - U Kratinů. Ve dvou případech se shodovala jména dbsahově
(Černý - Higrin, Sagand -Lobkoviců). Čtrnáct zápisů
obsahovalo shodné označen! domu pro obě časová období
(Na košíku, U Dobrých). Celk~ jsem tedy zjistil 78
případů srovnatelných či shodntch pro polovinu 17. stol.
i pro r. 1683. Všachny ostatní zápisy pro svatoštěpán
sk.o u čtvrt ukazují, že během asi třiceti let, tj. za
Údobí jedné generace, ~itelé domů se vyměnili.
Viz pozn • .).
Srv. i Jan Muk, Po stopách národního vědomi české šlechty pobělohorské. Praha 1931.
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Ein Beitreg zur Entwicklung des Adelsliegenscheftsbesitzes
in Preg seit der Halfte des 17. bis in die HŠlfte des 19.
Jahrhunderts
Zusemmenfessung
Des beweiskraftigste Merkmel der Beziehung des Adels zu
Preg sind vom Gesichtspunkt der lengfristigen Entwicklung
die Umwandlungen der Adelseinkaufe der Liegenscheften in dem
Prager Territorium, welche des tnteresse der Adeligen um des
Preger Milieu des 17. - 19. Jehrhunderts dokumentieren, in·
der Zeit, in der die Adeligen in dia Lendeshauptstedt der
Hof des Herrschers nicht lockte. Der Autor beschrinkte sich
euf die Quellen, die im Archiv · der Heuptstedt Preg eufbewehrt
sind - euf die Ketester, Ketastralextrakte, Heussteuerbekenntnisse und Revieitetionen. Die erworbenen Angeben faset er in
eine Obersichtstebelle zusammen. Ale Ausgangssituetion wurde der
in der Steuerrolle eus ·dem Jehr 1653 registrierte Stand ange~
nommen, denn wurde euf die Revisitetion eus den Jehren 1683,
17?5 und 1737, euf Theresianischen Ketester eus den Jehren
1749-1756 und euf Josefinischen Katester eue dem Jehr 1781
Ruckeicht genommen. FUr des Ende des 18. und fUr des 19. Jehrhundert ging der Autor von den Schemetismen des Konigreiches Bohmen 1793 und 1848 eus. Ale Besitzeinheiten wurden einzelne
Gebaude, ohne Rucksicht euf ihr Charakter, eingerecbnet.
lm Jehre 1653 weren in Preg 770 Objekte im Besitz der
399 Adelegeschlechte (devon 239 Hauser besessen 103 WeppenbUrger, 239 Hauser weren damals noch im Beeitz der 123 EigentUmer aus den adeligen Familien aus der Zeit vor der Schlacht
am Weissen Berge). 276 Objekte waren in der Altstadt,
34~ in der Neustedt, 114 in der Kleinseite, 35 euf Hredschin
un~ 2 in der Judenstadt. Bis zum Jahr 1749 sank in der Neustadt die Anzehl der Adelsliegenschaften auf 150, in der
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weniger sls dia HŠlfte. Die Heuptsenkung des Adelsbesitzes
in Preg begenn um des Jehr 1700. WŠhrend des genzen lB. Jehrhunderts wurde denn der Umfeng des Adelsbesitzes in Preg verhŠltnismšssig stabilisiert. Im Jahre 1793 eind hier 330 Objekte
in den HŠnden der 186 Geschlechte belegt. Zu dieeer Zeit senk
netúrlich rapid des Eigentum der alten Geschlechte eus der
Zeit vor der Schlecht em Weiseen Berge (83 Objekte in
den Hšnden der 36 Geschlechte) und des Eigentum der Weppenbúrger (43 Hšuser in den Hšnden der 27 Familien) sowie der
Beemtenadel. In der HŠlfte des 19. Jahrhundert besese der
Adel in Prag nur 206 Objekte ; die den 116 Beeitzern gehorten.
Devon 35 Liegenschaften legen in der Altstadt, 84 in der Neustadt und 87 auf Hredschin und in der Kleinseite.
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