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ÚVODEM

Patnáctý svazek sborníku Archivu hlavního města Prahy Documenta Pragensia není na rozdíl od několika předchozích ročníků věnován jedinému tematickému okruhu. Až na čtyřpříspěvkový "dodatek" ke sborníku o pražských
festivitách a zemské jubilejní výstavě (Documenta Pragensia XII, 1995) v něm
tentokrát nejsou publikovány referáty z pravidelných vědeckých zasedání,
pořádaných každoročně pražským městským archivem. Sborník přináší dvacet čtyři tematicky rozličných článků a menších edic historických pramenů,
které buďto přímo vzešly z bádání v Archivu hlavního města Prahy, nebo se
bezprostředně vztahují k pražským dějinám. Tyto práce byly postupně nabídnuty městskému archivu k zveřejnění v letech 1988-1997 a nebyly
z různých technických či obsahových důvodů zařazeny do oficiálního Pražského sborníku historického ani do předchozích svazků sborníku Documenta
Pragensia. Protože vzdor tomu představují nezanedbatelný poznávací přínos
a bylo by ochuzením historického poznání, kdyby nebyly publikovány, rozhodla se redakce věnovat jim celý patnáctý svazek druhého z archivních
periodik.
Svazek přináší čtyři stati k dějinám správy a k historickému místopisu Prahy období raného novověku , jež časově doplňuje pojednání o recepci Lutherova učení v měšťanském prostředí Prahy a Loun před rokem 1620. Skupina
příspěvků k pražským dějinám 19. a počátku 20. století je uvedena edicí důle
žitého statisticko-topografického popisu města z roku 1865. Zahrnuje dále
pět článků a drobných edic z hospodářských a kulturních dějin a tři příspěvky
k tématu zemské jubilejní výstavy z roku 1891. Meziválečnému období je
věnováno pět materiálových příspěvků , z nichž jeden se týká vztahu městské
správy k podpoře sportu, ostatní zpřístupňují materiály o významných osobnostech pražské literatury a o problémech avantgardního divadla, uložené ve
fondech městského archivu. Poslední skupinu tvoří čtyři stati věnované růz
norodé pracovní problematice městského archivu. První z nich popisuje okolnosti a zásady přejmenovávání pražských ulic po listopadové (sametové)
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revoluci 1989, druhá podává přehled o pramenech k dějinám Prahy ve Státnim oblastním archivu Třeboň, třetí zveřejňuje výsledky stavebně historického
průzkumu zámku Nový Studenec, který je depozitářem městského archivu,
a poslední přináší torzo dějin pražského archivu, jak je před šedesáti lety
zpracovala B. Kubíčková pro připravený, avšak v důsledku okupace již nevydaný desátý svazek Sborníku příspěvků k dějinám hlavního města Prahy.
Jako výraz úcty a piety k zemřelému učiteli většiny ze současných odborných pracovníků pražského městského archivu je zařazena stať Rostislava
Nového Edice a pomocné vědy historické, která vznikla z referátu, přednese
ného autorem na konferenci katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v listopadu 1995.

V Praze dne 24. prosince 1997
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vÁCLAV LEDVINKA

RosTISLAV NoVÝ

EDICE A POMOCNÉ VĚDY IDSTORICKÉ

Komplex pomocných

věd

historických má dvojí spojitou dimenzi. První
syntetizování, druhou pak jejich pramenněkri
tická funkce. V těchto souvislostech nás bude zajímat především jejich pramenněkritický rozměr. Tedy spodní, analytická funkce . Objektem zkoumání
je tu sám historický pramen. Pod pojmem pramen historický vždy tu rozumíme jako relevantní pramen písemný, a to buď diplomatické nebo vyprávěcí
povahy. Jeho kritické zhodnocení - za pomoci řady mezioborových procedur -je úkolem poznání. Při tom jde nejen o hodnocení formálních znaků
nosiče informací, ale i jeho textové struktury, funkce a o stanovení prostředí
i doby vzniku. Ovšem už v této fázi se projevují základy oné druhé, správně
historické dimenze komplexu pomocných věd historických, tkvící v nezbytné
komparaci, která poznávací proces rozšiřuje, ale zároveň jej zpřesňuje
i koriguje.
Jestliže je tedy úkolem pramenovědného poznávání kritické vyhodnocení
historického pramene, potom je nejadekvátnější výslednou formou vynaloženého úsilí zcela nepochybně edice, opatřená podrobným komentářem a dále
nezbytnými textovými i věcnými poznámkami, které představují vlastně praktickou aplikaci pracovních postupů jednotlivých disciplin celého komplexu
pomocných věd historických.
Edice pramene in extenso (tj. souhrnně diplomatářového) nebo regestového typu představují klasickou formu zpřístupnění zejména medieválních pramenů diplomatického i vyprávěcího druhu. Determinantou vydávání obou
druhů pramenů bývá zejména jejich kvantita, ale především informační valence. Chci tím říci, že toto kritérium není v žádném případě absolutní, neboť
z každého pravidla existují zdůvodnitelné výjimky. Příkladem lze uvést na
jedné straně programové časové vymezení Českého diplomatáře (CDB) po
první dekádu 14. stol., kde je zveřejňován diplomatický materiál in extenso,
v Regestech (RBM) v jednotné chronologické řadě por. 1378, a (pro] následné
představuje správněhistorické
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období po r. 1419 jsou regesta vydávána z textů podle jejich archivního uložení (Regesta období Václava IV.). Na druhé straně je ovšem třeba povědět,
že finální datum bylo v řadě případů překročeno v kategorii diplomatáře
i regestáře zpravidla výběrové nebo tematické edice. Stačí tu uvést např. Archiv
český, ale též "Regesta fondu Militare" V. Lívy a Fr. Roubíka.
Novověký nárůst diplomatických pramenů při jejich stoupající formalizaci
ovlivnil a ovlivňuje typologickou škálu edice. U sériově dochovaných pramenů se osvědčilo tabelární "polotovarové" zpracování (Berní rula, Tereziánský
katastr, Produkční tabely aj .) Tematické edice diplomatického materiálu však
kladou značné nároky na předběžné diplomatické a správněhistorické šetření,
neboť je třeba předem stanovit nejen kompetence, ale také administrativní
mechanismy původce a ovšem i formu dochování v kancelářské manipulaci.
Při zanedbání některého či několika kritérií pak hrozí nebezpečí náhodného
výběru pramenů a tudíž i možnost zkreslení jevů i procesů, které má tematická edice dokumentovat.
Vydávání medieválních narativních pramenů předpokládá solidní pomocně
vědnou, historickou a filologickou průpravu editora a často dnes při vydání
specializovaných textů i spolupráci s profesním specialistou. Při vydávání
novověkých vyprávěcích pramenů se výrazněji uplatňuje role filologa prostřednictvím zjemňovaných zásad textologie. Jsem však přesvědčen, že ani
ten se dnes neobejde bez spolupráce s pramenovědným historikem.
Shrňme tedy: Při vydávání písemných pramenů diplomatické povahy je
kompetence komplexu pomocných věd historických primární a nesporná. Při
edici narativních pramenů je a bude dělba práce zřejmě nezbytná.
Co je třeba? 1) Bude užitečné a nutné vypracovat konkrétní "Pravidla pro
vydávání pramenů" , a to nejen středověkých, ale i novověkých textů latinských, českých a německých .
2) Edice je vrcholným produktem sociálněinformačního systému historické
vědy. Se stejnou péčí je však nutné dbát i o jeho články další, méně efektní,
ale pro edice (zejména ty budoucí) nezbytné. V knihovnách jsou to katalogy
rukopisů, inkunábulí a paleotypů. V archivech pak vesměs vnitroarchivní pomůcky : inventáře, katalogy a rejstříky. Užitečné by jistě bylo aktualizovat
"Přehled archivů ČR".

Tuto staťpřipravoval doc. dr. Rostislav Nový v souvislosti s příspěvkem na
konferenci katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, pořádanou koncem listopadu 1995. Její definitivní znění pro tisk již nemohl dokončit. Text byl nalezen v autorově pozů
stalosti v březnu 1997.
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Jde o dva linkované listy papíru, vytržené patrně z bloku, číslované autorem
(1, 2). Text včetně oprav a vsuvek byl psán autorem vlastnoručně modrou
propisovací tužkou, vždy jen po jedné straně papíru.
Při přepisu byl upraven pravopis a rozvedeny zkratky. Další zásahy do
textu jsou vyznačeny hranatými závorkami. Škrty, vsuvky a další autorovy
původní úpravy byly respektovány; není na ně zvlášť upozorňováno.

Citovaná díla:
Archiv český, Praha 1840 nn.
Berní rula, Praha 1949-1954.
Codex diplomaticus nec non episto1arius regni Bohemiae, Pragae 1904 nn.
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, Pragae 1967 nn .
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pragae
1855 nn.
Tereziánský katastr český, Praha 1964-1970
K produkčním tabelám a jejich zpracování do r. 1995 srv. Z. Martínek,
Řemeslná výroba a trh v českých městech v polovině 18. století, Hospodářské
dějiny21, 1995,s.ll7-144,zvl.pozn.2nas.ll7-118apřílohynas.l38-142 .

ll

MicHAL FIALA- JAKUB HRDLičKA

ŘÍDÍCÍ VRSTVA V POČÁTCÍCH ČESKÝCH MĚST
NA PŘÍKLADU PRAŽSKÉ AGLOMERACE

Dosud

nevyjasněným

problémem z

počátků

konstituování se Prahy jako
N a počátku 13. století shledáváme Prahu ještě víceméně jako živelné seskupení několika starších celků
různé povahy co do ekonomického, urbanistického i společenského charakteru, z nichž jen některé menší celky mají určitý stupeň organizace 1 a zárodky
práv, jiné vynikají rozvojem obchodu. Existuje již hospodářské centrum, kolem něhož se usazují zakladatelé budoucích patricijských rodů. Avšak celkový dojem z této aglomerace je takový, že jde o útvar nevymezený přesně ani
právně, ani správně, vůbec již ne prostorově, o útvar, jenž se dosud vyvíjel
živelně, pravděpodobně v nejtěsnější závislosti na rozhodnutích přímého vlastníka té které části aglomerace, přičemž největším vlastníkem byl alespoň zpočátku panovnický rod.
Tento nejednotný ráz aglomerace byl nutně provázen tím, že v ní neexistovala žádná vyhraněná skupina, která by s ní měla pocit sounáležitosti a zastupovala by ji před vnějším světem, ať už v jejím bezprostředním okolí nebo
mimo hranice státního útvaru. Zde šlo maximálmě o styky v ekonomické sféře, které neměly protiváhu v nadstavbové oblasti. Tato aglomerace až na pár
výjimek2 prostě na počátku 13. století neexistovala jako nějaký uzavřenější,
vyhraněnější celek, jenž by mohl hrát samostatnější roli v kterékoli oblasti
své existence.
Přeneseme-li se do období o padesát až šedesát let později, je obraz zcela
jiný. Už vizuálně zde existuje sevřený městský celek obehnaný hradbami.
středověkého města je mechanismus této přeměny.

1 B. Mendl, "Vici Theutonicorum" s "civitas circa s. Galium". ČČH 38, 1932, s. 33--41 ;
M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva v Praze. PSH 8, 1973, s. 95- 185; D. Třeštík,

Počátky Prahy a českého státu. FHB
2 B. Mendl, c.d., Židovské osady.

5, 1983, s· 7- 37.
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Otázka doby vzniku a průběhu staroměstských hradeb je sporná, protože
se nezachovala žádná přímá zpráva pro první fázi jejich výstavby, ať už diplomatická či narativní.
Na tento problém sice narážejí někteří historikové, archeologové či historikové umění, nedochází však k tomu přiliš často, příčernžjejich práce nezříd
ka postrádají poznámkový aparát, takže je obtížné konfrontovat názory autora s náznaky v pramenech.3
Není sporu o tom, že první fáze výstavby musela proběhnout mezi lety
1230-1253. 4 Většina badatelů se snažila toto období zúžit, ale jejich závěry

3 V. V. Tomek. Základy starého místopisu pražského I. Praha 1866, s. 253. Klade výstavbu do
let 1235- 1245. J. Čelakovský, K počátku ústavních dějin Starého Města pražského. Sborník
věd státních a právních IV/I, 1904, s. 39. Soudí, že opevnění dal postavit Václav I. po smrti
svého otce. J. Herain, Nález bývalého hradebního příkopu u Svatomartinské brány na Perštýně .
ČSPČS 12, 1904, s. I 04, 130. Hradby objevené při výkopu stoky r. 1904 klade do druhé poloviny 13 . století; Týž, Hradební věž Starého Města pražského. ČSPČS 14, 1906, s. 106. Datuje
výstavbu hradeb do let 1249- 1253; V. Novotný, České dějiny I/3. Praha 1928, s. 840, 977. Na
s. 840 uvádí, žer. 1253 dokončil Václav I. hradby na straně severní a západní s odvoláním na II.
pokračování Kosmovo. Ale již na s. 977 datuje bez jakéhokoli vysvětlení výstavbu hradeb do
let 1235- 1245. D. Líbal- V Píša, Nově objevená brána a hradební věž středověkého opevnění
Starého Města pražského. ZPP 14, 1954, s. 257n. Na základě nově objevené brány kladou
výstavbu hradeb do první poloviny 13. století; P Choc, Boje o Prahu za feudalismu. Praha
1957, s. 73. Stavbu hradeb zasazuje do let 1235- 1253; Z. Fiala. O pražském názvosloví a jeho
významu ve vyprávěcích a diplomatických pramenech 12. a 13. stol. až do založení Starého
Města pražského. In: Sborník prací in memoriam prof. dr. V. Husy. Praha 1966, s. 35- 62. Svůj
názor nepodložil žádným odkazem, pouze praví, že: " Po obezdění Starého Města pražského
r. 1235 začalo se pro toto město pravidelně užívat názvu Pražské město (civitas Pragensis)";
J. Čarek, Dějiny Prahy. Praha 1969, s. 77, 80. Bez bližšího udání uvažuje o třicátých nebo
čtyřicátých letech 13. století; E. Jánská, K významu pražského opevnění. Staletá Praha 6, 1973,
s. 46-58. Její práce je pojata jako kompilace zpráv narativních pramenů a názorů starších autorů,
tedy zde uvedených výše; V. Píša, Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského. Archeologia Historica 3, 1973, s. 217-229. Zaměřuje se na průzkum nalezených hradebních pozůstatků
a předpokládá , že opevnění ze 13. století nemohlo být zbudováno na místě opevnění staršího;
H. Ječný, Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění. PSH ll, 1978, s. 68- 80.
Uvádí horní hranici budování hradeb, a to rok 1258; V. Píša, K otázce opevnění pražského
pravobřežního sídliště . Archeologia Historica 7, 1982, s. 483-491. Rozvádí a podle archeologických zjištění doplňuje dřívější argumenty, podporující domněnku o existenci staršího ohrazení; Z. Dragoun, Záchranný výzkum kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském.
Archeologia Historica 4, 1979, s. 33-41. Klade budování do d!Uhé čtvrtiny 13 . století; Týž,
Opevnění Starého Města pražského. DP Vl/I, 1986, s. 16-23. Uvádí vztah stavby opevnění
k Havelskému městu.
4 Spodní hranici výstavby hradeb uvádí úvodní část Příběhů krále Václava, datovaná před
r. 1249: " . .. Precedente autem tempore, pater suo iam viam universae carnis ingresso, civitatem
Pragensem fecit murari, et alia vilas forenses, quae iuxta vulgare nostrum dicuntur civitates
muniri praecepit lignis vel lapidibus, compellens religiosos et seculares clericos ad earundem

14

M. Fiala- J. Hrdlička, Řídící vrstva

jsou často protichůdné. Tuto rozkolísanost by mohly rozptýlit úvahy spojené
se vznikem hned několika sídel církevních řádů. Pozoruhodná je nejen skutečnost, že vznikaly na místě či vedle pozdějších hradeb nebo na místech
strategicky důležitých, jakým byl konec mostu, ale také v době spadající do
stejného období, ve kterém byly postaveny hradby. Sídla církevních řádů před
stavovala totiž mohutný fortifikační prvek, a tak byla aspoň některá včleněna
přímo do hradeb, jiná byla v jejich těsném sousedství. Jestliže by se podařilo
osvětlit jejich počátky, dalo by se usoudit i na vznik hradeb . Je zde především
otázka datace a otázka přesunů jednotlivých řádů na definitivní místo. Takto
důležitými lokalitami jsou: klášter minoritů u sv. Jakuba, dominikánů u sv. Klimenta, německých rytířů nejprve u sv. Petra, pak u sv. Benedikta, klarisek
u sv. Františka, špitálníků, poz d ěji křižovníků s červenou hvězdou nejprve
u sv. Františka, resp . sv. Haštala, pak u sv. Petra a nakonec u paty mostu.
O klášteru sv. Jakuba se objevuje první zmínka r. 1238.5 Dominikánský
klášter u sv. Klimenta je listinně doložen na svém definitivním místě k r. 1236.6
Němečtí rytíři jsou dosvědčeni r. 1217 u sv. Petra. 7 Roku 1233 jejich majetek
vykupuje královna Konstancie 8, avšak řád u sv. Petra zůstává i nadále, pravděpodobně z důvodu výstavby nového sídla u sv. Benedikta, kde jsou němečtí
rytíři dosvědčeni v pozdějších letech. 9 Klarisky u sv. Františka, stejně jako
k němu přináležející špitál u sv. Haštala se poprvé objevují r. 1233. 10 Špitál
civitatum munitiones vel fossata constituenda." FRB II, s. 303 . Horní hranici uvádějí Letopisy
české z let 1196-1278 k r. 1253: "Eodem quoque anno civitatis Pragensis murata est versus
aquilonem occidentem, et curia episcopalis ad pedem pontis posita alienata est ab ep iscopo
Nicolao Pragensi, et munita vallis et propugnaculis. Ecclesia quoque sanctae Mariae Crucifcrorum munita est vallo, muro et propugnaculis." FRB II, s. 290-291.
5 Listina z dubna 1238, CDB III/ I, č. 181 : "( ... )etin Praga fratribus de sancto Jacobo
committo dare elemosinam ( .. .)"Ve svědečné řadě se objevují i dva č l enové řádu"( ... ) duo
fratres Minores: frater Petru s macer et frater Gerodus ( ... )".
6 Listina z r. 1236, CDB HUl, č . 142: "Huius rci testes ( ... ) Syroslaus prior Predicatorum de
sancto Clemente Prage."
7 Listina ze 14. 7. 1217, CDB II, č. 133: "( ... ) fratribus de vico Theutonicorum ( .. .)".
8 Listina ze 6. 2. 1233 , CDB IIV1 , č. 31: "Conceperamus siquidem Prage in ecclesia, que
dicitur sancti Petri, in qua fratres hospitalis sancte Marie de domo Teutonica morabantur, locarc
Cisterciensis ordinis moniales, et quarum alimonium ab eisdem fratribus Glupetin cum suis
pertinentiis et quedam bona alia comparavimus pro milic et quingentis marcis et in sexcentis
marcis abbatem et conventum Teplensis ecclesie ipsis fratribus dclegavimus debitores."
9 Listina z 18. 9. 1268, CDB V/2, č. 568 : "Huius compositionis testes ( ... ) sunt hii ( ... )
Echardus plebanus sancti Benedicti ( ... )".
10 Listina ze 6. 2. 1233, CDB III/ I, č . 31 : "( .. .) bona vero, que a predictis Hospitalariis
emeramus, videlicet Glupetin cum suis pertinenciis sancti Francisci contulimus hospitali ( ...)".
Listina z 21. 3. 1234, CDB l!Ul, č . 62: "( ... ) quod nos claustrum Prage in honore sancti Francisci constructum et hospitale ad idem pertinens situus apud sanctum Castulum ( ... )".
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získal též kostel sv. Petra na Poříčí, kam přemístil své sídlo po odchodu před
chozích vlastníků, řádu německých rytířů. Poprvé se v těchto místech připo
mínár. 1244. 11 K patě mostu se špitál přesunul mezi 17. červencem 1252, kdy
ještě sídlí u sv. Petra, a 6. dubnem 1253, kdy je již zmiňován u paty mostu.
Z těchto zmínek lze usoudit, že s první fází výstavby hradeb se započalo brzy
po nastoupení Václava I. na český trůn ar. 1234 byly pravděpodobně již ve
výstavbě, neboť v těchto letech vznikají mohutné klášterní celky přímo
v hradbách nebo vedle nich. Dokončení této fáze výstavby můžeme klást pouze
před rok 1249_12
Druhá fáze výstavby hradeb, tedy opevňování vltavského břehu, začala
r. 1252 opevňováním konce mostu 13 a o rok později je dovršena. Praha se tak
vnějším vzhledem stává ve středověkém pojetí městem .
Ve vnitřní sféře se objevuje alespoň u části obyvatelstva vědomí určité
městské pospolitosti. Město získává i právně fixovaný status, který jeho obyvatele stále více odlišuje od ostatních vrstev feudální společnosti.
Zdaleka není možno říci, že jeho vývoj je ukončen ve všech rysech, ale
znaky, jež ho budou reprezentovat po celou epochu rozvinutého feudalismu,
jsou již- byť v zárodečné formě- dány.
Cílem této práce není však postihnout nebo srovnat tato dvě výše zmíněná
období, totiž počátek a polovinu 13. století, neboť tomu bylo věnováno velké
množství prací, které popisují projevy města, jeho odlišnost od zbytků feudální struktury, nebo se snaží zaznamenat konkrétní projevy přeměny neuspořádané aglomerace v městskou . I když se zdaleka nedopracovaly k definitivním závěrům, jistě již ve svém metodologickém, právním, správním, obecně
historickém, ekonomickém či jen popisně historickém vymezení nashromáždily z pramenů, jichž je pro Prahu 13. století poskrovnu, maximum poznatků,
které bylo možno při jejich systému pohledu na prameny vytěžit.
Tato práce se také nezabývá obecným či konkrétním, na Prahu vztaženým
vylíčením celého procesu vznikání města, ale zajímá nás pouze vůdčí síla
tohoto přechodu, lépe řečeno ta společenská vrstva, která měla zájem a možnost město vybudovat ve vlastní svéráznou a do určité míry nezávislou komunitu.
Společenskou vrstvou, jež toho byla schopna, byl tzv. starý patriciát. Jako
patriciát lze označit skupinu měšťanských rodin ve větších městech, které

11 Listina z 28. 12. 1244, CDB IV/ I, č. 55: .. ( ... ) sancti Francisci titulo nuncupatur, Praga
aput sanctum Petrum ( . ..) hospitalis sancti Francisci de vico Teutonicorum ( ... )".
12 FRB II, s. 305: .. ( ... ) filio regis interea in castro Pragae commorante, rex missis militibus
suis Nonas Augusti [5 .8.] civitatem cepit [k r. 1249]."
13 FRB II, s. 290: .,Eodem anno [1252] turres Pragensis et ad pedem pontis munitac sunt."
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majetek, žily většinou z obchodu či z výnosu nemovitého majetku (nikoli tedy přímo z řemeslné výroby), byly většinou vzájemně spřízněny,
udržovaly si vliv ve městě po několik generací a byly podle momentální situace
více nebo méně odděleny od městské střední vrstvy. 14
Politický význam a vliv patriciátu spočíval na jedné straně v panovníkových privilegiích, udělujících městům četná (byť i dosti různorodá) práva, na
jejichž základě byla vytvořena i městská samospráva, v jejímž čele stanul
právě patriciát.
Na druhé straně čerpal patriciát své výlučné postavení ve městě především
ze své ekonomické moci, která se projevovala v několika směrech. Jednak již
od první poloviny 13. století městský patriciát participoval na horním podnikání. Dále vlastnil četné feudální statky na venkově, které ovšem podléhaly
zemskému právu. Z tohoto vlastnictví nesporně vyplynul i neúspěšný pokus
patriciátu o získání většího vlivu v politickém životě českého státu na počát
ku 14. století. Konečně zásadní význam pro postavení patriciátu ve vlastním
městě měla držba městských pozemků a nemovitostí. Tyto pozemky, nešlo-li
o emfyteuzi, jako např. v případě Havelského města, drželi měšťané se souhlasem panovníka již od dob před konečným vznikem města a byly získány
koupí nebo darem. Z jejich držby a ovládání lidí na nich usedlých pocházel
ekonomický a odvozeně i politický spor uvnitř pozdějšího města a taktéž zájem město vybudovat.
Při zpracování pramenů a jejich interpretaci bylo postupováno retrospektivní metodou, přičemž bylo použito pramenů pozdějších, které mohou při
zpětné projekci do poloviny 13. století dokumentovat majetkové poměry. Bylo
·
však nutno vycházet z několika předpokladů:
1. Přímá držba patriciátu se prakticky od 14. století, tedy od doby, kdy
jsou zachovány zmínky o patricijské držbě, nezměnila.
2. Totéž platí i pro držbu církevních institucí, o nichž je známo, že v polovině
13. století existovaly a disponovaly postranními právy, tj. byly vyňaty z městské
správy.

14 Podrobněji viz J. Mezník, Brněnský patriciát a boje o vládu města v 14. a 15. Století. In:
Brno v minulosti a dnes 4, 1962, s. 249-349. Dále v širších souvislostech: Týž, Venkovské
statky pražských měšťanů v době předhusitské a husitské. Rozpravy ČSAV, řada SV, sv. 75,
seš. 2, Praha 1965; Týž, Národnostní složení předhusitské Prahy. SH 17, 1970, s. 5-30; Týž,
Venkovské statky brněnských měšťanů ve 14. a 15. století. Sborník Matice moravské 79, 1960,
s. 129- 147; Týž, Vývoj ceny rent a rentovního vlastnictví v Brně ve 14. a 15. století. SPFFBU
C7, 9, Brno 1960, s. 203- 213; B. Mendl, Z hospodářských dějin středověké Prahy. Sborník
příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, V, 1932, s. 161- 390.,
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3. Areální platy, vyskytující se v pozděj š í dob ě, jsou pro svou povahu platu tkvícího na pozemku a nikoli na domě poměrně spolehlivým vodítkem pro
zjištění domů vysazených patriciátem nebo církví.
4. Zjištěné románské domy, které nejsou v pramenech uváděny jako domy
církevní, šlechtické nebo poplatné, jsou patricijské.
Zjištění podle těchto hledisek nejsou samozřejmě naprosto přesná, avšak
jsou přesná natolik, že při procentuálním vyjádření a srovnání mohou být za
taková považována.
Dosud se neobjevila práce, která by se zabývala majetkovými poměry
v polovině 13. století, neboť předchozí badatelé pracovali se soudobými prameny, jichž se však dochovalo velmi málo, jestliže jsou brány z hlediska, co
mohou vypovědět o vnitřním životě a mechanismu, který Prahu nakonec při
vedl na úroveň města. Všechny královské listiny přinášejí zásahy zvenčí a buď
jen odrážejí panovníkovy zájmy, jichž mělo být těmito opatřeními dosaženo,
nebo jen prostě fixují daný stav, k němuž se město dopracovalo samo. Je
v nich jen nepatrné množství zmínek o vnitřních poměrech města. Je tedy
nutno obrátit se k pramenům pozdějším, které však dokumentují funkce měs
ta, vzniklé právě v době jeho utváření.
Jde především o Berní rejstřík Starého Města pražského z r. 1427. 15 Z něho
byl získán údaj o počtu domů , které platily městskou daň, tj . neměly postranních práv. Tento údaj je však až z doby husitské revoluce, kdy církevní statky
byly konfiskovány. Ovšem podle Teigeho 16 s těmito domy disponovala obec
staroměstská jako se svým obecním majetkem, takže v rejstříku nejsou obsaženy.
Dalším pramenem je Jiittnerův plán zr. 1816. 17 Zachycuje sice stav o něko
lik set let pozdější, ale právě díky stísněnosti Starého Města pražského v rámci hradeb se rozsah jednotlivých arejí příliš nezměnil, takže jejich počet může
být s jistou tolerancí pokládán za konstantní.
Pozemkový majetek, pokud je to možné, lze zrekonstruovat podle Tomkových Základů starého místopisu pražského. 18 Tato práce je svou povahou excerpce především městských knih také určitým pramenem. Podobný ráz mají
i Teigeho Základy starého místopisu pražského 19,jichž zde bylo též použito.

15 Tamtéž, pří!. E, s. 279- 380.
16 J. Teige (ed.), Seznam statků

roku 1421 obcí pražskou ujatých a zase zcizených. Archiv
1912, s. 671 - 683.
z roku 1816, reedice. Praha 1972.
18 V. V. Tomek, c.d. I, Praha 1866.
19 J. Teige, Základy starého místopisu pražského. Díl I, Praha 1910, díl II, Praha 1915.

český 28, Praha
17 Plán Prahy
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K určení, na čí půdě byl postaven kostel, posloužily konfirmační knihy 20 ,
z nichž jsme zjišťovali nejen to, kdo měl patronátní právo k tomu kterému
kostelu, ale i dobu jeho pravděpodobného prvního výskytu.
Pozemková držba patricijských a šlechtických rodů byla získána z Tomkových Dějin města Prahy 21 , přičemž zjištěné údaje byly konfrontovány s jeho
Základy.
Bylo také nutno vymezit oblast s areálními platy. Najejich základě vytanul
rozssh původního patricijského majetku, který byl pak emfyteuticky vysazen
osobám jiným, k nimž měl dotyčný patricij právo pozemkové vrchnosti, při
bližně srovnatelné se vztahem feudál- poddaný na venkově. Podobnost tkvě
la v tom, že areální plat se vztahoval na městiště a ne na dům jako v pozdější
době tzv. věčné platy. V místech, kde se areální platy dochovaly a je možno je
odlišit od platů věčných, s nimiž později často splývaly, lze usuzovat na pů
vodní rozsah patricijského pozemkového vlastnictví v době konstituování se
městské obce. Rozlišení areálních platů od platů věčných provedl Bedřich
Mendl. 22
V práci bylo využito též hmotných pramenů . Šlo o vymezení nejstarších
románských domů23 a kostelů . 24
Domy na Starém Městě se dělily do dvou skupin, a to na domy trpící
s městem a na domy z městského práva vyňaté. Vyňaté domy představují
většinou majetek zeměpanský a majetek šlechty. Šlechticům mohly ve 13.
století patřit ty domy, které byly v jejich vlastnictví o století později. Tato
úvaha však platí pouze u nejvýznamnějších rodů, v jejichž zájmu bylo mít již
v této době sídlo u centra moci . Jde však, právě vzhledem k malé početnosti
vysoké šlechty ve 13. století, o 15 domů, takže v procentuálním vyjádření je
šlechtický majetek zanedbatelný.25
20 F. A. Tingl, - J. Emler, Liber confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per
archidiocesem nunc prima vice typis editus. Díl Ul, Praha 1867, díl III- IV, Praha 1879, díl VI,
Praha 1883.
21 V. V. Tomek, Dějiny města Prahy. 2. vyd., Díl I, Praha 1892, díl II, Praha 1892, díl III, Praha
1893.
22 B. Mendl, Z hosp . dějin ... , s. 240-253.
23 E. Poche a kol. , Praha středověká. Praha 1983 , s. 105-118; H. Ječný a kol., Praha v raném
středovčku . Archeologica Pragensia 5/2, 1984, s. 211 - 288.
24 V. Martinec, Výzkum zaniklého hr'bitova u sv. Benedikta v Praze. Staletá Praha 9, 1977,
s. 212- 222; H. Olmerová, Komenda řádu německých rytířů v Praze. Archeologia Historica 7,
1982, s. 435--453; J. Varhaník - J. Sommer, Stavební vývoj kostela sv. Martina ve zdi na Starém
Městě pražském do doby předhusitské. Archaeo1ogica Pragensia 5/ 1, 1984, s. 147- 158;
H. Ječný a kol., c.d.
25 Čp. 46, 95-99, 180f, 213 , 213b, 222, 654, 741, 748, 784, 927, přičemž dům čp . 222 je
románský.
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Lze předpokládat, že zeměpanský majetek, resp. jeho zbytek, se realizoval
jako vlastnictví církve a okrsek židovského města, které leží uvnitř pozděj 
ších hradeb Starého Města pražského. Židé představovali vlastnictví komory,
a tudíž byli vyňati z městského práva. Židovské město vzniklo na pozdějším
místě právě v rámci konstituování se města, kdy sem byli přesídleni židé ze
dvou židovských osad, z nichž jedna byla na pozdější Malé Straně a druhá
v prostoru dnešního Nového Města pražského. Předpokládaný rozsah židovského města byl zjištěn tak, že z rozlohy židovského města uváděné v Jiittnerově plánu byly odděleny domy, které jsou v Berním rejstříku z r. 1427 uváděny jako domy platící městskou daň. Touto metodou jsme dospěli k číslu
201 domů. Tento počet není zcela přesný, nejde však o určení, který dům byl
ve 13. století židovský a který ne, ale jen o přibližné vymezení plochy, jež
byla z městské jurisdikce vyňata.
Druhou formou realizace zeměpanského majetku byla fundace církevních
institucí. Jde především o kláštery městských řádů, které byly v Praze zakládány nebo na území Starého Města přesídlovány od první poloviny 13. století. V úvahu přicházely kláštery klarisek a minoritů u sv. Františka (1233),
augustiniánů kajícníků u sv. Kříže většího (1256), dominikánů u sv. Klimenta
(1232), křižovníků s červenou hvězdou u paty mostu (založení 1233, transfer
1252-1253), templářů u sv. Vavřince (1232), minoritů u sv. Jakuba (1232)
a německých rytířů u sv. Benedikta (1237-1268).
Klášteru však nepatřily jenom pozemky, na kterých řeholníci přímo sídlili,
ale zpravidla i domy na jiných místech ve městě, které byly z městské jurisdikce vyňaty a podřízeny právu klášterů. Tyto městské řády však, i když jejich existence na městě závisela a pouze pro města byly založeny, nemohly
být správně konstituující složkou příštího města, jako specifického fenoménu
ve feudální společnosti. Proto se spokojovaly pouze s příjmy z města a svou
správní a organizační činnost obracely dovnitř, čímž vytvořily uzavřené ekumeny.
K zeměpanskému majetku nutno přičíst také kostely. Většina kostelů není
v Jiittnerově plánu a pak i v literatuře uváděna pod popisnými čísly. Číslová
ny jsou jen kostely sv. Valentina, sv. Jana Na zábradlí, sv. Štěpána, sv. Martina ve zdi, sv. Filipa a Jakuba a sv. Linharta. 26

26 Sv. Valentin- 56, sv. Jan Na zábradlí- 209, sv. Štěpán-315 , sv. Martin ve zdi--4 18, sv. Filip
a Jakub-255 , sv. Linhart- 12.
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Ve druhé polovině 13. století byl založen také kostel sv. Mikuláše, avšak
šlo tu o fundaci patricijského rodu Velfloviců a k založení došlo pravděpo
dobně až ve druhé polovině 13. století, a proto území, které zaujímal, lze
považovat za přímý patricijský majetek. 27
Celkem bylo v Praze v období sledovaném v této práci 20 kostelů, z nichž
6 bylo klášterních. 28 Patronem kostelů byl původně panovník, ať už přímo,
nebo zprostředkovaně přes církevní instituci. Teprve ve 14. století začínají
patronátní práva získávat jednotliví měšťané, zpravidla však nikdy nezískávají u starších založení patronátní práva k celému kostelu. Jde vždy o patronátní práva jen nad některým oltářem . Výjimku tvoří kostel sv. Mikuláše, což
mimo jiné dokazuje jeho založení až za konstituovaného města.
Kromě kostelů bylo v Praze 59 domů, které spadaly do sféry postranních
práv církve, včetně klášterních objektů. 29 Připočtou-li se k tomu i domy židovské a šlechtické, vyplývá pro polovinu 13. století počet 276 domů vyňa
tých z městského práva.
Dále je nutno se zabývat patriciátem. Kromě domů, které jsou bezpečně
doloženy jako patricijské, byly jako patricijské brány podle výše uvedeného
předpokladu i domy románské.
Největší koncentrace patricijských domů je ve třech okrscích. Nejrozsáhlejší z nich je v okolí Staroměstského náměstí a Malého rynku.30 Domy se tu
vyskytují tak, že vždy kolem jednoho patricijského dvorce bylo několik arejí,
na nichž byly později vysazeny poplatné domy.
Druhým místem je okolí kostela sv. Jiljí, kde se podařilo zjistit patricijské
domy jižně od zmíněného kostela3 1; tato dvě území jsou také místy s největší
koncentrací domů, v nichž se objevují románské prvky.
Posledním územím s větší koncentrací patricijských domů je Havelské
město. Havelské město už svým půdorysem ukazuje na plánovité vysazení
a ne na živelný vývoj, jak tomu bylo severněji . Navíc se zde patricijské domy
vyskytují přímo vedle sebe, ne jako v okolí Staroměstského náměstP 2

FA . Tlngl- J. Emler, c.d. díl 1/ 1, s. 3.
Sv. Kliment, sv. Jakub, sv. Kříž Větší, sv. Vavřínec, sv. Benedikt, sv. František.
29 Čp. 186-189, 191, 192,211,287,299,539,601,654,655, 811-845, 885-887.
30 Čp. I, 27, 102, 105, 107, 133, 138- 142, 144-147, 156, 158, 446, 451, 452, 454, 456,
457,478-480,486,547- 549,551 , 553 , 555,557,558,597,603,606,628,630,633,634, 637,
639, 905, 924, 930, 932.
31 Čp. 238-241, 251, 445, 449.
32 Čp. 383-386, 398,399,401-412,416,421,495- 513, 573 .
27

28
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Celkem bylo zjištěno 112 patricijských domů 33 ; u 56 z nich je archeologicky doloženo, že byly románské. 34
Ke vzniku poplatných domů došlo tak, že vlastník arey, jak církevní, tak
patricij, emfyteuticky vysadil pozemky, které přímo neobýval, pod plat jiným
osobám, jež se na pozemku usadily. Tento plat netkvěl na domě, ale na pozemku.
Areální platy je nutno rozlišit na platy církevní a platy patricijům. Domů
s areálními platy církvi bylo zjištěno 72. 35 Jsou rozmístěny spíše po obvodu
města než v jeho středu, kde se vyskytují spíše domy s areálními platy patriciátu nebo domy pod přímou církevní jurisdikcí.
Areálními platy patriciátu je zatíženo mnohem více domů- celkem je možno jich identifikovat 176 36 , z toho čtyři jsou domy románské. 37 Tyto domy
jsou soustředěny ve velké většině na území nejstaršího osídlení kolem Staroměstského náměstí, dále v oblasti pozdějšího špitálu U Milosrdných 38
a v oblasti Řásnovky. 39 Na Havelském městě jsou areální platy zjistitelné pouze
na západní straně Perlové ulice. 40
Kromě těchto domů se pochopitelně vyskytly i domy sporné, tj. ty, u kterých bylo zjištěno, že jsou vyňaty z městského práva. Jde jak o domy šlechtic-

33 Čp. I, 27, 142, 144-146, 147, 156, 158, 164, 165, 178, 189, 205,238-241, 275, 351,
352,357,383-386,398,399,401-412,416,421,445,449,451,452,454-457,459,478-480,
486,495,496-513,547,548,549,551,553,555,557,558,573,597,603, 606,628, 630,632,
633, 637, 639, 646, 884, 890, 892-903, 905, 924, 930, 932.
34
Čp. 142, 144-146, 147, 156, 158, 164, 165, 178, 189,205,238-241,275,351 , 352,357,
401,402,404,410,416, 421,445,449, 510,548,549,551,553 , 555,557,558,573 , 597,603,
606, 628, 637, 639, 646, 930.
35 Čp . 44, 49, 50, 57, 60, 66, 88, 187, !90s, 216b, 260, 264a, 257, 260f, 267- 269a, 360a,
360b, 360e, 600, 660, 663, 665a, 665b, 672, 674a, 674b, 675, 680, 682a, 774a, 774b, 774d,
790, 798a, 799, 800, 803a-805, 857, 860, 876, 878, 884b, 888a, 888b, 904b, 940a, 940b,
940c, 947.
Žid. čp . 115-119, 154-156, 166b, 168,171 - 173, 180, 182, 184, 190, 192.
36 Čp. 2-11 , 13-23, 28-40, 44, 49c, 49e, 50f, 52a, 52b, 53, 54, 57, 60, 66, 102a, 105, 107,
111 - 116, 117a, 118, 120-123, 127- 129, 133a, 133b, 133c, 134-141 , 148, 149, 152, 154, 160a,
160b, 162, 165, 208b, 203c, 208e, 266a, 267, 283, 286a, 286c, 304, 360c, 360d, 360e, 366,
367,413,414,462-477,481-485,487-494,755,756,758,760, 761a, 761b, 768a, 768b, 778,
781a, 781b, 787,795, 847b, 847d, 847e, 847f, 847i, 847k, 8471, 850, 852b, 853b, 872, 883b,
914, 9 15, 940a, 940b, 940c, 940d, 940e, 943.
37 Čp . 2, 10, ll, 16.
38 Čp. 847, 850, 852, 853, 872.
39 Čp. 755, 756, 758, 760, 761, 768, 778, 781, 787, 940, 943.
40čp. 366,367,413,414.
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ké41 , tak církevní 42 , které však uvádí Berní rejstřík jako domy platící měst
skoubemi.
Celkem byly majetkové poměry doloženy u 642 domů, přičemž 367 z nich
je uvedeno v Berním rejstříku, což je přibližné 38 %zdaněných domů, tedy
více než jedna třetina . To lze zajisté považovat za dostatečně reprezentativní
vzorek, a tedy podklad pro další úvahy.
Procentuálně vyjádřeno představují z těchto 367 domů domy poplatné církvi
20 %a domy poplatné patriciátu společně s domy patricijskými 78 %. Domy
nejasného určení tvoří pouhá 2 %, takže je můžeme pominout.
Na první pohled je zde vidět převaha pozemkového vlastnictví patriciátu
nad pozemkovým vlastnictvím církve. Procentuálně vyjádřena sice přímá držba
patricijů představuje pouze 35 % proti 65 % půdy jimi vysazené jiným osobám, ale vezmeme-li v úvahu, že těchto 65 %jsou domy poplatné a že závislost podsedků, většinou řemeslníků, na převážně kupecko-obchodnickém patriciátu je jak ekonomická, tak politická, protože za právoplatného měšťana
byl ve 13. století považován pouze vlastník městiště, a to patřilo tomu, kdo ho
vysadil, dospějeme k závěru, že vládnoucí složkou, mající zájem na konstituci města v podobě, v jakou se město vyvinulo, byl v Praze 13. století nevelký
počet obyvatel, který vlastnil většinu půdy a je označován jako patriciát.
Prvním dokladem konstitučních snah této vrstvy je tzv. Privilegium knížete
Soběslava II. pro pražské Němce, pocházející někdy z let 1174-1178. 43 Toto
privilegium umožnilo v poslední čtvrtině 12. století a v první čtvrtině století
následujícího úspěšný a dynamický rozvoj, takže se již koncem dvacátých let
13. století vytvořila svobodná sociálně vyhraněná a vnitřně stmelená společenská složka, která byla národnostně nepochybně heterogenní. O tom svědčí
zejména narace listiny krále Václava I., která konfirmovala Soběslavovo privilegium.44 Tuto naraci lze hlouběji interpretovat jako potvrzení majetkové
výlučnosti, vymezované příslušností ke skupině "měšťanů" a ke zcela určité
mu prostoru, ne tedy jako někdejší stvrzení ryze personální, eventuálně nacionální zvykové právní odlišnosti.45 Šlo jistě o převážně německy mluvící osoby,
avšak znění imunitního doplňku konfirmace ne lze jednoznačně chápat tak, že
z ní plynulo striktně národnostní omezení její platnosti i pro budoucnost. 46

41

Čp . 190r, 253, 795 .

42 Čp . 197a, 197b, 221 , 270.
43 CDB I, č . 290, s. 255- 257.
44 CDB III, č. 58, s. 61 - 63.
4 5 R.

Nový, K počátkům středověké Prahy. DP 4, 1984, s. 27-42.

46Tamtéž, s. 34.
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Věcný výklad Václavovy konfirmace privilegia Soběslava II. umožňuje,

abychom v ní spatřovali zcela nesporné zeměpanské uznání korporativní povahy
pražských měšťanů nejen jako příjemc~ konfirmovaného privilegia, ale pře
devším jako politické konstitutivní složky vznikající sociálně politické transformace pražského podhradí do podoby středověkého města. 47
Z této sociálně vyhraněné městské komunity se začíná etablovat budoucí
městský patriciát, který se ve většině aspektů stává hybnou silou, a to zejména
v počátcích vývoje města.

47 Tamtéž, s. 34--35.
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MARIE RYANTOV Á

Z HISTORIE DOMŮ U ŽÁBY
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

Název domuč. 13 (v Místopisech Tomka i Teigeho a ještě v edici berní
ruly uváděno mylně pod číslem 14) U zelené žáby prozrazuje znamení velké
zelené žáby, umístěné nad vchodem. Vzhledem ke své poloze, uváděné stří
davě "proti svatému Mikuláši" na Malém rynku či Mikulášském plácku, patřil tento dům do Mikulášské čtvrti, farou ovšem náležel zpravidla k Týnu.
Počátky domu jsou nejasné, neboť jeho stavební historie je složitá. Původ 
ně se však jednalo zřejmě o dva samostatné domy (severní a jižní), které
byly pravděpodobně ještě před r. 1403 spojeny v jeden. Nejstarší zprávy
z počátku 15. století (1403 1, 1404, 1407) uvádějí jako majitele Mikuláše "de
Tost" či "Tosta" (dnes Tuszek v Polsku), který dům nabyl po Henslinovi Freybergovi, patrně Němci. V r. 1408 Mikuláše vystřídal jeho bratr Pavel "de
Tost", od r. 1406 plebán z Hostýně, který určitý čas působil jako jeden
z registrátorů v kanceláři Václava IV. 2 a který dům odkoupil za 100 kop gr.
Již o dva roky později, v r. 141 O(a poté postupně v letech 1411, 1412 a 1416)
je však jako majitel uváděn znovu Mikuláš. Za husitské revoluce připadl dům
obci, od níž jej v r. 1424 koupil za 60 kop gr. Jan z Týna. V r. 1428 se poprvé
objevuje název domu U žáby a jeho majitel byl poté uváděn jako Jan od
Žáby. 3 V témže roce odkázal dům a s ním veškerý svůj majetek své manželce
Kateřině - s podmínkou, lc: pokud ji přežije, má vyplatit jejím dětem z přede-

1 V. V. Tom ek, Základy starého místopisu pražského .!. Staré Město pražské. Dodatky. Praha
1872, s. 196.
2 Viz/. Hlaváček, Studie k diplomatice Václava IV. - IX. AUC - Phil. et Hist., 1963, č . 5,
s. 36. Paulus de Tost začal v r. 1392 (jako člen národa polského) studovat na právnické fakultě,
v r. 1397 se stal bakal ářem svobodných umění. V r. 1418 je uváděn jako člen kanceláře Zikmunda Lucemburského.
3 V. V. Tom ek, c. d. I, Praha 1866, s. 14.
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šlého manželství Ambrožovi, Prokopovi a Václavovi, sirotkům po Mikuláši
30 kop gr.4 V letech 1429 a 1433 byl dům odhadnut na 60 kop gr.
a na této výši se pak jeho cena udržela i po polovině stoletP Již ve třicátých
letech se v domě U žáby pravděpodobně čepovalo víno, jak napovídá smlouva z r. 1434, podle níž Kateřina od Žáby kupovala od Jana řečeného Rožmberk, bakaláře svobodných umění, 4 1/4 vázy žitavského vína za 29 kop 20 gr.
Jan od Žáby se objevuje jako majitel domu naposledy v r. 1436 6 ; poté dům
připadl podle testamentu z r. 1428 jeho manželce Kateřině , která v něm žila
zřejmě i se synem Václavem a jeho ženou Markétou, dcerou Jana Štírka.
V březnu 1443 odkázal Václav od Žáby 1Okop gr. ze svého dědického podílu
své manželce 7 a v říjnu téhož roku pak bylo rozhodnuto, že Kateřina má Markétě a jejímu synovi Janovi dát 6 kop gr. 8 Kateřině Žábové patřil dům až do
r. 1455, kdy jej odkoupil Bartoň z Knína za původní cenu 60 kop gr.9 V kupní
smlouvě již dům nese označení U zlaté žáby (ad auream ranam), ale poprvé
se tento název objevuje v pramenech už v r. 1439 při koupi vedlejšího domu
U černé žáby (ad nigram ranam- č . 14), který byl takto poprvé nazván o rok
později, v r. 1440. 10 Nový majitel vlastnil dům U zlaté žáby pouze pět let, do
r. 1460, kdy jej prodal Václavu mydláři a jeho manželce Markétě za 66 kop
gr. V rukou Václava, zvaného nejprve od "Žáby" a později přímo "Žába", byl
dům ještě v r. 1499, Václav brzy nato zemřel a v říjnu r. 1500 prodala ovdovělá manželka Anna dům U zlaté žáby svému zeti Janovi Kristoforovi (nebo
též Bohuporučenu) a jeho manželce Alžbětě, své dceři. 11 K domu, který byl
oceněn na pouhých 30 kop gr., patřila tehdy ještě vinice s lisy, nacházející se
v Košířích, a zahrada, ležící na Malé Straně u kostela Panny Marie u mostu
(vedle zahrady JanaDlaziče). Cena obou pozemků byla 50 kop gr. Jan Bohuporučen brzy po koupi domu zemřel a jeho majetek poté připadl vdově Alžbětě, která se znovu provdala za konváře Jana z Vlkanova. Podle Alžbětina
kšaftu z r. 1504 pak dům U zlaté žáby zdědil-patrně již v r. 1508, kdy je jako
majitel poprvé uváděn sám- její nový manžel.
V květnu r. 1525 došlo ke sporu mezi Janem od Žáby (a z Vlkanova)
a sourozenci Zikmundem a Annou, dětmi Jana Bohuporučena a Alžběty, kteří
svíčkaři,

Teige, Základy starého místopisu pražského. I. Staré Město pražské. Praha 191 O, s. 181.
V. V. Tom ek, c. d. I, s. 14.
6 Tamtéž, s. 180.
7 Tamtéž, s. 181.
s Tamtéž, s. 180.
9 Tamtéž, s. 181.
10 Tamtéž, s. 180.
11 Tamtéž, s. 181.
4 J.
5
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žádali vyplacení podílů po svých zemřelých nezletilých sourozencích Václavovi a Janovi. Pře skončila vítězstvím Zikmunda a Anny, jimž musel Jan
z Vlkanova spolu se svou druhou manželkou Johannou oba podíly do dvou
týdnů vyplatit. Ještě 20. července však zbývalo k vyplacení 450 kop gr. míš.
Jan z Vlkanova byl zřejmě člověk podnikavý a dosti majetný, jak o tom svěd
čí dlužní úpis Karla, knížete munstenberského, slezského a olešnického a hraběte kladského, nejvyššího hejtmana Království českého, landfojta markrabství hornolužického a hejtmana knížectví hlohovského, který si v r. 1526 od
Žábů vypůjčillOO kop gr. čes. zástavou za různé předměty z drahých kovů
("červený zlatohlav, řetízek z zlatých strun dělaný a tabulku stříbmú pozlatitú
s drahým kamením a s svátostí"). Jan od Žáby a z Vlkanova tak mohl rozšířit
svůj majetek ještě o další "domek na břehu, ač nedoplacený", který pak také
spolu s domem U zlaté žáby a s vinicí za Horskou branou odkázal v kšaftu
z r. 1543 své manželce Johance. Od ovdovělé Johanny Žábové odkoupil dům
U zlaté žáby v r. 1548 Jan Havránek s manželkou Kordulí. V kupní smlouvě
se přitom mluví o větší a menší polovině domu: větší polovinu (a navíc "všechen duom ležící mezi domy Vodičkovým a ob uličku") získali za 115 kop gr.
Havránkovi, v menší polovině si vymínila bydlení Johanna s tím, že v případě
její smrti má být při koupi upřednostněn Havránek. Totéž pak Johanna Žábová zapakovala ve svém kšaftu sepsaném v r. 1561, a navíc tehdy stanovila za
menší polovinu domu cenu ll Okop gr. míš., z nichž zároveň odkázala 20 kop
k záduší svatého Mikuláše. 12
Po smrti Johanny Žábové tedy celý dům přešel do vlastnictví Jana Havránka, který jej v r.l567 spolu s vinicí na Srpových Horách "i s tím kusem, který
nad touž vinicí vycházejíc na Petřín přikoupil", odkázal v kšaftu své manželce Korduli a dětem Anně, Magdaleně a Dorotě. Tehdy, tj. v r. 1567, se také
poprvé objevuje název domu U zelené žábyP Po Kordulině smrti došlo
v r. 1571 k úmluvám mezi vnučkou Jana Havránka Alžbětou a jejím manželem Vítem Grinarem (kteří navíc zastupovali i Alžbětina nezvěstného bratra
Martina) z jedné strany a Jos~fem Cejdlarem a jeho manželkou Dorotou ze
strany druhé. Podle jejich smlouvy připadla vinice na Srpových Horách, "vosm
strychů míry držící i s lisem", která měla hodnotu 600 kop gr. míš., Josefu
a Dorotě Cejdlarovým. Noví majitelé měli Grinarovým vyplatit 400 kop, a to
nejprve 200 kop při vložení zápisu do městské knihy a potom postupně ve
splátkách po 50 kopách ročně. Navíc měli Cejdlarovi vyplatit Alžbětě (a také
Martinovi) rovněž podíl z 12 sudů vína, které kdysi Cejdlar koupil od Kordule
12
13

Tamtéž, s. 182.
Tamtéž, s. 182- 183.

27

Documenta Pragensia XV (1997)

Havránkové, a to dvakrát po 68 kopách. Zahrada na Petříně a dům U zelené
žáby připadl Alžbětě s tím, že v případě prodeje zahrady budou mít při koupi
přednostní právo Cejdlarovi, a bude-li prodán dům, mají se o získanou sumu
všichni rovným dílem rozdělit. - Zanedlouho po této smlouvě Vít Grinar zemřel a Alžběta se provdala za Kryštofa Emerycha. Brzy však ovdověla podruhé a v říjnu r. 1583 uzavřela nové manželství s Václavem Odháje. Ten se
také stal podle svatební smlouvy novým majitelem domu a celého hospodář
ství, ale nezůstal jím dlouho : v srpnu r. 1592 prodal dům U zelené žáby lékaři
Janu Mejkovi z Mejkvardu za 900 kop gr. čes . Vysoká cena domu přitom
naznačuje, že dům zřejmě předtím prošel nákladnější přestavbou.
V Mejkových rukou zůstal dům U zelené žáby do r. 1608, kdy Mejk zemřel
a deseti panský úřad ustanovil poručníky jeho osiřelých dětí a svěřil jim správu domu. Od těchto poručníků - Kašpara Wintera z Poděbrad a Jana Duchoslava z Děvína- pak v listopadu r. 1611 odkoupil někdejší Mejkův dům krejč í Matouš Vorel s manželkou Zuzanou za 950 kop gr. čes ., a to tak, že nejprve
složil 400 kop a poté splácel vždy na svatého Havla 50 kop až do vyplnění
celé sumy. Z r. 1619 pochází zajímavá zpráva vztahující se ke stavební historii domu U zelené žáby: Matouš Vorel totiž tehdy vyhověl žádosti svého souseda Kašpara Rašpa (č . 18), aby "dva trámy, na nichž pavlač stojí, do zdi mé
vlastní [tj. č . 13], kteráž společnú není [jak ještě Vorel dále zdůrazňuje, aby si
soused a jeho dědici nemohli na tuto zeď činit v budoucnu nějaký nárok pozn. aut.], v domě mém, kdež u zelené žáby sluje, vložiti dovoliti vyhledával" a "uznavše za to, že domu mému na škodu není a jemu p. Kašparovi
k platnosti jest, tak jsem učinil a k tomu, aby ty dva trámy do zdi mé vloženy
byly, jsem povolil." 14
Matouš Vorel vlastnil dům U zelené žáby i po bělohorské bitvě a po staroměstské exekuci. V r. 1623 se dostal do sporu s nevlastním synem Janem
Jelínkem, který požadoval vyplacení podílu po své zemřelé matce. 15 Vorel
odmítl, protože neměl k Jelínkovi žádné závazky: oženil se s jeho matkou tři
roky poté, co ovdověla a zůstala se synem v bídě, Vorel za ni zaplatil dluhy
a ona si vymínila pro svého syna jen 15 zlatých. Vorel se o Jelínka postaral
tak, že ho vychoval, vyučil ho svému krejčovskému řemeslu a pak ho ještě
třikrát vyslal se vším zaopatřením na vandr, aby získal zkušenosti. Jelínek se
však nechoval řádně, vždy se vrátil bez peněz zpět domů a navíc se chytil
špatných kamarádů a poté nutil matku, aby mu dávala peníze a zastavovala
14

Tamtéž, s. 183 .

15 SÚA Praha, Stará manipulace (dále SM), P- 124/ 173 , kart. č . 1864, Spor Matouše Vorla

s nevlastním synem Janem Jelínkem.
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pro něho za peníze různé věci. Z domu U zelené žáby nepříslušel Jelínkovi
žádný podíl, protože jej Vorel koupil pouze pro sebe, svou ženu a své případ
né potomky, a nikoli pro její děti z prvního manželství. Navíc peníze na koupi
domu nezískal žádným nekalým způsobem, jak se snažil tvrdit Jelínek, ale
poctivou krejčovskou prací. Kromě toho Vorel popřel i to, že by byl Jelínkovi
dlužen nějaké peníze po jeho otci. Městská rada se v tomto sporu postavila na
stranu Matouše Vorla, Jelínek se však nemínil vzdát a u místodržícího Karla
z Lichtenštejna se za něho přimlouval dokonce i hejtman Augustin Morando,
v jehož pěším pluku Jelínek působil jako bubeník. I poté ale městská rada
setrvala na svém stanovisku a v dopise Lichtenštejnovi potvrdila, že Matouš
Vorel svému pastorku "z statku svého ... ničírnž povinen není". Současně
také zapověděla další pokračování již tak dosti zdlouhavé pře . Po vydání protireformačního patentu se Matouš Vorel rozhodl pro emigraci, datum jeho
odchodu do ciziny však není přesně známo. Snad emigroval v r. 1629, když
předtím dostál všem povinnostem, které stanovila komora a protireformační
komise, a zaplatil ze svého majetku, odhadnutého na 1050 kop míš. gr., povinnou kvótu ve výši jedné šestiny celého čistého jmění, tj. 175 kop gr.,
a všechny ostatní povinné dávky. 16 V říjnu r. 1636 se pak objevuje zpráva, že
dům U zelené žáby koupil od manželů Matouše (emigranta) a Magdaleny
Vorlových a od Jakuba Parmy za 1550 kop gr. míš. Jan Vorel. 17 (Není vyloučeno, že v zájmu zachování Vorlova majetku či ve snaze o vykázání nižšího
jmění v souvislosti s Vorlovým odchodem došlo v té době k určitým opatře
ním a majetkovým přesunům.) Nový majitel Jan Vorel za necelé dva roky po
koupi domu, na počátku r. 1638, zemřel a dům zdědila jeho manželka Alžbě
ta, která se poté podruhé provdala za Petra Arnošta Georga. 18 Po brzké Alžbětině smrti dům připadl jejímu manželovi, ale zanedlouho nato zamřel i on,
a tak v srpnu r. 1644 koupil dům U zelené žáby od vykonavatelů Georgova
kšaftu 19 za 1000 kop gr. míš. flašnýř Jan Hosaur. 20 Ten také, už jako "starší
pořádku (cechu) cvočkářského, špendlikářského a platnéřského", vlastnil dům
i v době berní ruly v r. 1653, kdy v něm byl šenk, počítal se za jednoho osedlého a odváděla se z něho daň ve výši 7 zl., z komína pak částka 2 zl. 15 krej-

V Líva, Studie o Praze pobělohorské . III. Změny v domovním majetku. In: Sborník přík dějinám hlavního města Prahy, díl9, Praha 1935, s. 364.
17 Tamtéž, s. 98.
18 Tamtéž.
19 AMP, rkp. 2206, Kniha testamentů č . 2, f. 170-173v, kšaft Petra Arnošta Georga z 20. 6.
1643.
20 V Líva, c. d., s. 98.
16

spěvků
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Jako majitel je Hosaur uváděn ještě v r. 1683, kdy dům platil dokonce
za 1 1/4 osedlého. 22
Další zprávy o domu U zelené žáby pocházejí až z počátku 18. století.
V repartici královské zemské berně na r. 1702 (a poté i na roky 1710 a 1714) 23
je jako majitel zmíněn Šimon Bernard Šíp, který v r. 1713 zastával funkci
sluhy purkmistrovského úřadu. Výše roční berně tehdy činila v r. 1702 14 zl.,
v r. 171 O ll zl. a v r. 1714 4 zl. a dům se počítal za 3/8 osedlého. Podle údajů
přiznávací fasse tereziánského katastru z r. 1713 náležel tehdy k domu pivní
a vinný šenk, jedna ovocná zahrada, jedna vinice v Šárce na pozemku strahovského kláštera a vedle ní jedno pole o výměře 9 strychů, navíc se tam
chovaly ještě 3 krávy. 24 V záznamech vizitační komise z r. 1723 se nachází
podrobný popis celého domu. Dole byl sklep na led a vinný sklep a v přízemí
vlevo od vchodu byl umístěn šenk. V prvním patře byly dva pokoje a kuchyně,
orientované do ulice, a vzadu směrem do dvorku se nalézal jeden pokoj
s komorou . Podobně tomu bylo i ve druhém patře, kde byly směrem do ulice
umístěny pokoj, komůrka a kuchyně a směrem do dvorku jeden pokoj
s komorou. Dům už měl tehdy i patro třetí, v němž se nacházel pokoj s kuchyní,
a nahoře byla půda k věšení prádla. 25 Taxa podle soupisu bytů z téhož roku
(v němž je uvedena pouze jedna světnice a jedna komůrka na straně vpravo
do ulice, vzadu jedna světnice a jedna komůrka a vepředu dvě kuchyně
a dřevník) činila 9 zi.2 6 Při vizitaci v letech 1725-1726 byli jako majitelé
domu U zelené žáby uváděni již Šípovi dědicové. Dům měl podle poslední
koupě cenu 1800 zl., platil za 3/8 osedlého, nebyl zatížen dluhy a byl dobře
vystavěn z kamene. Ročně vynášel na činži (vyjma bytu majitele) 24 zl., před
pokládaný možný výnos byl však odhadnut na 50 zl. Vinný šenk, obhospodařovaný nájemníkem Gottfriedem Rudischem, vynášel ročně 150 zl. Popis bytů
z těchto let se poněkud liší od popisu z r. 1723. Dole byly dvě místnosti,
z nichž jedna patříla k šenku, dva krámy, dva sklepy a dvorek. V prvním patře
se nacházely dvě místnosti obrácené do ulice a jeden pokoj, jedna komora

21 V Líva, Berní rula 3. Pražská města. Praha 1949, s. 47. SÚA Praha, SM, P- 124/5, kart. č.
1852, Seznamy domů z celé Prahy z pol. 17. stol. AMP, rkp. 1862, Popsání vis ity král. Starého
Města pražského l. P. 1653.
22 AMP, rkp. 1862.
23 AMP, rkp. 2760, Repartiti král. berně zemské l. 1702, rkp. 2761, Repartiti král. berně
zemské l. 1710, rkp . 2762, Repartiti král. berně zemské l. 1714.
24 SÚA Praha, Tereziánský katastr (dále TK) 127, 128, Bekiintniss der Hiiuser in der Konigl.
Alten Stadt Prag (zur Ansiissigkeits-Rectificierung), 1713.
25 SÚA Praha, SM, P- 124/94, kart. č. 1861, Vizitace z r. 1723.
26 AMP, rkp. 175, Quartier Buch der Altstadt Prag 1723.
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do dvorku, ve druhém patře byl jeden pokoj a jedna komůrka
do ulice a dva pokoje, dvě komůrky a dvě kuchyně do dvorku. Ve
třetím patře se nalézaly dva pokoje na straně do ulice a dva pokoje a dvě
komory s krbem obrácené do dvorku. Z nájemníků byl uveden pouze krejčí
Gottfried Rudisch, který platil roční činži 20 zl. (a spravoval také šenk) a jedna
žena s činží ve výši pouhých 4 zl. 27
V r. 1737 (v extraktu osedlých), kdy se dům U zelené žáby počítal za 1/2
osedlého, byl jako majitel uveden Jan Šíp28 , v r. 1748 pak poprvé Filip HiickeJ29,
jehož jméno se poté objevuje v repartičních rolách až do šedesátých let. Dům
nemohl být tehdy ani později osvobozen od daní, protože napatřil ani církvi,
ani nebyl zapsán v deskách zemských: berně dosahovala zpravidla výše kolem 30 zl. ročně. 30 V r. 1767 je v repartiční role poprvé uvedeno jméno nového majitele Šebestiána Wagnera, měšťana a obchodníka z České Kruty (Bčih
mischkrut) v Rakousku.31 V r. 1770 kromě něho v domě U zelené žáby bydleli
(podle soupisu obyvatelstva k vojenským účelům) ještě Jan Karel Ermann,
účetní konficient královské bankovní administrace v Pešti v Uhrách, a Jiří
Rohrpacher, měšťan a městský švec z Engelmannsbrunnu v Rakousku spolu
se synem Petrem, s pomocníky Karlem Bičištěm z Hořic v Hradecku a Janem
Demaredtem z Předpek, nacházejících se rovněž v Hradeckém kraji, a konečně
s učněm Matějem Lerchem ze Všerub, který pocházel z poddanského stavu
a byl jediným synem usedlého hospodáře . Dále v domě bydlel Josef Tolt,
měšťan a městský mečíř z Vídně s učněm, měšťanským synkem Kašparem
Heimem, Jan Schickarth, zkoušený operatér zubů a zlomenin z Khel na Rýně,
Martin Schwarz, měšťan a obchodník s tabákem z Lang Erlingu v Bavorsku,
starý neměšťanský krejčí Jakub Brucha Giž neschopný vojenské služby) se
syny Jakubem, Františkem (který byl tamborem Hallerova pluku) a Josefem
a konečně František Zechetmeier z Plzně, který však v té době působil jako
kapelník pluku Juley. 32
a

dvě kuchyně

směrem

27 SÚA Praha, TK 129, Visitationstabellen ... iiber dem Stand der Steuerbaren Realitiiten,
welche anno 1725 et 1726 visitiert worden, TK 130, Relation der in Jahrcn 1725 und 1726
visitierten Konigl. Altstadt Prag.
28 AMP, rkp. 1634, Extract der 1683 iibersteuer ambtlichen Ansiissigkeit und der pro A. 1737
verfasten Subrepartition.
29 SÚA Praha, TK 133, Individual-Calculation der Neuen Ansessigkeith a I" Maii Anni
1748 (Konigliche AltStadt Prag).
30 AMP, rkp. 2421, 2422, 2420, 2423, 2424-2427, 2428- 2429, 2430, 2431 - 2435, 2436,
2437, 2463, 2439-2443 z let 1751 - 1754, 1756-1759, 1762-1763, 1765 , 1767- 1771 ,
1773- 1774, 1776-1781.
31 AMP, rkp . 2431, Repartiční rola z r. 1767.
32 E. Šebesta, Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. Praha 1933, s. 153.
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V září r. 1779 zdědila dům U zelené žáby po své matce Rosalii, ovdovělé
Wagnerové, která zemřela bez závěti, jako jediná dědička Anna Hochhausová 33 - ale přesto je v repartičních rolách jako majitel uváděn ještě v letech
1780 a 1781 Šebestián Wagner.34 Nová majitelka pak vlastnila dům ještě v roce
1796. 35 Další zprávy jsou až z počátku 19. století. V květnu r. 1810 byl dům
U zelené žáby dán do veřejné dražby a o měsíc později (30. června) jej od
konkursní firmy Antona Zelnitzkého koupil za 20 044 zlatých Jan Kubík. 36
Splácení domu však bylo v důsledku státního bankrotu v r. 1811 dokončeno
až v r. 1813. Janu Kubíkovi a jeho manželce Marii patřil dům U zelené žáby
podle zjištění pochozí domovní komise rovněž v r. 1814. 37 Dům byl tehdy
stále třípatrový, v dobrém stavu, platila se z něho daň 8 zl. 28 1/4 krejcaru
a ročně vynášel na činži 1 940 zl. Nejsou u něj uváděny ani žádné zahrady,
pole nebo louky. Stejné skutečnosti zaznamenala i o dva roky později, v r. 1816,
při svém šetření nová pochozí domovní berní komise, a navíc uvedla i nový
popis celého domu. 38 V přízemí tehdy byla šenkovna,jedna obytná místnost,
kuchyně, spižírna a kvelb, v podzemí pak sklep. Za vše dohromady se platila
činže 600 zl. V prvním patře byly dva byty: v prvním, z něhož se platilo
350 zl., se nacházely čtyři pokoje, jedna kuchyně, spižírna a dřevník, druhý,
za 200 zl., měl dva pokoje, alkovnu, kuchyni a rovněž dřevník. Ve druhém
poschodí se nalézaly celkem tři byty. V prvním, který obýval (za 100 zl.)
majitel, byl pokoj, komora, kuchyně a dřevník, druhý, z něhož se odvádělo
180 zl., sestával ze dvou pokojů, kuchyně, spižírny a dřevníku, a třetí, za
150 zl., měl dva pokoje, kuchyni a dřevník. Ve třetím patře byly opět dva byty
- jeden za 200 zl. o dvou pokojích, dvou komorách, kuchyni a dřevníku,
druhý, s činží ve výši 160 zl., o dvou pokojích, kuchyní a dřevníku . Oproti
stavu z r. 1726 došlo tedy k menším změnám, které dovolují domnívat se, že
mezitím byly pravděpodobně provedeny určité stavební úpravy.
V srpnu r. 1819 došlo opět ke změně majitele, neboť Jan Kubík prodal dům

33

AMP, rkp. 235, Domovní ro1a z l. pol.l9 stol., rkp. 4125, f. 198v- 199.
AMP, rkp. 2442, Repartiční ro1a z r. 1780, rkp. 2443, Repartiční ro1a z r. 1781.
35 J. Schaller,., Beschreibung der konigl. Haupt- und Residenzstadt Prag. Prag 1796, s. 672.
36 AMP, rkp . 4146, f. 9v- 18v; rkp. 4148, f. 364v, 367v, 370; rkp. 3647, f. 9v, 19, 199v; rkp.
3648, f. 158v; rkp. 3650, f. 57v; rkp. 3651, f. 27.
37 SÚA Praha, TK 134, Rolla vom Jahre 1757 nach dem Befund der HauseruntersuchungsCommission vom Jahre 1816 (Konigliche Altstadt Prag).
38 SÚA Praha, TK 135, Konigl. AltStadt Prag Rolla nach dem 1757 jahrigen Landeskataster
nach dem Befund der Hiiuser steuer Untersuchungscommission vom Jahre 1816. TK 136,
Ausweis iiber die von der Hauser-begehungs-Commission aufgenommenen Wohnungsbestandthei1e und Zinsungen von Nro Ibis 257, 1816 (Konigl. AltStadt Prag).
34
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U zelené žáby za 32 000 zl. Jiřímu Nebeskému. 39 Ten pak vlastnil dům spolu
se dvorem k němu náležejícím (vše o rozloze 92,9 čtverečních sáhů) poměrně
dlouho, až do konce třicátých let 19. století. V prosinci 1840 po něm jeho
majetek (v ceně 13 000 zl. vídeňské měny nebo 5 520 zl. konvenční měny)
zdědil jeho syn Jan Nebeský, na něhož bylo pak v únoru 1841 převedeno
vlastnictví domu v knihách. 40 Jan Nebeský, přísedící kriminálního soudu, je
uváděn jako majitel domu i v r. 1842. 41
Po smrti Jana Nebeského došlo v r. 1845 k veřejné licitaci a v červenci
1846 koupili dům č. 13 manželé Karel a Kateřina Skálovi za 19 001 zl. , při
čemž polovina domu byla připsána na Kateřinu. 42 Tuto polovinu pak Kateři
na v září 1849 postoupila svému manželovi za 7780 zl. 29 3/4 krejcaru. 43
Krátce nato Kateřina zemřela, a proto již v listopadu téhož roku žádal její
manžel, aby byla smlouva ze září zaknihována a příslušná polovina domu aby
byla převedena na něho. 44 Jeho žádosti bylo v lednu 1850 vyhověno . V říjnu
následujícího roku bylo ovšem na základě exekučního rozhodnutí okresního
soudu na Malé Straně převedeno vlastnické právo na dům č . 13 na licitační
dům Johanna Kittla. 45
Dům č . 14 (v místopisech Tomka i Teigeho a ještě v edici berní ruly je
mylně uváděn pod č . 17) nesl původně název U černé žáby- na rozlišení od
sousedního domu U zlaté žáby, později U zelené žáby- a v pozdější době byl
přejmenován na dům U tří bubnů . Stejně jako vedlejší dům patřil i tento do
Mikulášské čtvrti (nalézáme ho "proti sv. Mikuláši", na Malém rynku či na
Mikulášském plácku) a farou náležel k Týnu.
Počátky domu jsou nejasné, ale sahají pravděpodobně dosti daleko do minulosti. Nejstarším známým majitelem domu byl zlatník Jakub de Hayn, kte-

39 AMP, rkp. 4150, f. 47- 5lv; rkp. 3643 , f. 9lv; rkp. 3647, f. 19, 125, 126, 199; rkp. 3648,
f. !lOv; rkp. 3737, f. 246; rkp. 4585, f. 357v; rkp. 4586, f. 126; rkp. 3671, f. 162; rkp . 4165 ,
f. 245; rkp. 3718, f. 297; rkp. 4580, f. 76; rkp. 3716, f. 50, 56v, 105v, 244v, 292.
40 AMP, rkp . 4150, f. 47; rkp. 4165 , f. 241 - 245, 245-246; rkp. 3675, f. 424; rkp. 3677,
f. 107v, 416; rkp. 4589, f. 345v, 360v; rkp . 4590 , f. 165v; rkp . 3734, f. 139v; rkp. 3737, f. 246.
41 AMP, rkp . 6017, Bau-Parzellen Protocoll der Stadtgemeinde Prag biihmisch Praha,
l es Viertel Altstadt, Steuerbezirk Prag 1842; rkp.60 18, Parzellen-Protocoll des Gemeinde Prag
1879; rkp. 5896, Seznam staroměstských domů z I. pol. 19. stol.
42 AMP, rkp. 4172, f. 3- 13; rkp . 3647, f. 126v, 163; rkp. 3669, f. 57v; rkp . 3671, f. 162; rkp.
3675, f. 424; rkp . 3677, f. 107, 416; rkp. 3680, f. 16; rkp. 3682, f. 218; rkp. 3688, f. 165v, 284,
316; rkp. 3689, f. 232v.
43 AMP, rkp. 4171, f. 378v- 380; rkp. 3671, f. 162; rkp. 3675, f. 424; rkp. 4584, f. 360v; rkp .
4589, f. 345; rkp. 4590, f. 165v; rkp. 3744, f. 46, 346v.
44 AMP, rkp. 4173 , f. 26--27.
45 AMP, rkp. 4174, f. 54v- 55; rkp. 3688, f. 165v, 284.
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rého uvádějí prameny k r. 1400. 46 V r. 1404 koupil dům za 50 kop gr. kramář
Jindřich z Hočové a měl jej pak sedm let, až do r. 1411, kdy jej prodal Petru
z Klatov rovněž za 50 kop. V rukou nového majitele zůstal dům pouhý rok,
neboť jej v r. 1412 koupil za stejnou cenu konvář Hanuš Schynk. Při příleži
tosti této koupě se také poprvé objevuje označení domu U žáby.47 Hanušovi
Schynkovi patřil dům i v letech 1414-141648 , v r. 1420 pak jakýsi Mareš od
Betlémské kaple zabavil z tohoto domu 3 kopy gr., které mu údajně Hanuš
slíbil za pivo u něho koupené. Tehdy už také byla na domě vyobrazena žába
(" ... super domo Hanussii canulatoris, in qua rana est depicta"). V r. 1421
zabavil Mareš z domu ještě další 3 kopy gr., které mu dlužili hosté od Žáby
opět za pivo. O rok později, kdy už byl Schynk mrtev, dosadila obec na dům
U žáby Kunhutu, manželku Mikuláše Slavíka, a to pod podmínkou, že až
obec obnoví právo Schynkových sirotků na tento dům, bude z něho muset
Kunhuta odejít. 49 Ovšem již v r. 1424 byl jako majitel domu uváděn Kunhutin
manžel, platnéř Mikuláš Slavík. V r. 1429 byl dům oceněn na 40 kop gr.
a spolu se Slavíkem v něm bydleli ještě nájemníci, konváři Pavel a Hanuš. Po
Mikulášově smrti připadl dům U žáby jeho manželce Kuně (Kunhutě), která
je jako majitelka uvedena poprvé v r. 1433, kdy byl dům oceněn opět na 40
kop gr. O dva roky později, v r. 1435, prodala Kunhuta svůj dům, ovšem za
pouhých 15 kop gr., svému sousedovi Janovi od Žáby, ale toho už v následujícím roce vystřídal Ondřej uzdař, který za dům zaplatil17 kop gr.50 Ani v rukou
nového majitele nezůstal však dům U žáby dlouho, neboť byl v lednu r. 1439
prodán řemenáři Jindřichovi řečenému Hemrle a jeho manželce Dorotě, a to
tentokrát za 26 1/2 kopy gr. Vyšší kupní cena ve srovnání s dřívější napovídá,
že dům byl za Ondřeje uzdaře patrně opraven či upraven a v této činnosti se
pak zřejmě pokračovalo i později, protože cena domu dále postupně vzrůstá.
Hned v červenci r.1440, tedy v následujícím roce, jej od Jindřicha Hemrle
odkoupil pekař Petr z Podžidí pro svou dceru Dorotu, manželku konváře
a jejich děti, a to již za 30 kop gr. V kupní smlouvě je dům poprvé označen
jako dům U černé žáby ("ad nigram ranam"), na rozlišení od sousedního
domu U zlaté žáby ("ad auream ranam"), který je tak poprvé nazván již
v předchozí kupní smlouvě z r. 1439.
Dorotě, dceři Petra z Podžidí, patříl dům U černé žáby ještě déle než celé

V. V. Tomek, c. d. I, Dodatky. Praha 1872, s. 196.
Týž, c. d. II. Praha 1866, s. 13.
48 Tamtéž, s. 14.
49 J. Teige, c. d., s. 180.
50 V. V. Tomek, c. d. I, s. 14.
46

47
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desetiletí. Podle jejího testamentu z r. 1451 měl po její smrti dům připadnout
jejímu muži , ale nakonec jej oba manželé, poté, co podle kšaftu z r. 1453
zdědili mlýnské městiště mezi Svatokřížskými mlýnci po Dorotině otci a Jan
se stal poručníkem jeho jmění , prodali v listopadu 1454 konváři Mikulášovi
zvanému Žebrácký a jeho manželce Elišce za 63 kop gr. Celá částka byla
zaplacena až o čtyři roky později, už po smrti Jana konváře. 5 1 Mikuláš Žebrácký vlastnil dům poměrně dlouho, postupně ovdověl a podruhé se oženil.
Po jeho smrti připadl dům U černé žáby jeho druhé manželce Anně, která jej
v r. 1488 prodala Kateřině z Petrovic. Cena domu však proti dřívějšku klesla
na 35 gr. Kateřina z Petrovic, sedící na Janovicích, pak v r. 1492 odkázala
dům U černé žáby opět vdově po Mikuláši Žebráckém Anně. Po smrti Anny
Žebrácké došlo v r. 1498 k urovnání s Pavlem šenkýřem, jemuž Anna odkázala před smrtí svůj majetek, a Kateřinou Strnadovou, která se postavila proti
vyplnění Anniny závěti, protože jí Anna údajně nevrátila peníze, které si u ní
Kateřina uschovala (30 kop starých grošů a 10 kop vídeňských a jiných gr.).
Podobně si u Anny uložila 30 uherských zlatých i Magdalena Šimková
z Nového Města. Městská rada přiřkla dům U černé žáby šenkýři Pavlovi,
ovšem s výhradou, že má oběma ženám vyplatit jejich peníze. Už o rok později, v říjnu 1499, však Pavel šenkýř prodal svůj nově nabytý dům Petru konváři a jeho manželce Markétě, tentokrát za 75 kop gr.
Noví majitelé podrželi dům až do čtyřicátých let 16. stol. Po Petrově smrti
připadl dům U černé žáby vdově Markétě, která se znovu provdala za Wolfa
konváře a jemu pak v kšaftu v r. 1542 odkázala všechen svůj majetek s výhradou, že má jejímu synovi, knězi Ondřejovi, vyplatit 40 kop gr. míš. Wolf pak
nevlastnil dům dlouho- v červnu 1544 jej prodal šenkýři Janu Bilajovi a jeho
manželce Dorotě za 55 kop gr. Po Bilajových získal dům U černé žáby (opět?)
konvář Wolf Zima spolu s manželkou Ludmilou a v jejich držení pak dům
zůstal až do r. 1584, kdy jej koupil kožišník Mikuláš Jon s manželkou Marjanou za sumu 170 kop gr. čes . O několik let později, v r. 1591 , došlo ke směně
mezi Mikulášem Jonem na jedné straně a Markétou, vdovou po Jiříku Vejvodovi a manželkou Jana Přelouckého na straně druhé: Markéta postoupila (po
zaplacení dluhů za Jiříka) Mikulášovi dům řečený Chmelovský a obdržela za
něj pro sebe a svou dceru Annu Vejvodovou dům U černé žáby a navíc 280
kop gr. čes. K další změně majitele pak došlo v lednu 1602, kdy dům od
Markéty "Vejvodovy, jinak Chmelovy" odkoupili sítkař Fridrich Rošp (nebo
také Rašp) aj eho manželka Alžběta. Cena domu při tom opět vzrostla a dosáhla
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již výše 320 kop gr. čes. V r. 1615 se poprvé objevuje nový název domuU bubnů, a to v dlužním úpisu, jímž Rašp přiznává, že je dlužen Zuzaně,
vdově po truhláři Janovi Gomolkovi, 156 kop gr. míš. a zapisuje tuto sumu na
svém domě. 52 Fridrich Rašp vlastnil dům U bubnů i v době Bílé hory a účast
nil se dokonce i stavovského povstání. Za tuto účast mu pak byla udělena
pokuta, z níž měl v r. 1628 zaplatit ještě 250 zl. 53 V únoru 1628 zdědil dům
U bubnů Rašpův syn, rovněž Fridrich, který zastával funkci úředníka šestipanského. Dům byl tehdy oceněn na 1 400 kop gr. míš.54 Fridrichovi Rašpovi
mladšímu patřil dům, nesoucí již pozměněné označení U tří bubnů, i v době
berní ruly v r. 1653, kdy platil za 1/2 osedlého, odváděla se z něho berně ve
výši 3 zl. a z komína částka 1 zl. 7 krejcarů 3 denáry a stejně jako v sousedním
domě se v něm nacházel šenk. 55 Podobná situace byla zaznamenána také
v r. 1683, změnil se pouze údaj o počtu osedlých, neboť dům se počítal za
5/8 osedlého.56
Další zprávy o domu U tří bubnů jsou z počátku 18. století. V repartici
zemské berně na r. 1702 i na r. 171 O je jako majitel uveden Stanislav Petrasch, ale v r. 1713 už dům vlastnil mistr Václav Janauer. Vzhledem k tomu,
že dům U tří bubnů tehdy platil za 3/8 osedlého, stejně jako sousední dům
U zelené žáby, dosahovala berně odváděná z těchto domů stejné výše- v roce
1702 činila 14 zl., v r. 1710 ll zl. a v r. 1714 4 zP 7 Podle údajů přiznávací
fasse tereziánského katastru z r. 1713 byl v domě U tří bubnů pivní šenk
a kuchyně a bydleli v něm nájemníci. 58 Zatímco v soupisu bytů z r. 1723 se
o domě nenachází žádný údaj5 9 , záznamy vizitační komise z téhož roku přiná
šejí podrobný popis celého domu.60 Před domem se tehdy nacházelo ohniště
sloužící veřejné kuchyni, v přízemí domu u vchodu vpravo byl šenk, vlevo
pivní kvelb, dole pak sklep na led. V prvním patře směrem do ulice byl umístěn jeden pokoj s krbem a vzadu do dvora malý kvelb, ve druhém patře na
52 Tamtéž, s. 181.
53 T. V. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha 1882, s. 962.
54 V. Líva, c. d. , s. 99.

55 V. Líva, Berní rula 3. Pražská města. Praha 1949, s. 48 ; SÚA Praha, SM, P- 124/5, kart. č.
1852, Seznamy domů z celé Prahy z pol. 17. stol.; AMP, rkp. 1862, Popsání visity král. Starého
Města pražského I. P. 1653.
56 AMP, rkp. 1862.
57 AMP, rkp. 2760, Repertiti král. berně zemské I. 1702; rkp . 2761 , Repartiti král. berně
zemské I. 1710; rkp . 2762, Repartiti král. berně zemské I. 1714.
58 SÚA Praha, TK 127, TK 128, Bekiindtniss der Hiiuser in der Kiinigl. Al ten Stadt Prag (zur
Ansiissigkeits-Rectificierung), 1713.
59 AMP, rkp . 175, Quartierbuch der Altstadt Prag 1723.
60 SÚA Praha, SM, P 124/94, kart. č. 1861, Vizitace z r. 1723 .
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straně do ulice byl jeden pokoj vedle krbu a vzadu se uvádí jeden zcela špatný
pokoj . Ve třetím patře byl už jen jeden pokoj opět s krbem. Půda sloužila jako
noclehárna (či ošetřovna) ubytovaných vojáků.
V době vizitace v letech 1725-1726 náležel dům U tří bubnů Antonínu
Pokornému, který jej koupil od předešlého majitele za 1000 zl. 61 Dům byl
tehdy třípatrový, byl dobře vystavěn z kamene, počítal se za 7/ 16 osedlého
a na činži vynášel ročně (vyjma bytu majitele) 39 zl. Pivní šenk, který byl
v domě provozován, vynášel ročně 30 zl. a spravovala jej jedna nájemnice.
V materiálech vizitační komise se nachází také nový popis celého domu. Dole
je uváděn jeden pokoj, jeden kvelb a dva sklepy, v prvním patře směrem do
náměstí byl jeden pokoj, na druhou stranu kvelb a kuchyně. Ve druhém patře
se na straně do náměstí nalézal jeden pokoj a na druhé straně jedna komora
s kuchyní, ve třetím patře pak byl již jen jeden pokoj obrácený do náměstí
a jeden pokojík orientovaný na opačnou stranu. V šenku bylo čepováno ročně
24 váz hořkého, 12 váz venkovského a 30 váz bílého piva. Kuchyni (vyvařov
nu), 1..-terá se v domě nacházela, obhospodařovala jedna kuchařka a vydělala
si tím 30 zl. ročně, přičemž daň platila 39 zl. ročně.
Antonínu Pokornému patřil dům U tří bubnů (podle extraktu osedlých)
i v r. 1737, kdy platil za 3/8 osedlého62 , a rovněž v r. 1748.63 Poté byl jako
majitel uváděn i v repartičních rolách až do r. 1762, kdy ho vystřídal Franz
Josef Janauer.64 Od r. 1765 pak byl vlastníkem domu Václav Tuček s manželkou Lidmilou.65 Berně odváděná z domu v tehdejších letech postupně klesala: zpočátku se pohybovala kolem 15 zl., v letech 1758-1759 krátce dosáhla
výše 16 zl., v r. 1762 činila zhruba 18 zl., v r. 1763 13 zl. , v letech 1765-1767
10 zl. , v letech 1769-1770 představovala sumu kolem 9 zl., v r. 1773 a 1774
šlo o 8 zl., v r. 1776 o 6 zl., v letech 1778 a 1779 se jednalo o zcela nepatrnou
sumu 28 krejcarů, ale v letech 1780 a 1781 dosáhla daň z domu U tří bubnů
opět výše přes 6 zl. 66

61 SÚA Praha, TK 129, Visitationstabellen ... iiber dem Stand der Steuerbaren Realitiiten,
welche anno 1725 et 1726 visitiert worden.
62 AMP, rkp. 1634, Extract der 1683 iibersteuer amblichen Ansiissigkeit und der pro A. 1737
verfasten Subrepartition.
63 SÚA Praha, Tk 133, Individual-Calculation der Neuen Ansessigkeit a I • Maii Anni 1748
(K6nigliche Alt Stadt Prag).
64 AMP, rkp . 2428, Repartiční rola z r. 1763.
6 5 AMP, rkp. 2430, Repartiční rola z r. 1765.
66 AMP, rkp. 2421, 2422, 2420, 2423, 2424-2427, 2428- 2429, 2430, 2431-2435, 2436,
2437, 2463, 2439-2443, Repartiční roly z let 1751-1754, 1756-1759, 1762- 1763, 1765, 17671771 , 1773-1774, 1776-1781.
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V r. 1770 náležel dům U tří bubnů (podJe soupisu obyvatelstva k vojenským účelům) nadále Václavu Tučkovi (Tučnému), který je označen jako
měšťan a kuchař z Kolína. Spolu s ním bydleli i jeho synové Jan Josef, pomocník bradýře z Jičína, a Václav, vykonávající povolání hospodářského písaře v Nuslích. Kromě nich obýval dům ještě Václav Furbas, devětadvaceti
letý právník ze Strakonic, syn lékárníka, dále medik Jan Kablík, syn zemřelého
měšťana z Kutné Hory, vdova po měšťanském řezníku Weyszetelová se syny
Janem ( 12 let) a Filipem (5 let) a konečně mlynářský pomocník Antonín Bílek. 67
V prosinci 1783 koupil dům U tří bubnů Václav N ový s manželkou Zuzanou za 1 900 zl., přičemž převzali hypotéku ve výši 650 zl. , kterou mělo na
domě pojištěnou tzv. Křesťanské shromáždění u staroměstských paviánů .
Dřívější majitelce Lidmile Tučkové bylo současně dovoleno obývat v domě
až do smrti bez placení činže jeden pokoj, nacházející se vzadu ve třetím
patře. 68 V r. 1787 si manželé Noví půjčili 100 zl. od Alžběty ovdovělé Wintířové, rozené Griinerové, a ustanovili tuto částku jako hypotéku na svém domě. 69
Stejně pak učinili s částkou 150 zl., které si VáclavNový půjčil od pražského
cechu voskářů v témže roce. 70 Tento dluh i s úroky (ve výši 300 zl.) zaplatil za
Václava Nového v dubnu 1793 poručník obchodníka Jakuba Zoldnera Franz
Bechleitner, a Noví tak byli povinni splatit dluh Z6ldnerovi.71 Na domě U tří
bubnů měl od té doby Jakub Zoldner pojištěno 200 zl., které byly po jeho
smrti rozděleny v lednu 1796 rovným dílem mezi jeho pět nezletilých dětí
Jakuba, Josefa, Johanna, Ignáce a Annu tak, že každému připadlo 40 zl. 72
Dluh ve výši 100 zl., který měli Noví zaplatit Alžbětě Wintířové, přešel po
její smrti v únoru 1798 na jejího dědice Josefa Beneše. 73 V červenci 1799
však manželé Noví prodali dům U tří bubnů se všemi závazky za 3300 zl.
manželům Františku a Anně Havlovým, kteří se současně zavázali, že ponechají Novým byt v prvním patře, který dosud obývali, a také veřejnou kuchyni, a to bez placení činže až do svatého Jiří následujícího roku. 74 Manželé
Šebesta, Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. Praha 1933, s. 153 .
68 AMP, rkp. 4127, f. 60v- 6lv; rkp. 3632, f. 256v, 302v- 303v; rkp. 3702, f. 403-403v.
67 E.

Tučkovi jsou uváděni i v Domovní role- AMP, rkp. 235, a v SchaUerově topografii (J. SchaUer,
c. d ., s. 672).
69 AMP, rkp. 3632, f. 256v- 258; rkp. 3808, f. 162, 162v; rkp. 4 135, f. 276.
70 AMP, rkp. 3632, f. 302v- 303.
71 AMP, rkp. 3635, f. 268v- 270v; rkp. 4135, f. 276.
n AMP, rkp. 4132 , f. 265v- 272v; rkp. 4150, f. 170v- 171; rkp. 4128 , f. 128; rkp. 4562,
f. 304; rkp. 4563, f. 198v; rkp. 4147, f. 192v.
73 AMP, rkp . 3808, f. 162v.
74 AMP, rkp. 4135, f. 60v, 276-278; rkp. 4132, f. 265v; rkp. 3632, f. 256v, 302-303v; rkp .
3635, f. 268v; rkp . 3808, f. 162v.
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Havlovi pak zaplatili část dluhů, ale již v srpnu 1800 prodali svůj dům manželům Janovi a Anně Kyhasovým za stejnou cenu 3 300 zU 5 Také noví majitelé přitom na sebe převzali hypotéku patřící Křesťanskému shromáždění
u staroměstských paviánů , dluh 200 zl. příslušející Zoldnerovým sirotkům
a navíc ještě 400 zl., které měl na domě pojištěny František Špalek. 76
Jan Kyhas v r. 1808 zemřel a dům byl poté rozdělen na dvě poloviny: jednu
obývala vdova Anna, znovu provdaná Preidtschalterová, druhá tvořila vlastní
K yhasovu pozůstalost. 77 Od dědiců Jana Kyhase, tj. od vdovy Anny, od dcery
Kateřiny Anny, provdané Walsinové, a od Dominika Preinhaltera, vdovce po
druhé dceři Johanně, který zastupoval svého nezletilého syna Josefa, koupil
dům U tří bubnů v červnu 1810 za4 030 zl. Alois Waldstein.78 Tomu se podařilo zbavit dům dluhů a hned na to jej ještě v témže měsíci prodal Rosině
Richterové, tentokrát za 10 000 zlatých.79 Nová majitelka podržela dům jen
do července následujícího roku, kdy jej za stejnou cenu prodala Karlu Schmidtovi. 80 Ani on nevlastnil dům U tří bubnů dlouho- už v březnu 1813 jej opět
zadlužený odprodal za 4 600 zlatých manželům Františku a Veronice Míkovým. ('I kupní smlouvě bylo tehdy poprvé vyjmenováno nářadí k hašení ohně ,
které pak přecházelo na další majitele.) 8 1 Míkovi zaplatili část dluhů a hned
v dubnu téhož roku od nich jejich dům za 5 050 zl. odkoupila Veronika Pohlová.82 O rok později, tj. v r. 1814, označila pochozí domovní komise stav
domu U tří bubnů za špatný. Dům byl tehdy třípatrový, nepatřily k němu
žádné zahrady, pole ani louky, platila se z něho daň ve výši 4 zl. 37 krejcarů
za rok a na činži vynášel 530 zl. ročně. 83
V říjnu 1815 došlo opět ke změně majitele, protože tehdy bylo vlastnictví
domu U tří bubnů převedeno koupí za poslední cenu 5 050 zl. z Veroniky

75 AMP, rkp. 4136, f. 164v- 166; rkp . 3639, f. 94, 344; rkp . 4569, f. 263, 337; rkp . 4571 ,
f. 140, 268v; rkp. 413 7, f. 124, 240v; rkp. 4145 , f. 58.
76 AMP, rkp. 4136, f. 164v- 166.
77 AMP, rkp. 4145 , f. 56v- 57, 57- 58, 58- 60v.
78 AMP, rkp. 4145 , f. 57, 58-60v; rkp. 4559, f. 164; rkp. 4569, f. 237; rkp. 4571, f. 140, 269;
rkp . 4572, f. 52, 61; rkp. 3640, f. 226, 344; rkp. 3712, f. 3v.
79 AMP, rkp. 4145 , f. 60v-6 lv; rkp . 4559, f. 164; rkp. 4571 , f. 268v; rkp. 3639, f. 344; rkp.
3640, f. 226; rkp. 3711, f. 26v.
80AMP, rkp . 4145, f. 60v, 64v- 67; rkp . 4559, f. 164; rkp. 4571, f. 268; rkp. 4572, f. 59v, 61;
rkp. 3639, f. lOv; rkp. 3640, f. 344; rkp . 3645, f. 267; rkp. 3711 , f. I lOv.
8 1 AMP, rkp . 4145, f. 60, 64v, 309- 311; rkp. 4135, f. 268, 297; rkp. 3636, f.IOv.
82 AMP, rkp. 4145 , f. 60, 3 16-31 8; rkp. 4147, f. 195; rkp . 4571 , f. 268, 297; rkp. 3646,
f. 335; rkp. 3647, f. 28v; rkp. 3648, f. 116.
83 SÚA Praha, TK 134, Rolla vom Jahre 1757 nach dem Befund der HiiuseruntersuchungsCommission vom Jahre 1816 [správn ě 1814] (Konigliche Altstadt Prag).
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Pohlové na jejího manžela Františka, který se současně zavázal splatit všechny dluhy na domě váznoucí. 84 V r. 1816 zaznamenala nová pochozí domovní
berní komise stav domu v porovnání se stavem v r. 1814 jako nezměněný. 85
Popis vnitřního uspořádání domu, který byl tehdy sestaven, zhruba odpovídá
situaci z let 1725-1726. Dole byly dva sklepy, jeden vpředu a druhý vzadu,
oba patřily majiteli, který obýval byt ve druhém patře a platil za vše 200 zl.
V prvním patře byl jeden byt, sestávající z pokoje, komory, kuchyně a dřevníku.
Platilo se z něho 190 zl. Majitelův byt ve druhém patře se skládal z pokoje,
kuchyně a komory. Třetí patro bylo rozděleno do dvou bytů, z nichž každý
měl pokoj a kuchyni, první však byl zřejmě menší, neboť se z něho platil
nájem 60 zl., zatímco z druhého 80 zl.
V září 1817 převedl Franz Pohl, který mezitím ovdověl a znovu se oženil,
prodejem za 5 000 zl. vlastnictví domu U tří bubnů se všemi závazky na svou
novou manželku Ludmilu. 86 Ta se po Františkově smrti znovu provdala a jako
Ludmila Procházková prodala v říjnu 1823 svůj dům Josefu Schwandovi za
7800 zl. 87 O rok později, v listopadu 1824, následoval nový prodej a dům
koupila za 3 260 zl. Barbara Svobodová von Eisenfels spolu s manželi Františkem a Josefou Hullinskými. 88 Noví majitelé však nepodrželi dům dlouho
a již v srpnu následujícího roku jej prodali za 3 240 zl. Josefu a Anně Weinerovým.89 Ti jej rok nato odprodali již za 4 120 zl. Johannu a Barbaře Zwiretzovým, kteří na sebe převzali pasiva na domě váznoucí. 90 V dubnu 1839 pak
manželé Zwiretzovi prodali dům č . 14 za 4 800 zl. krupaři Dominiku Kropáčovi a jeho manželce Josefě. 91 Další změna majitele pak následovala v r. 1843,
kdy dům odkoupili za 7 100 zl. manželé Johann a Antonie Herzogovi. 92
84 AMP, rkp. 4146, f. 195v- 197; rkp. 4571, f. 268, 297; rkp. 3646, f. 235; rkp . 3647, f. 28;
rkp. 3648, f. 137, 199; rkp. 3713, f. 117v, 118v, 299v.
85 SÚA Praha, TK 136, Ausweis iiber die von der Hiiuser-begehungs-Commission aufgenommenen Wohnungs-bestand-theile und Zinsungen von Nro I bis 257 (1816).
86 AMP, rkp. 4148, f. 18v- 20; rkp. 4145, f. 60, 316v, 360v; rkp. 4571, f. 268, 297; rkp.
3646, f. 235; rkp. 3647, f. 28; rkp. 3650, f. 332.
87 AMP, rkp. 4153, f. 20-22; rkp. 3719, f. 142.
88 AMP, rkp. 4153, f. 235v-238.
89 AMP, rkp. 4153, f. 370v-373.
90 AMP, rkp. 4154, f. 302-304v; rkp. 4571, f. 268v, 296; rkp. 4587, f. 25v; rkp. 3659, f. 67,
126; rkp. 3665, f. 284, 349.
9 l AMP, rkp. 4163, f. 361v-365; rkp. 4145, f. 56; rkp . 4571, f. 68v, 276; rkp. 4587, f. 25;
rkp. 3665, f. 189, 284, 347,349, rkp. 3674, f. 46; rkp. 3733, f. 66, 139. Dále i rkp. 6017, BauParzellen Protocoll der Stadtgemeinde Prag bohmisch Praha, I tcs Viertel Altstadt, Steuerbezirk
Prag, 1842.
92 AMP, rkp. 4168, f. l!Ov-114v; rkp. 4145, f. 56; rkp. 4571, f. 68v, 296; rkp. 3665, f. 189,
284, 347, 349; rkp . 3674, f. 46; rkp. 3681, f. 27v; rkp. 3737, f. 243v, 244.
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Ti podrželi dům čtyři roky, do dubna 1847, kdy jej za 7 000 zl. prodali Franzovi a Barboře Salatschovým. 93

93 AMP, rkp. 4171, f. 18v-20v; rkp. 4145 , f. 56; rkp. 4163, f. 361v; rkp. 4571, f. 68v, 296;
rkp. 3665, f. 189, 284, 347, 349; rkp. 3674, f. 46; rkp. 3681, f. 27v; rkp. 3682, f. 372; rkp.
3687, f. I ; rkp. 3743, f. 14v, 17.
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JAROSLAV DoušA

STAROMĚSTŠTÍ KONŠELÉ V JINÝCH FUNKCÍCH
MĚSTSKÉ SAMOSPRÁVY V LETECH 1571-1602 A 1630-1650

Staroměstští konšelé zastávali také nižší funkce v městské samosprávě běžně
v 16. i 17. století. Do této praxe zasáhlo zavedení drahotního řádu, zveřejně
ného 28. 7. 1578. Se zavedením nové organizace dozoru nad cenami provedla
vláda i přesnější organizaci určování cen jednotlivým řemeslům . Dozor nad
zachováváním nařízených cen prováděli "inspektoři", určení pro každou živnost zvlášť z váženějších měšťanů, především z členů městské rady. Inspektoři nad řemesly byli do svých funkcí dosazováni vždy při obnově rady (poprvé r. 1579) a ostatních městských úřadů. Sázení cen se pak dostalo do
kompetence měšťanských inspektorů podle přesně určených směrnic a pod
dohledem nejen císařských hejtmanů a rychtářů, ale i místodržících. 1
Konšelé zastávali v letech 1571-1602 nejčastěji (od r. 1578) funkce inspektorů nad různými cechy a řemesly, přičemž sami neměli být členy cechu,
který kontrolovali. Byli ustanoveni téměř vždy dva současně ke kontrole jednoho cechu a činnost těchto "inspektorů" je doložena do pobělohorské doby.
Od r. 1584 tuto dohlížitelskou funkci nad některými cechy vykonával kolektivně šestipanský úřad (r. 1584 nad pekaři 2 a tesaři, zedníky a kameníky 3,
r. 1590 "nad plátny" v rychtě a kotcích\ r. 1594 "nad chleby" 5 a plátny v kotcích a na rychtě při trhu 6 , r. 1599 tutéž funkci 7 a dále prováděli dohled nad
1 J. Janáček, Rudolfinské drahotní řády. Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč . 67,
1957, seš. 4, s. 29. Před r. 1571 např. Daniel Frejškut působil ve staroměstské radě od I O. (16.) 3.
1554, zádušním úředníkem kostela sv. Mikuláše byl v r. 1554. Archiv hlavního města Prahy
(dále AMP), rkp. 1280, f. 79a. J. Teige, Základy starého místopisu pražského II. Praha 1915,
s. l 08. Text příspěvku je napsán na základě údajů uvedených v příloze .
2 AMP, rkp. 69, f. 82b.
3 Tamtéž, f. 83a.
4 Tamtéž, f. 118a.
5 Tamtéž, f. 153a.
6 Tamtéž, f. 153b.
7 Tamtéž, f. 177a.
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zedníky, kameníky, tesaři, pokrývači a dlaždiči 8 ). Od r. 1599 se v zápisech
objevují také "inspektores (osoby) nad úřady". Tehdy se jako inspektor nad
mostským úřadem připomíná primátor Václav Krocín z Drahobejle9 a Kryštof Bettengii 0, nad šestipanským úřadem Ludvík od Tři Možďířů 11 , rovněž
poprvé se tehdy objevuje hodnost "úředníci nad obecními penězi" (Kašpar
Lukáš). 12 O tři léta později se pak v zápisech uvádějí další nové funkce "osoby nad vězni", nad úřadem rychtářeským (tj . nad městským rychtářem),
nad úřadem špitálským, také nad "žebráky a povaleči" 13 , dále r. 1606 poprvé
"inspektores nad registry obecními" 14, o pět let později poprvé nad úřadem
porybného. 15 Současně se vedle pravidelného opětného dosazování (krátce
po obnovách rady) těchto inspektorů jasně praví, že to jsou "páni inspektores
nad ouřady a pořádky z pánův radních nařízení" . 16 Dále v r. 1616 se jako
"inspektor záduší" (v tomto případě Matky Boží před Týnem) uvádí JanDuchoslav Kodovský z Děvína. 1 7
Jestliže tedy v r. 1578 nařídila vláda, aby nad cechy a řemesly (ale přede
vším nad cenami jejich výrobků) 1 8 bděly k tomu zvláště ustanovené osoby,
pak r. 1599 byli tito "inspektoři" ustanovováni rovněž v počtu dvou (někdy
i více) nad nižšími články městské samosprávy (s výjimkou desetipanského
úřadu a funkcí vázaných místem bydliště- desátníků, padesátníků, čtvrtních
hejtmanů). Na rozdíl od "osob nad cechy" to byli zřejmě jen konšelé a nikoli
také ostatní měšťané, opět platila zásada, že kontrolu prováděli lidé z jiného
článku samosprávy, než na který měli sami dohlížet. Nenalezli jsme zápis,
z něhož bychom mohli usuzovat, že takto byl kontrolován i staroměstský kancléř. Tento dohled nad činností nižších článků městské samosprávy zavedla
městská rada a byl výlučně její záležitostí, ovšem i zde mohl svou pravomoc
uplatňovat staroměstský královský rychtář. Konečně ze zápisů jednoznačně

8

Tamtéž, f. 177b.
178a.

9 Tamtéž, f.
10 Tamtéž.

11

Tamtéž.
Tamtéž.
13 Tamtéž.
14 Tamtéž, f. 193b.
15 Tamtéž, f. 206b-213a.
16 Tamtéž.
17 J. Teige, Základy I, s. 516.
18 "Inspektoři " dohlíželi nad veškerou činností cechů . B. Mendl, Vývoj řemesel a obchodu
v městech pražských. Praha 1947, s. 38. Kontrolní činnost inspektorů nad řemesly a cechy, ale
o něco později i nad nižšími městskými úřady byla zároveň také projevem jisté byrokratizace
staroměstské správy.
12
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plyne, že šestipanský úřad prováděl dohled nad některými "řemesly" avšak
na druhé straně byl sám rovněž kontrolován, kdežto desetipanský úřad tuto
kontrolu neprováděl a městská rada na desetipány prostřednictvím "inspektorů" nedohlížela. "Inspektoři nad úřady" pracovali tedy od r. 1599 ar. 1614
-ne-li dříve- byla výstavba této dohlížecí instituce dokončena.
Mimo funkce inspektorů se stávali staroměstští konšelé současně nejčastě
ji staršími přísežnými cechů, někdy úředníky špitálskými a málokdy zádušními úředníky. Ve zkoumaném třicetiletí jednou zastával člen rady současně
úřad šestipána 19 , jednou desetipána20 , nikdy mostský, staršího obecního
a dalších již zmíněných hodností vázaných na čtvrtní územní staroměstskou
organizaci.
Leckdy člen rady zastával současně dvě nižší funkce (např. starší přísežný
svého cechu, inspektor nad cechem jiným), nebo tři (nejčastěji dohlížel na tři
různé cechy), ale v letech 1579-1602 nikdy více. Zdá se, že činnost měšťanů
jako inspektorů nebyla ovlivněna jejich eventuálním působením ve funkci
purkmistra, vykonávali ji, jako by byli řadovými členy rady. Královští rychtáři zasahovali v rámci pravomocí plynoucích z instrukcí pro jejich úřední čin
nost a mimo to sami působili i jako "inspektoři" (většinou "nad hospodami").
Činnost měšťanů v nižších funkcích samosprávy v době, kdy ještě nebo již
působili ve staroměstské radě v letech 1571-1602, byla rovněž značně různo
rodá a lze ji zobecnit natolik, že vlastně můžeme charakterizovat personální
obsazení nižších článků správy vůbec.
Poměrně často byl několik let po sobě jeden měšťan zádušním úředníkem
(jednoho záduší) nebo starším přísežným cechu či starším obecním čtvrti.
Někdy také zůstával déle desátníkem, desetipánem, málokdy šestipánem. Jednotlivý měšťan běžně zastával několik nižších funkcí současně (inspektor nad
několika cechy, inspektor a starší přísežný čtvrti, inspektor a starší přísežný
cechu nebo inspektor a starší obecní, dále inspektor nad cechem a úředník .
zádušní, úředník zádušní a mostský, úředník mostský a starší obecní). Málokdy v jedněch rukou spočívala současně hodnost desetipanská a staršího obecního (nebo inspektora cechu), výjimečně se šestipán stával inspektorem a nikdy desetipánem. Úřad šéstipanský a mostský (málokdy ve spojení s jinými
funkcemi) zastávalo poměrně málo osob z celkového počtu všech členů samosprávy a nikdy v obou těchto úřadech nepůsobila současně stejná osoba.
Šestipáni působili jako "inspektoři" kolektivně . Pokud byli měšťané členy

19 AMP, rkp. 69, f. 19b.
20

Tamtéž, f. 79b.
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rady, nikdy nepůsobili ve funkci spojené s místem bydliště (desátník aj .). Staroměstský kancléř nebyl kontrolován žádným z uvedených způsobů. 21
Členové staroměstské rady působili také leckdy v zemské správě.
Staroměstští primátoři celkem pravidelně zastávali funkci jednoho ze zemských bemíků, zastupovali zde městský stav. Jako nejvyšší bemíci a pak
v různých sněmovních komisích působili radní poměrně často, v ostatních
zemských úřadech naopak málokdy. Můžeme říci, že na straně jedné zastávali členové rady funkce v nižších článcích městské samosprávy a na straně
druhé - leckdy ve stejné době - působili v zemské správě. Tak získáváme
úplný přehled o jejich činnosti ve staroměstské obci a zemské správě. Jako
příklad uveďme několik konšelů Starého Města:
JaroslavzMutěnína,konšelem 10.11.1579-17.12.1581 22 ,nasněmu

r. 1581 byl zvolen nejvyšším berníkem 23 , členem rady byl i v letech

1556-1579; Jan Šustr z Goldburku, konšelem 1. 9. 1608-3. 8. 1611 a 24.
10. 1616-25. 1. 162024 , od 23. 2. 1617 byl také zemským prubířem 25
a v konšelském i zemském úřadě se připomíná současně 15. 10. 1618 26 , Jan
Kutovec z Úrazu byl členem rady v letech 1560-1576, v prosinci 1576 zastával dále funkci purkmistra a zároveň působil jako hofrychtéř měst české královny; jiní členové rady však plnili i jiné úkoly27 . Měšťané byli přirozeně
voleni do různých sněmovních komisí a delegací i v době, kdy nepůsobili ve
staroměstské radě.
21 V r. 1602 úřad staroměstského kancléře i staroměstského královského rychtáře zřejmě
zastával současně Jiří Heidelius z Razenštejna. Podle F Roubíka, Královští rychtáři v pražských i jiných českých městech, in: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 6 (dále
SPDHMP), 1930, s. 349, byl Heidelius jmenován rychtářem r. 1603, ale v zápisu o obnově rady
se o H. jako o rychtáři mluví již 23. 7. 1602 (AMP, rkp. 69, f. 180a). Staroměstským kancléřem
byl H. ještě v lednu 1603. A. Rezek, Zápisy Viléma Slavaty z let 1601 - 1603. RKČSN VII, sv. 2,
1887, s. 58; J. Douša, Seznamy staroměstských konšelů z let 1547- 1650. PSH 14, 1981, s. 96.
Jestliže Heidelius skutečně zastával současně tyto dvě funkce, šlo o výjimečnou záležitost (v této
dobč), podmíněnou úlohou Heidelia jako agenta Habsburků a nejvyššího kancléře Lobkovice.
22 AMP, rkp. 69, f. 47a.
23 J. F Beckovský, Poselkyně starých příběhů českých. Díl 2, sv. I. Vyd. A. Rezek. Praha
1879, s. 331.
24 AMP, rkp. 69, f. 231, 240, 247, 250, 255.
25 E. Nohejlová, Z příběhů pražské mincovny. Praha 1929, s. 74, pozn. 507.
26 J. Teige, c.d. I, s. 32, č . 215.
27 AMP, rkp . 69, f. 38b. Přehled činnosti 25 staroměstských konšelů a primátorů v zemské
správě v letech 1545- 1657 uvádí J. Douša v rigorozní práci Městské rady na Starém Městě
pražském v letech 1547- 1650. Plzeň 1976, strojopis, s. 251 - 252. Působení některých členů
staroměstských rad v různých funkcích městské i zemské správy publikoval týž v příspěvku
M ěstské rady v Plzni a na Starém Městě pražském v letech 1550-1650. Sociální složení rad
v letech 1560-1590. SAP 32, 1982, s. 411-414.
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Konečně je nutno konstatovat, že kromě primátora Kašpara Loselia nepů
sobil v letech 1547-1650 na Starém Městě nikdo současně jako konšel nebo
primátor a královský rychtář. 28
Můžeme také konstatovat přibližný odhad poměru počtu měšťanů pracujících v různých složkách staroměstské samosprávy vzhledem k počtu obyvatel. V letech 1571-1602 působilo ve staroměstské radě celkem l11 osob.
V r. 1579 byla dosazena opět nová rada a konšelé působili první rok jako
"inspektoři" nad cechy. Měšťané tehdy zastávali celkem 357 samosprávných
funkcí, mnozí několik najednou, i když právě nepůsobili v městské radě. 29
Josef Janáček uvádí k r. 1562 počet všech staroměstských řemeslníků odhadem asi 1300-1440 30, Václav Líva počet všech obyvatel této části Prahy odhadl k r. 1608 asi na 12 700 osob 31 , takže v městské samosprávě působila
v r. 1579 asi 2-3% Staroměstských.
Ze seznamů nižších samosprávných funkcí, zastávaných v letech 1571-1602
(viz příloha), lze vyvodit závěry o různém průběhu působení skupin měšťanů
v samosprávě.
1. Skupina osmi lidí, kteří působili v radě jedno či dvě funkční období,
nikoli však v radách obnovených bezprostředně po sobě, nepůsobili v nižších
samosprávných orgánech (např. Ondřej Aletýn, Šebestián Kropáč). V radách
byli na posledních místech, mimo okruh lidí postupně zastávajících úřad purkrnistra.
2. Dvanáct měšťanů, jejichž činnost začíná místem v radě, pokračuje a končí
v různých nižších článcích samosprávy bez vzestupu k místu primátora nebo
dokonce k hodnosti královského rychtáře (např. Pavel Fišl).
3. Vavřinec Břekovec a Jan Platejs začali svou veřejnou činnost rovněž
místem v radě. Břekovec se později stal královským rychtářem a skončil jako
perkmistr viničných hor pražských, Platejs ser. 1603 stal sekretářem České

28

J. Douša, Seznam staroměstských purkmistrů z let 1618- 1622. PSH 17, 1984, s. ll 0-1!1.

rady v Plzni a na Starém Městě pražském v letech 1550-1650, s. 363, 374,412.
Loselius působil jako primátor a královský rychtář současně v letech 1628- 1631 (do své smrti).
J. Douša, Seznamy staroměstských konšelů z let 1547- 1650, s. 93, 108- 110. Působil současně
v těchto funkcích vzhledem k mimořádným poměrům po bělohorské bitvě, kdy staroměstská
správa byla značně omezena většími právy královských hejtmanů a rychtářů, zejména v letech
1622-1628. Královští hejtmané v těchto letech dokonce ustanovovali i nižší úředníky městské
samosprávy, což byla před r. 1620 záležitost městské rady. V Líva, Studie o Praze pobělohorské
II. Rekatolisace. SPDHMP 7, 1933, s. 31. O vývoji staroměstské správy po r. 1620 viz V Vojtíšek, Radnice staroměstská. Praha 1923.
29 AMP, rkp. 69, f. 47a- 52a.
30 J. Janáček, Řemeslná výroba v českým městech v 16. století. Praha 1961, s. 189.
31 V Líva, Kolik obyvatelů měla Praha před třicetiletou válkou. ČČH 42, 1936, s. 346.
Týž,
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dvorské kanceláře v Praze ar. 1615 ve Vídni . Platejsův případ je v rámci
zkoumaného období ojedinělý právě postupem do České dvorské kanceláře 32 ,
šlo o prohabsburského aktivistu.
4. Deset konšelů působilo v několika staroměstských radách, ale jen sporadicky pracovali jako "inspektoři" nad různými "řemesly", nestali se ani primátory ani královskými rychtáři (např. Augustýn Apatykář) .
5. Pro dvacet devět měšťanů znamenala konšelská hodnost vrchol a leckdy i závěr jejich působení v samosprávě, když v předchozích letech pracovali v nižších složkách samosprávy (např . Eliáš Behem). Jde o největší skupinu městských funkcionářů zkoumaného období, lze u nich předpokládat značné
zkušenosti ve správě a zároveň důvěru jisté části obyvatel ve výsledky jejich
úřední činnosti, zaměřené k prospěchu obce.
6. Jediný Jan Bartoškovic z Dražic začal svou dráhu jako primátor, aniž
by dříve zastával konšelskou funkci. Primátorem byl v letech 1560-156233,
pak se stal císařským rychtářem, jako primátor34 opět působil v letech
1567-1571 35 a 1581- 1584, kdy zemřel. 3 6 Jan Bartoškovic se stal ve staroměstské radě spolehlivou oporou vlády; tento staroutrakvista se do rady dostal a byl dosazen jako primátor díky přímluvám pražského arcibiskupa
a dalších činitelů . Byl znám jako příznivec jezuitů a přítel arcibiskupa. Jako
primátor vyhnal r. 1569 z města kramáře, kteří rozšiřovali karikatury jezuitů37, svého syna posílal do jezuitské školy. Do čela samosprávy se dostal díky
loajálnímu postoji vůči Habsburkům a katolické církvi, což byl hlavní důvod,
proč mohl začít působit rovnou jako primátor.
7. Jiřík Žamberský, Václav Krocín, Izaiáš od Rajských jablek. Pro první
dva se stala vrcholem jejich veřejné činnosti hodnost primátorská, pro třetího
funkce královského rychtáře, i když později působil rovněž jako primátor. Při
loajálnosti vůči vládě, podmiňující jeho postavení, se především Krocín zasloužil o správu a rozvoj Starého Města.
8. Agrikola Šebestián z Horšova, Tomáš Grof a Bartoloměj Miller z Unterperka se po nejvýše poloviční době (vzhledem k celkové délce trvání jejich
"úřední dráhy") stali královskými rychtáři , když dříve působili jako členové
městské rady. Agrikola a Miller byli katolíky a zastávali v radě nekompromisní
32 J. Douša, Městské rady, s. 373. J. Teige, Seznamy měšťanů pražských I. Staré Město
(1551 - 1620). Almanach král. hl. města Prahy 8, 1905, s. 129.
3 3 AMP, rkp. 1281, s. 156.
34 AMP, rkp. 1237, f. 46b. J. Douša, Městské rady, s. 371 - 372.
35 AMP, f. 169a.
36 K. J. Erben, Die Primatoren der konigliche Altstadt Prag. Praha 1858, s. 27- 32.
37J. Douša, Městské rady, s. 371.
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provládní stanoviska, Agrikola ser. 1571 stal prvním staroměstským katolickým radním od husitských dob.38 Vzhledem ke konfesionální příslušnosti
a politické spolehlivosti se Agrikola, Grof i Miller stali královskými rychtáři
aby v panovníkově zájmu mohli kontrolovat činnost staroměstské rady
i samosprávy.
9. Pavel Kapr z Kaprštejna a Jaroslav z Mutěnína se stali královskými
rychtáři až ve druhé polovině doby svého působení v samosprávě, Jaroslav
z Mutěnína působil podobně jako Agrikola, Grof a Miller také v nižších složkách samosprávy, např. jako "inspektor nad řezníky".
10. Skupina 41 osob, u kterých se vrcholem dráhy v práci samosprávy
stalo místo v městské radě. Měšťané této skupiny působili také v nižších
orgánech samosprávy, a to i v době , kdy nepracovali v městské radě. U 17
vidíme ze zápisů, že zastávali místa v samosprávě rovněž mimo období let
1571-1602. Podobně jako konšelé ze skupiny 5 prošli mnohaletou cestou
úřední činnosti v samosprávě (např . Jan Mazánek).
Dělení konšelů do deseti skupin podle jejich postupu v samosprávném aparátu je ovšam schematické a nedokonalé, ukazuje však vlastně na postavení,
vliv a postup různých skupin měšťanstva na Starém Městě pražském a ozřej
muje také postup vlády a katolické církve při snaze o ovládnutí samosprávy
(královští rychtáři, Jan Bartoškovic, Agrikola a další) .
Závěrem můžeme konstatovat, že nejvíce konšelů (78, skupiny 1, 5 a 10) se
zřejmě spíše vlastním úsilím dopracovalo místa v radě , pro část z nich to
zároveň byl konec a vrchol veřejné činnosti - nestali se např. královskými
rychtáři . V této skupině rovněž musíme hledat převážně nekatolíky a měšťa
ny, kteří v radě zasedali jen v několika funkčních obdobích. Konšelé skupiny
2 působili ve větším počtu funkčních období a před svým vstupem do rady
nepracovali v nižších složkách samosprávy. Konšelé skupiny 4 většinou nižší
funkce v městské samosprávě nezastávali, někteří z nich se stali hned radními. Na opačném konci než měšťany, pro které místo v radě bylo vrcholem
a závěrem jejich veřejné činnosti, nalézáme ll jejich kolegů, kteří se postupně (nebo také ihned) stali primátory, předtím, současně nebo později také
královskými rychtáři. Pokud právě nebyli královskými rychtáři, nalézali se
vůči těmto zástupcům panovníka v podřízeném postavení. Primátorský úřad
byl podobně jako městská rada obsazován z panovníkova příkazu prostřed
nictvím jeho komisařů. Na dosazení primátora neměla odstupující rada v tomto
období vliv a občas nebyla tato funkce krátce obsazena.

38

Tamtéž, s. 37 1- 372.
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Není pravděpodobné, že by působnost konšelů v jiných samosprávných
funkcích závisela nějak na jejich majetnosti. Obchodníkovo bohatství větši
nou nebylo rozhodující ani pro jeho ustanovení konšelem. Někteří členové
patriciátu v radě zasedali také jen v jednom či ve dvou funkčních obdobích
(Tomáš Hebnštrejt, Kryštof Bettengl, Petr Nerhof, Lorenc Štark, Jan Teufl,
Eustach Bettengl) 39 , nikdo z nich se nestal primátorem nebo královským rychtářem a z nižších funkcí zastávali jen práci "inspektora" ("nad řemesly") nebo
působili jako obecní starší ve své čtvrti.
I po dosazení staroměstské rady 21. 1O. 1622 a v dalších letech fungovaly
nižší složky městské správy stejným způsobem jako před stavovským povstáním.40 Léta 1630-1650 byla pro přehled činnosti radních v nižších samosprávních funkcích vybrána proto, žer. 1628 byla hospodářská agenda vrácena z rukou císařských rychtářů do působnosti městských rad, a šlo tedy
o formální návrat ke stavu před r. 1617. Praxe však byla por. 1622 v městské
správě přesto poněkud odlišná vzhledem k válečným poměrům, ke stoupajícímu počtu původně mimořádných intervencí z vládních míst do poměrů
v městské správě a také proto, že nekatolíci již nesměli být přijímáni do měst
ských úřadů . Dor. 1649 měly také vojenské úřady právo dávat přímé příkazy
staroměstské radě.

V letech 1630-1650 zastávali konšelé opět nejčastěji současně funkce innad cechy a nižšími městskými úřady. Došlo však k některým změ
nám. Někteří radní dohlíželi jen nad cechy (např. r. 1650 Karel Felix Šustr
z Goldburku byl inspektorem nad sedmi cechy), jiní kontrolovali jen činnost
nižších složek městské správy (např. r. 1637 Vít Beperl nad třemi úřady současně), další dohlíželi nad cechy i úřady (např. r. 1634 Jan Petráček kontroloval práci čtyř nižších úřadů a čtyř cechů současně). Rovněž počet inspektorských funkcí v jedněch rukou se ve srovnání s obdobím let 1571-1602 zvýšil.
Tato funkce opět nijak neovlivňovala práci radních v úřadu purkmistra (např.
r. 1630 Jan Petráček, Jan Jungmajer, Jakub Kozel z Pecinovce). Novým rysem v kontrolní činnosti městské rady se stal dozor jednoho konšela jako
"inspektora" nad přísežnými zemskými mlynáři- orgánem, jehož působnost
se dříve týkala tradičně celých Čech. Poprvé se tak stalo r. 1637 a mlynáře
kontroloval Jakub Dobřenský z Nygropontu. Ve srovnání s předbělohorskou
spektorů

J. Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955, s. 369.
J. Čelakovský, Privilegia měst pražských. Praha 1886, s. 38--49; F Roubík, Královští
hejtmané v městech pražských v letech 1547- 1785. SPDHMP 7, 1933, s. 128-132; V Líva,
Studie, s. 31; V Vojtíšek, Radnice staroměstská, s. 42; Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I.
Praha 1890, s. 681, 684.
39

40
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dobou se nově objevuje sporadicky dohled jednoho ze staroměstských konšelů nad desetipanským úřadem, který sám kontrolu nad cechy neprováděl.
Dohled nad činností šestipanského úřadu prováděla městská rada stejným
způsobem jako před r. 1600, ale šestipáni mezitím ztratili svou kolektivní
kontrolní funkci.
Mimo funkce inspektora zastávali konšelé ještě občas práci obecního staršího, neuvádí se však, v jaké čtvrti města. Členové rady však již současně
nezastávali funkce úředníků záduší, mostského, desetipanského ani šestipanského úřadu . Špitálskými úředníky se stali jen dvakrát. V letech, kdy nepůso
bili v radě, zastávali měšťané funkce v nižších složkách správy, není však
doloženo, že by někdo působil současně jako inspektor a zádušní úředník,
starší obecní a mostský úředník nebo mostský a zádušní úředník. Jediný měš
ťan pracoval jako perkmistr pražských hor viničných a starší obecní současně
(Felix Had z Proseče v letech 1639-1642, 1648 a 1650) a jediný měšťan jako
staroměstský konšel a kancléř současně (Adam Václav z Velechova r. 1629).
"Inspektory" se stávali výjimečně královští rychtáři (kromě dohledu "nad
hospodami" ještěr. 1630 kontroloval Linhart Korka z Korkyně cech kočí) .
Dosti často byl "inspektorem" primátor.
Staroměstští šesti páni a deseti páni již nevykonávali žádné jiné funkce. Také
měšťané , kteří právě nepůsobili v konšelském sboru, již nebyli ani tehdy desátníky, padesátníky nebo čtvrtními hejtmany a málokdy pracovali jako starší
přísežní cechů. Šestipánem a mostským úředníkem současně nebyl nikdo, staroměstského kancléře rovněž nikdo nekontroloval.
V letech 1630-1650 začínali působit měšťané (budoucí konšelé) ve správě
jako konšelé (2) či konšelé a "inspektoři" nad cechem (8), jako desetipáni (7),
mostští úředníci (3), starší přísežní cechů (3), starší přísežní a konšel (1),
šestipán (1), Václav Voříkovský nejdříve působil ve správě zemské (v české
komoře před r. 1628) a pak působil ve staroměstské správě; tři jeho kolegové
z rady naopak postupně získali funkce mimo městskou správu (Felix Had
z Proseče se stal perkmistrem pražských viničných hor r. 1650, Jan Petráček
radou arciknížete Leopolda Viléma por. 1639, Václav Voříkovský ser. 1632
stal císařským radou) .
Působení měšťanů v samosprávě mělo různý průběh, většinou však vzestupný od nižších funkcí ke konšelské či primátorské nebo rychtářské (25
osob), méně bylo těch, jejichž postup byl opačný- 7 měšťanů začínalo místem v radě a končili většinou jako starší obecní čtvrti - a o málo více lidí
v radě začínalo i končilo. K nějakým překvapivým obratům v postupu od
nižších k vyšším místům v samosprávě nebo k hodnosti královského rychtáře
již nedocházelo, protože otázka víry a věrnosti byla jasná.
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Členové staroměstské rady působili v nižších článcích městské samosprávy po celé 16. století i v první polovině následujícího věku a bezpochyby
i před těmito desetiletími a po nich. Jejich činnost měla jisté pravidelné rysy.
Roku 1578 byla zřízena instituce inspektorů, kteří dohlíželi na dodržování
rudolfinského drahotního řádu . O jednadvacet let později městská rada zavedla stejnou kontrolu podřízených nižších městských úřadů. Uvádění této
kontrolní organizace do praxe trvalo několik let a skončilo zřejmě počátkem
druhého desetiletí 17. století. Činnost měšťanů v orgánech samosprávy měla
stejné rysy, ať již právě byli nebo nebyli členy městské rady. V pobělohorské
době však nikdo z budoucích konšelů nezastával nižší policejní funkce desátníků, padesátníků, čtvrtních hejtmanů. Nikdo z nich se také nestal "četníkem"
(poprvé doložen r. 1626)41 , nad jehož činností rovněž bděl inspektor jmenovaný městskou radou, avšak nešlo o nikoho z radních. Městská rada a nižší
úřady (desetipáni a šestipáni např . nevykonávali již žádnou jinou funkci) se
tedy oprostily od činností souvisejících s přímým policejním dozorem, který
začal vykonávat okruh měšťanů, z nichž nikdo se nestal členem městské rady.
Na rozdíl od období poslední třetiny 16. století por. 1630 méně konšelů
zastávalo současně nižší funkce městské správy a více jich po několik let
(funkčních období) působilo stále v jedné nižší složce samosprávy nebo se
více nižších funkcí soustředilo v jedněch rukou.
V letech 1571-1602 byli mezi členy staroměstské rady nejtypičtější lidé,
kteří se svého postavení domohli prací v nižších orgánech samosprávy spíše
vlastním úsilím a schopnostmi. V radě zasedali dlouhá léta a jedním
z důležitých předpokladů jejich pozic byla loajalita vůči Habsburkům. Skupinka královských rychtářů (bývalých či budoucích konšelů) a většiny primátorů získala svá místa především díky zásahům České dvorské kanceláře a byla
oporou při prosazování vládní linie v městských radách. V letech 1630-1650
působili v konšelském sboru noví lidé, kteří sem z velké většiny přišli po Bílé
hoře. Více než polovina z nich postupovala od nižších funkcí ve správě
k vyšším, ostatní v podřízených složkách městské správy končili . Rozrostla
se skupina konšelů, kteří začali působit v radě bez předchozí praxe v jiných
článcích městské správy, což souviselo s výměnou radních v důsledku bělo
horské porážky- nastoupili zcela loajální lidé.
V období třicetileté války neměly úřední dráhy členů rady výkyvy, všichni
konali své povinnosti v naprosté poslušnosti vůči vládě a s upřímným vlastním zájmem o obranu města před nepřátelskými vojáky. 42
41

AMP, rkp . 69, f. 271b, 276a.
J. Douša, Činnost a postavení pražských městských rad za saské okupace v letech
1631- 1632. DP 611, 1986, s. 182- 200.
42
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Určitá byrokratizace se ve staroměstské správě projevila zavedením dozoru konšelů ve funkcích inspektorů nad činností cechů r. 1579 a nižších úřadů
městských před r. 1600, v pobělohorské době stále výrazněji zasahovaly složky zemské správy do správních záležitostí Starého Města pražského formou
stoupajícího počtu dekretů a intervencí. Poměrně málo členů staroměstské
rady zastávalo souběžně s činností ve sboru konšelů i různé zemské úřady.
Staroměstští primátoři se pravidelně stávali jedním ze zemských berníků (za
městský stav) a někdy působili jako členové různých sněmovních komisí.
Podnětem ke kontrole činnosti cechů bylo dodržování prvního rudolfinského
drahotního řádu, což nelze konstatovat jako důvod kontroly nižších staroměstských úřadů (šestipáni apod.).
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PŘÍLOHA
Seznamy staroměstských konšelů v jiných funkcích městské samosprávy
v letech 1571-1602 a 1630-1650

STAROMĚSTŠTÍ KONŠELÉ V JINÝCH FUNKCÍCH
MĚSTSKÉ SAMOSPRÁVY V LETECH 1571-1602

Nalezené údaje o působení staroměstských konšelů v jiných orgánech měst
ské samosprávy jsou zapsány pomocí následujících zkratek:
staroměstský královský rychtář
r
pr
staroměstský primátor
k
staroměstský konšel
kane
staroměstský kancléř
pís
staroměstský písař
lOp
desetipán
6p
šestipán
10
desátník
50
padesátník
čtvrtní hejtman
h
z
zádušní úředník (v závorce název staroměstského kostela, jehož
záduší spravoval)
inspektor nad cechy (osoba určená k dohlížení nad cechy) a název
cechu, nad kterým měl dohlížet
sp
starší přísežní (v závorce název cechu, jehož přísežním byl)
so
starší obecní (v závorce název staroměstské čtvrti, kde tuto funkci
vykonával)
šp
špitálský úředník (v závorce název staroměstského špitálu, kde
vykonával tuto funkci)
m
mostský úředník na Karlově mostě
kost
kostelník (v závorce název staroměstského kostela, kde působil)
per k
perkmistr pražských hor viničných
Letopočet před zkratkou funkce znamená rok, kdy začal měšťan tuto či onu
hodnost zastávat, čísla v závorce za zkratkou funkce znamenají odkazy na
folia rukopisu i . č . 69 (pro léta 1571- 1602) a rukopisu i.č. 70 (pro léta
1630-1650) AMP; následují další odkazy v poznámkové části příspěvku .
Úřady konšelský, perkmistrovský a staroměstského královského rychtáře jsou
v přehledech činnosti jednotlivých měšťanů v samosprávě uváděny proto, aby
výčty činnosti jednotlivých konšelů byly ve zkoumaném období úplné.
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1. Agrikola Šebestián z Horšova
1571 k, 1573 z (sv. Mikuláš)', 1574 k, z (sv. Mikulášf, 1575 k, 1579 i
(rychta, hospody, krejčí- 49b, 50a), 1579- 1583 r3, 1584 i (řezníci, hospody- 82a, 83a), 1589 z (sv. Mikuláš)\ 1590 k, i (řezníci- 117b), 1594
k, i (krejčí- 153b)
2. Aletýn Ondřej
1599 k, 1606 k
3. Augustýn Apatykář
1560, 1562, 1563, 1565, 1567 k, 1597 lOp (Havelská- 5la)
4. Arzilický Martin
1571-1575 sp (řezníci - 3a, 20a, 32a), 1581 k
5. Augusta Václav
9.12.1557 z (Betlémskákaple) 5, 1571 6p (3a), 1575 10p6, 1579 k
6. Augustýnův Jan
1579 lOp (47b) 1584 k, i (apotekáři- 82a), 1590 so (Týnská- 115a)
7. Behem Eliáš
1571 sp (šmukýři- 3b), 1574 so (Havelská -19b), sp (šmukýři- 2la),
1575 sp (šmukýři- 32b), 1579 lOp (47b), sp (šmukýři- 48b), 1581 k,
1584 k, sp (kožešníci- 82b ), 1590 k, i (ševci- 117b), 1594 so (Havelská
- 150a), i (krejčí- 153b)
8. Bettengl Kryštof
1571 sp(kramáři-3b), 157410p7 , 1575k, 158110p8, 1579i(nadchleby
- 48a), 1594 k, 1599 k, i (nad mostskýrn úřadem- 178a), 1602 k
9. Bílek Cyprian
1574 sp (sladovníci- 20a), 1579 h (Týnská- 47b), 1581 6p (6lb), 1584
lOp (79b), sp (Havelská- 80a), 1586 z (Týn) 9, 1590 so (Havelská-115a),
i (bečváři- 118a), 1594 k, i (mydláři, svíčníci- 153b), 1594 z (Matky
Boží) 10
10. Bílek Václav
1590 sp (pekaři, perníkáři- 144b), 1594 sp (pekaři, perníkáři- 154a),
1608 k, 1612 10p 11 , 1619 k, 1620 k
ll. Blovský Ondřej z Palatýna
1598 z (sv. Mikuláš) 12, 1590 k, i (pekaři- 177b), 1594 k, i (apatykáři153a), 1599 k, i (pekaři, apatykáři, koželuzi, ševci -176b), 1602-1615 i
12. Brozen Petr
1590 sp (krejší -146a), 1594 so (Linhartská - 150b ), 1599 so (Linhartská
-173b), 1606 k, 1608 k, 1622 k
13. Břekovec Vavřinec (Hradišťský)
1571 k, 1574 k, šp (sv. Pavla za Poříčskou branou- 19b), 1575 k, šp
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(sv. Pavla za Poříčskou branou- 31 b), 1579 k, 15 81 m ( 114b), i (kožešníci- 117b), 1594 i (do hospod - 153b), 3. 5. 1594 - 3. 8. 1596 r 13 , 3. 8.
1596- 1604 perk 14
14. Budínský Jan z Vyšetína
1599 m (173a), 1612 k
15. Bydžovský Matěj z Aventýnu
1575-1584 lOp (31b, 47b, 79b), 1574 k, 1575 k
16. Codrus Havel od Měny
1563, 1565 k, 1571 lOp (2b), 1574 k, 1575 k
17. Černovický Jan z Libé Hory
1599 šp (173a), 1619, 1620 k
18. z Dražice Jan Bartoškovic
13. 3. 1562 r 1S, 1565 k, 1567 pr, 1569 pr, 1573 r 16 , 1574- 1579 pr 17, 1579
k, i (ke chlebům - 49b) , 1581-1584 pr
19. Fink Benedikt
1584 k, sp (suken kroječi - 80b), i (nákladníci piva vaření , jircháři - 82b),
1590 lOp (114b), sp (suken kroječi - 116a), i (jircháři , sedláři a uzdaři118a), 1594 lOp (149b), i (koželuzi - 153b), 1599 so (Havelská-173b)
20. Fišl Pavel
1575- 1584 k, 1584 i (kupci, kramáři, suken kroječi - 82b), so (Haštalská - 115a), 1594 lOp (149b), i (sedláři , uzdaři , truhláři -154a)
21 . Golian Daniel
1599 k
22. Groff Tomáš
1574- 1579 k, 1579 i (kožešníci- 49b ), 1581 k, 7. 5. 1583 - 3. 3. 1584 r 18,
1594 k, i (kožešníci- 153a)
23 . Had Kantor Jan z Proseče
1559-1562 k, 1571 6p (3a)
24. Had Vojtěch z Proseče
1574 so (Týnská - 19b), 1575 6p (31b), 1581 so (Týnská- 6lb), sp (soukeníci - 62b), 1584 k, i (pekaři - 82b), 1590 k, i (hospody- 153b),
1594 k
25. Haldius Melichar z Najenperka
1584 k, 1590 k, i (apatykáři- 117b), 1594 k, i (apatykáři- 153a), i (kramáři, suken kroječi, postřihači- 153b), 1599 k, i (apotékáři- 176b), i
(nad úřady špitálskými -178a), 1602-1612, 1619, 1620 k
26. HaufTomáš
1599 sp (řeznící - 174a), 1600 kost (Matky Boží) 19, 1601 kost (Matky
Boží)2°, 1611-1616 k
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27. Hebnštrejt Tomáš
1571 so, sp (Havelská- 2b), 1574 so, sp (Havelská- 19b), 1575 k, 1579
so (Havelská- 47b), 1581 so (Havelská- 62b), 1584 so (Havelská80a), 1590 so (Havelská-115a), 1594 k, i (kočí - 153b), 1599 so (Havelská- 173b), i (šmukýři, šmejdíř, tkaničkáři- 177b)
28. Heidelius Jiří z Rasenštejna
1593, 1594, 1597, 1598, 1601, 1602, 1604 kane, 1606 úředník nad celnicemi21, 1608 pr
29. Hendrych Jan
1579 10p (47b), 1584 so (Mikulášská- 80a), 1590 k, 1592 z (sv. Mikuláš)22, 1594 z (sv. Mikuláš) 23, i (jircháři, sedláři, uzdaři - 153b), 1599 i
(jircháři , sedláři, uzdaři - 177a)
30. Hendrych Daniel
1599 i (kramáři, suken kroječi , postřihači - 177a), 1608 k, 1611 k
31. Holec Jan
1590- 1602 k, 1590 i (pekaři- 117b), 1599 i (vostružníci, zámečníci, kováři- 177a), 1616, 1619, 1620 k
32. Hošek Jan
1559- 1579 k
33. Humberk Šimon z Rumburku
1599 i (toboláři, vačkáři, tkalci-177b), 1602, 1608 k, 12. 3. 1612 kanc 24
34. Izaiáš (Zachariáš) od Rajských jablek
1554- 1562 k, 1563 pr, 10. 5. 1564 - 25.10.1565 pr2 5, 1565- 1571 r2 6,
1571 so, sp (Havelská - 2b), 1574, 1575 k, 1579-22. 3. 1581 pr27
35. Janda Jan
1555 k, 1581 sp (sladovníci- 62a), 1584 sp (sladovníci- 80b)
36. Jeronys Adam z Libušína
1590 10p (151a), 1594 sp (suken kroječi -173a), 1599 10p28 , i (krejčí177a), 1606 k, 1611 perk29
37. Jirkovský Matyáš
1590 sp (sladovníci - 145b), 1594 šp (150a), z (Matky Boží)30 , 1595 z
(Matky Boží? I, 1596 z (Matky Boží) 32 1597-1599 z (Matky Boží) 33 , 1599
6p (173a), 1600-1604 z (Matky Boží) 34 ,1616, 1617 k, 1617 starší osadní
záduší (Matky Boží)3 5, 1618 starší osadní záduší (Matky Boží) 36, 1619,
1620, 1628, 1629, 1630 k
38. Kapr Daniel z Kaprštejna
1599 sp (soukeníci - 174) 1616, 1617, 1620 k
39. Kapr Mikuláš z Kaprštejna
1590 k, i (vostružnící, zámečníci a jiní, kteří se železem obírají- 118a),
57

Documenta Pragensia XV (1997)

1594 šp (150a), iGakor. 1590-153b), 159910p(173a), iGakor. 1590 - 177a)
40. Kapr z Kaprštejna Pavel
1555-1574 k, 1565-1571 pr, 1575-1577 r 37 , 1579, 1581 k
41. Kapr z Kaprštejna Zikmund
1575 sp (sladovníci- 32a), 1579 m (47b), z, kost (Matky Boží na Louži)38, 1581 m (61b), so (Linhartská - 80b), 1590 10p (114b), i (mlýny118a), 1593 z (Matky Boží nalouži) 39 , 1599 m(173a), 1599-1606 z (Matky
Boží na louži) 40 , 1606, 1616 k
42. Kautský Jan
1571 k41
43 . Kleyn Jan
1581 k42
44. Kohout Jiří
1556, 1558 k, 1571 10p (2b), 1574 so (Havelská-19b), sp (sladovníci20a), 1575 so (Týnská - 31 b), 1579 s o (Týnská 4 7b)
45 . Koranda Jiřík
1571 6p (3a), 1574 6p (19b), 1575 m (31b), 1579 k, 1581 so (Týnská61b), 1584 so (Týnská- 80a)
46. od Košíků Mikuláš
1581 k, 1584 k, i (ševci 82b), 1590 10p (114b), sp (sladovníci -115b), i
(kožešníci- 117b ), 1594 1Op (149b ), 1599 1Op (173a), i (kramáři , suken
kroječi, postřihači- 177a)
47. Kristián Pavel z Koldína
1568 pís, 1575, 1580 kanc 43 , 1565 k, z (sv. Mikuláš) 44, 1567- 1574 z
(sv. Mikuláš) 45 , 1584 k, 1586 představený Mikulášské osady46
48. Krocín Václav z Drahobejle starší
1566 při solním úřadě47 , 1571 m (3a), 1574 10p (19b), 1575 lOp (3lb),
1579 k, i (kramáři a kupci- 49b), 1581 k, 1584 pr, m (79b), i (řezníci82a), 1590 pr, i (řezníci- 117b), 1594-22.12.1605 pr, 1599 i (řezníci176b), i (bečváři , svíčníci, mydláři- 177a)
49. Kropáč Jan z Krymlova
1571 m (3a), 1602- 1611 k
50. Kropáč Zikmund z Krymlova
1560- 1563, 1567, 1569 k, 1571 sp (suken kroječi - 3b), 1574 10p, 1575
lOp, 1579 10p (19b, 3lb, 47b), 1581 10p /61b)
51. Kropáč Šebestián
1599 k
52. Kunač Zikmund (Zoubek)
1574 sp (sladovníci- 20a), 1579 m (47b), 1581, 1584 k
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53. Kunštát Jan z Paumberka
1556, 1565 k, 1571-1584 so, sp (Týnská- 2b, 19b, 31b, 47b, 61b, 80a),
1584 i (apotekáři- 82a)
54. Kutovec Jan z Urazu
1560-1575 k, 1571 so, sp (Havelská- 2b)
55. Kuttnauer Jan ze Sonenštejna
1579-1599sp(mečíři-48b,63a,81a, 146a, 151b, 175a)
56. Kyrchmajer Jan z Rejchvic
1584 sp (kramáři- 80b), 1590 10p (114b), 1594 10p (149b), sp (kupci,
kramáři -151 b), i (hospody- 153b), 1599 k, i (kožešníci -176b ), 1602 k,
1605 r48 , 1611-1622 pr
57. Libocký Jan z Libé hory
1584 1Op (79b), 1590 10p (114b), z (Betlémská kaple 49, 1594 k, i (pekaři
- 153a)
58. Loselius Kašpar
1599-1612 k, 1599 i (kováři, kotláři, zedníci, kameníci, tesaři, pokrývači,
dlaždiči- 177), 4.10.1613 perk 50 , 1622-8.8.1628 pr, 8.8.1628-1629 r,
1629-24.2.1631 pr
59. Ludvík od Tří moždířů
1584-1606 k, 1584 i (pekaři- 82b), 1590 i (nákladníci- 117b), 1594 i
(nákladníci- 153a), 1599 i (nákladníci- 176b), i (jircháři, uzdaři, sedláři
-177a), i (nad šestipány-178a), 1606-1608 pr
60. Lukáš Kašpar z Luttnštejna
1590 úředník dvorů obecních (115a), so (Havelská 115a), 1594 m (149b),
1599- 1606 k, 1599 i (mydláři , svíčníci, zedníci, tesaři, pokrývači, dlaždiči, nad dvory, nad mlýny, nad obecními penězi - 177, 178a), 1611 k
61. Marvan Jeroným
1579 sp (řezníci- 48a), 1581 k, 1584 so (Mikulášská- 80a), 1590 so
(Haštalská- 115a), 1599 sp (řezníci- 174a)
62. Matyáš Rormistr zlatník
1579 z (sv. Mikuláš) 51 , i (ševci -49b), 1590 k, i (mydláři, svíčníci - 118a),
1594 i (vostružníci, zámečníci' a jiní, kteří se železem obírají- 153b)
63 . Mazánek Jan (Odhaj)
1579 10p (2b), 1574, 1575 šp (sv. Pavla zaPoříčskou branou-19b, 31b),
1579 k, 1581 šp (sv. Pavla za Poříčskou branou- 61b), 1584 k, 1590 k, i
(kováři, kotláři- 118a), 1594 k, i (kováři, kotláři - 153b), 1599 so (Týnská- 173b), i (sedláři, uzdaři, řemenáři, truhláři- 177b)
64. Melantrich Jiří z Aventýna
1558, 1559, 1565-1575 k
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65. Melczar Jakub
1579sp(šmejdíři-48b),

1581 sp(kramáři-62b), 1584k, 1594i(mydlá153b), 1599 10p (173a), i (toboláři, vačkáři, mísečníci, rukavičkáři, tkalci - 177b)
66. Miller Bartoloměj z Unterpergu
1584 k, 1590 r (114), i (hospody- 118a), 1594 k, i (řezníci- 153a), 1598,
1599r 52
67. z Mutěnína Jaroslav
1556-1571 k, 1571 šp (3a), 1574, 1575 r 53, 1575 k, 1579 k, i (řezníci49b), 1581 m (61b)
68. Nathanayel Jan
1571 6p (3a), sp (sladovníci- 3a), 1574 10p (19b), 1575 6p (31b), 1579
k, i (nad koželuhy - 49b), 1581 so (Linhartská-62b), 1584 sp (sladovníci
- 80b), i (bečváři- 82b), 1590 sp (sladovníci- 115b ), i (bečváři- 118a),
1594 sp (nákladníci piva vaření- 150b ), i (bečváři- 153b), so (Linhartská - 150b)
69. Nerhoff Petr
1599 10p (173a), i (ševci a koželuži- 177a), 1602-1608 k
70. Netter Daniel
1599 k
71 . Ornius Matyáš z Paumberka
1557- 1559 k, 1550 kanc 54, 1554 pís 5S, 1575 10p 56
72. Pala Pavel
1579 50 (Týnská- SOb), 1590 úředník domů obecních (115a), so (Havelská- 115a), 1594 6p (150a), 1599 k, i (nad plátny v kotcích a rychtě při
jarmarku- 177a)
73 . z Paumberka Nikodém
k 15. 9. 1564 kanc 57 , 1567-1571 k, 1571 sp (Havelská- 3), sp (malíři,
sklenáři - 3b), 1574 k, so (Havelská - 19b), sp (malíři, sklenáři- 19b,
20b ), písař na poděbradském panství, pak r. 1560 kanc 58
74. Pavel Karel z Karlhofu
1560, 1563, 1567, 1569 k
75. Pecka Petr
1571 sp (řezníci- 3a), 1574 sp (řezníci - 20a), 1575, 1579 h (Týnská32a, 47b), 1579 sp (řezníci- 48a), k 1581
76. z Pereštu Lukáš
1555- 1565, 1571-1579 k
77. Petráček Jan z Vokounštejna
1590, 1594 sp (pekaři a perníkáři -145b, 151a), 1606-1620 k
ři, svíčníci -
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78. Pichlpergr Daniel z Pichlpergru
1602 k
79. Pikhart Prokop z Perejtu
1571 k
80. Pilát Jan Rakovnický
1574 h (Mikulášská 20a), 1575 sp (kožešníci- 32a), 1579 10p (47b),
30.11.1580 z (sv. Mikuláš)59, 1581 1Op (61 b), 1582 z (sv. Mikuláš) 60 , 1584
šp (79b ), 1589 k pomoci a radě úředníkům kostela sv. Mikuláše, 1590 k, i
(nákladníci piva vaření- 217b), 1594 k, i (nákladníci piva v aření- 153a),
1599 k, i (nákladníci piva vaření - 176a), 1602 k
81. Platejs Jan z Plattnštejna
1590 k, 1594 k, i (kramáři, kupci, suken kroječi, postřihači- 153b),
18. 10. 1596 - 1603 r61 , 1599 i (řezníci, do hospod- 176b), 1615 český
sekretář ve Vídni 62
82. Prunar Jan
1574 10p (19b), 1575 10p (31b), 1579 k, i (nad rychtou- 50a), 1581 so
(Týnská- 61b)
83. Prunar Jindřich
1584 k, i (koželuzi- 82b)
84. Prunar Šebestián
1555-1575 k, 1579 so (Havelská - 47b)
85. Redlfestr Filip z Wildersdorfu
1560-1563, 1571 k, 1574-1579 m (19b, 3lb, 47b), 1581 k, 1584 so (Týnská- 80a), 1599 so (Týnská - 173b)
86. Rodovský Duchoslav Jan z Děvína
1601-1605 z (Matky Boží před Týnem)63 1608-1615 k, 1614, 1615 i (záduší) 64
87. Rozmberger Pavel
1600 z (Matky Boží před Týnem) 6S, 1601, 1603 kost (sv. Benedikt) 66 ,
1606 k, z (Matky Boží před Týnem)67 , 1619, 1620 k
88. Rudner Severýn
1599 k, i (koželuzi, ševci, hospody - 177), 1602-1608 k
89. Slepička Jindřich
'
1574-1581 sp (řezníci - 20a, 32a, 62a,) 1584 i (jircháři- 82b), 1590 k, i
(kotce- 118a), 1594 so (Týnská- 150a), i (vačkáři , toboláři, rukavičníci ,
tkalci- 154a), 1599 so (Týnská - 173b), i (koželuzi - 177a)
90. Stříbrský Cyprian Bakalář
1581 m(61b), 1584k
91 . Stříbrský Pavel
1575, 1579 sp (uzdaři -33a, 49a), 1579 i (sedláři -49b), 1581 k, 1584 so
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(Linhartská- 80a), sp (uzdaři- 8lb), 1590 k, i (kupci, kramáři, suken
177b ), 1594 k
92. Šedivý Pavel
1558, 1559, 1560 k, 1571 sp (sladovníci- 3a)
93. Šejnvald Martin Volovatý
1571 so (Linhartská- 2b), sp (sladovníci- 3a), 1574 m (19b), 1575 k,
výběrčí daně sněmem povolené (33b ), 1579 k, i (kupci, kramáři- 49b ),
1581 k, 1584 k, i (kramáři, suken kroječi- 82b), 1590 so (Havelská115a), 1594 so (Havelská-150a), 1595 perk 68
94. Škréta Jan Šotnovský ze Závořic
1562 kost (sv. Mikuláš) 69, 1571 kost (sv. Mikuláš) 70·, lOp (2b), 1574 6p
(19b), 1575 k, 21.12.1577 z (sv. Mikuláš) 7 1, 1579 lOp (47b), i (nad sladovníky- 49b), 1581 !Op (61b), 1584 !Op (79b)
95. Šmukýř Adam
1581 k, 1584 !Op (79b), 1590 so (Haštalská-115a), 1594 so (Mikulášská-150a), sp (šmukýři-151b)
96. Šol Martin ze Šolnpachu
1590-1599 sp (zlatníci- 116a, 151a, 174a), 1602-1612 k
97. Šolc Pavel
1596, 1598, 1605 kost (Matky Boží před Týnem) 72 , 1617 k
98. Šreyner Albrecht z Trnice
1599 k, i (kupci, kramáři, suken kroječi, postřihači - 177a), 1602 k
99. Štork Lorenc
1579 i (kupci, kramáři- 49b ), 50 (Havelská- 51 a), 1581 k, 1Op (79b ),
1590 lOp (114b), so (Havelská-115a), 159410p (149b), i (kožešníci153a), 1599 so (Havelská-173b)
100. Teywl Jan z Ceilperku
1594 sp (kupci, kramáři- 151a), 1599 k, i (kožešníci- 176b), 1602 k
101. od Toulů Jetřich
1593 z (Matky Boží na louži) 73 , 1594 so (Linhartská-150b), 1599 !Op
(173a), i (do hospod- 177b), 1608, 1612 z (Matky Boží na louži)14 ,
1612, 1615 k
102. Vilímek Martin
1571, 1575 k, 1575 6p (31b), 1579-1584 6p (47b, 6lb, 80a), 1590 so
(Havelská- 115a)
103. z Vlkanova Václav
1560, 1562, 1567, 1569, 1574 k, 1571 (Havelská-2b), 1575 sp (Havelská-31b)
kroječi, postřihači-
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104. Vodička Oldřich
1584 6p (80a), 1594 6p (150a), 1599 lOp (173a), i (mydláři , svíčníci177a), 1615, 1616 k
105. Vodulijevský Matyáš z Prostuhřan
1594 k
106. Voříkovský Šimon
1584 šp (79b ), 1588 z (sv. Mikuláš)? S, 1590 6p (115a), i (kováři, koláři 118a), 1594 lOp (149b), i (kováři, koláři- 153b), i (kočí- 153b), 1599
1Op (173a), i (kováři, koláři- 177a), 1606, 1612 k
107. Vostinovský Václav
1575 sp (sladovníci- 32a), 1579 k
108. Vyšata Ondřej
1571-1575 sp (krejčí- 3b, 20b, 32b), 1579 50 (Havelská- 51 a), 1581
k, 1584 so (Havelská- 80a), sp (krejčí- 81a), i (kožešníci - 82b)
109. Winter Kašpar z Polehrad
1584 sp (pekaři, perníkáři- 80b), 1590 h (115b), sp (soukeníci - 145b),
1594 i (bečváři- 153b), 1599 z (Matky Boží před Týnem)1 6 , úředník
obecní ze čtvrti Týnské (173b ), sp (soukeníci- 174a), i (bečváři , povaleči- 177a, 178a), 1608-1612 k
110. u Zlaté štiky Václav
1574 k, 1575 6p (31b), 1579 k, 1581 so (Týnská- 61b), 1584 sp (sladovníci - 80b)
111. Žamberský Jiřík
1563, 1567 k, 1571 pr (do 25 .7.1573)17
112. Žlutický Pavel z Třebechova
1571 k, 1574 k, 6p (19b)

63

Documenta Pragensia XV (1997)
STAROMĚSTŠTÍ KONŠELÉ V JINÝCH FUNKCÍCH
MĚSTSKÉ SAMOSPRÁVY V LETECH 1630-1650

Nalezené údaje o působení staroměstských konšelů v jiných orgánech měst
ské správy jsou zapsány pomocí stejných značek, jako pro období 1571- 1602.
Dále jsou rovněž uváděny také úřady konšelský, perkmistrovský a staroměst
ského královského rychtáře.

1. Adam Václav z Velechova
před r. 1626 pís 78 , 1626-1629 kane 79 , 1629 k
2. Behemer Jakub z Weymaru
1630 sp (nákladníci- 7b), 1634 k, i (malíři, sklenáři , krumplíři- 17a), i
(starší zámečníci - 18a), 1637 k, i (tkaničkáři- 25a), i (krejčí, zámečníci,
starší bradýři, sed láři - 25a, 26b, 27a), 1639 k, i (tkaničkáři, krejčí - 33b,
malíři, sklenáři, krumplíři- 34a, bradýři- 35b)
Bepperl viz Pepperl
3. Bílina Štěpán
1622 k
4. Blott (Kiott, Glott) Martin z Brunenthalu
1650 k, i (zlatníci a kloboučníci- 61b)
5. Brada Daniel
ll. 6. 1619 a 21. 10. 1622 10p80, 1626 k
6. Brozen Petr
1622 k
7. de Cara Maxmilian
1650 k, i (punčocháři- 63a)
8. Cortessi František z Peregrinu
1622, 1626, 1628, 1630 k, 1630 i (řezníci -7a, mydláři - lOa, úředníkem
k sázení piva-12b), 14.7.1634 r 81
9 . Čáp Jan
1630 m (6a), 1634 m (15a), 1637 m (23a), 1639 m (32a), 1643 k, i (nožíři
- 44a, rukavičníci - 45a)
10. Dobřenský Jakub z Nygropontu
1623-1630 písař desetipanského úřadu 82, 1630 k, 1634 k, i (kožešníci16b, truhláři 17b, šmejdíři 18a, Mlynáři- 20b ), 1637 k, i (pekaři a perníkáři- 24b, kupci - 25b, šmukýři- 26a, šmejdíři - 26b, nad staršími pří64
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sežnými zemskými mlynáři-29b) , 1639- 1643 pr, 1639 i (nadmostskými
úředníky- 32a)
ll. Edlmajer Jan
1626, 1628, 1629, 1630 k, 1630 i (krejčí - 8b, tesaři - ll a, kloboučníci 
llb), 1634 k, i (krejčí - 17a, mydláři a svíčníci - 18b), 1637 k, i (nad
desetisoudci - 22b, nad úřadem mostským- 23a, nad porybným - 23b,
zlatníci 25b, starší mlynáři a svíčníci - 27a), 1639 k, i (řezníci- 33a)
12. EkhartKliment
1622, 1626 k, ke dni 20. 7. 1628 10p83
13. Fiala Pavel Konstantýn
1630 sp (kováři - 11a), 1639 sp (nákladníci - 33a), 1643 k, i (malíři,
sklenáři a krumplíři - 43b ), i (koželuzi - 44b, provazníci - 45b ), 1647 k,
i (malíři, sklenáři , krumplíři - 52a, koželuzi - 52 b, provazníci - 53b),
1650 k, i (malíři, sklenáři, krumplíři - 6la, koželuzi - 62b, provazníci 63b, hrnčíři- 64a)
14. Had Augustýn Vojtěch z Proseče a Pellerštejna
1650 k, i (soukeníci- 6la), (toboláři- 62)
15. Had Felix z Proseče
26. 1. 1620,21.10.1622 10p84, 1626, 1628, 1629, 1630 k, 1630 i (ševci
a šmejdíři -9b, sedláři lOb, kameníci a zedníci - ll a, úředník k dohlídání
vězňů-12b) , kedni 10.3.1632perk 85 , 1634,1637,1639, 1643,1647 so
(15a, 23a, 3lb, 4lb, 49b), 1639-1642 perk86, srpen 1648 perk 87 , 1649
perk88 , 1650 perk, so (58b)
16. Had Pavel z Proseče
1625 k, ke dni 22.2.1627 10p89
17. Had Vojtěch mladší z Proseče
1630, 1634, 1637, 1639 10p (5a, 14b, 22b, 31b), 1643 k, i (soukeníci 43b), 1647 k, i (soukeníci, toboláři- 51b, 53a)
18. Had Vojtěch Václav starší z Proseče
1634 k, i (nožíři- 17b), 1637 k, i (kožešníci- 25a, toboláři 27a, kováři28a), 1639 k, i (koželuzi, bečváři , kováři , koláři- 33b, 35a, 36b, 37b),
1643 k, i (řezníci, perníkáři a pekaři, zedníci a kameníci- 43a, 45b, úřed
ník k dohlídání vězňů - 46b), 1647 k, i (řezníci, pekaři a perníkáři, knihaři, úředník k dohlídání vězňů- 51a, 51a, 53b, 55a), 1650 k, i (řezníci60b, pekaři a perníkáři- 60b, knihaři - 63a, nad úředníky nad vážením
chlebů - 64b, nad vězni- 64b)
19. Jirkovský Matyáš
1616-1620,1628,1629, 1630k, 1630i(pekařiaperníkáři - 7b),i(uzdaři
- 1Oa, bradýři - lOb)
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20. Jungmajer Jan
1622, 1626, 1628, 1630 k, 1630 i (soukeníci - 8a, úředník k sázení chlebů
- 12b), 1639 sp (soukeníků- 33b)
21. Kleplott Jan Václav
1637 10p (22b), 1639 šp (32b), 1643 šp (42a), 1647 k, i (sedláři- 53a,
rukavičníci- 53 a), 1650 k, i (sedláři- 62b, kočovným- 63a, rukavičníci
- 63a)
22. Klobic Samuel z Bučína 90
1639 sp (nákÚtdníci- 33a), 1643 m (42a), 1647 k, i (nožíři- 52a, vostružníci- 54a, kuchaři- 54b), 1650 k, i (nožíři- 61b, soustružníci- 63b,
kuchaři- 64a)
23 . Kobr Adam
18. 7. 1634 10p91 , 1637 k
24.KobrJan
1630 sp (nákladníci- 7b), 1634 k, i (ševci- 17b, bečváři- 18a, mečíři19b), 1639 k, i (zlatníci- 34a, ševci - 34b), 1643 k, i (kupci- 43b, ševci
- 44a, nad staršími přísežnými mlynáři- 46b), 1647 k, i (kupci- 51b,
ševci - 52a, zedníci a kameníci- 53b, nad staršími přísežnými mlynáři54b), 1650 k
25. Koch Tomáš
1634 lOp (14b), 1637 k, i (bastýři - 29a), 1639 k, i (konváři- 34b, rukavičníci- 36a, mečíři- 37a)
26. Korka z Korkyně Linhart
1622 k, 1O. 1. 1623 nově jmenovaný hejtman vyšehradské kapituly 92 , 1626,
1628 k, 1630 i (kočí - lOb), 24. 10. 1630-8. 7. 1634 r, suspendován
8. 7. 163493 , r. opět k 17. 8. 1635 94
27. Koukol Matěj
24. 10. 1616, 6. ll. 1617 10p95 , 1619, 1620, 1628, 1629 k, 1630 k, i
(koželuzi- 10a), 1634 so (15a)
28. Kozel Jakub z Peclinovce
1628, 1629, 1630 k, 1630 i (šmukýři- 9b) i (truhláři- 9a, tesaři- ll a),
1634 s o (15a)
29. Kyncl Samuel
1626 k, 20.7.1628- 13.11.1629 10p96
30. Laynhoz Andreas z Břevňova
1612-1622, 1626-1630 k, 1630 úředník k sázení piva- 12b, 1634 k, i
(nad úředníky mostskými - 15a, nad šesti pány- 15b, nad úředníky špitálskými- 15b, nad porybným- 15b, nad řezníky- 16a), 1637 k, i (nad
písařem solním- 24a, nákladníci- 24b, řezníci- 24b, pekaři a perníkáři
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- 24b, nad úředníky mostskými- 32a, nad nákladníky- 33a), 1639 k, i
(řezníci- 33a), 1643 k, i (nad úředníky mostskými- 42a, nad šesti pány42a, nad nákladníky- 43a, řezníky- 43a)
31. Laynhoz Jan Severýn
1630 6p (6a), 1634 šp (15b), 1637, 1639, 1643 6p (23b, 32a, 42a), 1647
k, i (zlatníci - 52a, cvočkáři a špendlíkáři - 54a), 1650 k, i (zedníci
a kameníci- 63b, cvočkáři, špendlíkáři a platnýři- 64a)
32. Manner Jakub
1622, 1626 k, 1630 porybný (6b), 1634, 1637, 1639, 1643 porybný (15b,
23b,32b,42b)
33. Melcar Jan z Praytenberku
21. 10. 1622, 22. ll. 1627 10p97 , 1628, 1629 k, 1630 k, i (krejčí- 8b,
pekaři a perníkáři - 7b)
34. Miller Jan
1626 k
35. Mynich Pavel
1634 m (15a), 1637 k, i (koželuzi- 26b, koláři- 29a), 1639 k, i (šmukýři
- 35a, koželuzi- 35b, zedníci a kameníci- 36b, lazebníci- 37a, kožebarvíři- 37b), 1643 k, i (pekaři a perníkáři- 43a, kloboučníci- 46a, kožebarvíři- 46a), 1647 k, i (pekaři a perníkáři- 5la, kloboučníci- 54a,
kožebarvíři - 54b)
36. Murarius Jiří
1650 k, i (šmukýři- 62a)
37. Natanyel Daniel
1630 k, 1634 k, i (postřihači- 17a), 1637, 1639 lOp (22b, 31 b), 1643 sp
(nákladníci- 42b), 1647 so (49b), 1650 so (58b)
38. Pagkler Šimon
1634 k, i (tkaničkáři - 17a, konváři - 17b, knihaři - 19a, pasíři - 20 a,
koláři a kožebarvíři- 20a), září 1635-15.7 . 1637-září (?) 1639 r98, 1639 i
(nad staršími kočími- 36a)
39. Pavel Jan z Trnice
1639 k, i (zámečníci- 35a, knihaři- 36a, platnýři a špendlíkáři- 37b),
1643 k, i (zámečníci- 44b, knihaři 45a, tesaři- 45b, nad staršími přísež
nými mlynáři- 46b)
40. Payerle Jiří
1622, 1626, 1628, 1629, 1630 k, 1630 i (tkaničkáři- 8b, rukavičníci1Ob, knihaři - ll a, soustružníci - ll b, pasíři - 12a, úředník k dohlídání
vězňů- 12b, malíři, sklenáři, krumplíři- 8b), 1634 úředník nad chleby
(20b)
67

Documenta Pragensia X V (1997)

41 . Pepprle (Pepperl) Vít
od r. 161 Opředním schopným úředníkem na královských panstvích v Če
chách99, 1630 1Op (4b ), 1634 k, i (ševci- 17b, sedláři- 18b, tesaři- 19a),
1637 k, i (nad desetisoudci - 22b, nad úředníky mostskými- 23a, nad
porybným- 23b ), 1639 k, i (nad šestipány- 32a, nad úředníky špitálu 32b, nad kupci- 32b, nad mydláři, svíčníkáři- 35b), 1643 r 100, 1643 i
(kočí- 53a), 1648 r 101
42. Perysteryus Václav Vít
1634 lOp (14b), 1637 k, i (nožíři- 26a, tkalci- 28b, hrnčíři- 29a, kožebarvíři- 29a), 1639 k, i (nožíři - 34b, tkalci - 37b, kloboučníci - 37a,
hrnčíři -37b), 1643 k, i (ševci -44a, hrnčíři -46a), 1647 k, i (ševci- 52a,
hrnčíři- 54a)
43. Petráček Jan
1615, 1619, 1621 10p 102 , 1625 porybný 103, 1626, 1628, 1629 k, 1630 k, i
(postřihači- 8b, mečíři- 11b), 1634 k, i (nad úřadem mostským- 15a,
nad šestipány - 15b, nad úředníky špitálskými - 15b, nad porybným 15b, nad pekaři a perníkáři 16a, nad staršími bradýři - 18b, šmukýři 17b, mlynáři- 20b ), 1637 k, so (23a), 1639 r 104), k, i (nad šesti pány - 32a,
nad úředníky špitálskými- 32b, nad staršími přísežnými mlynáři- 38a,
pekaři- 33a, šmejdili- 35a), por. 1639 rada arciknížete Leopolda Viléma105
44. Pišl Ferdinand
por. 1628 písař purkmistrovského úřadu 106 , 1637 k, i (provazníci- 28a),
1639 k, i (ševci- 34b, tesaři, provazníci- 36b)
45 . Řečický Jindřich
ll. 6. 1619,26. 1. 1620 10p 107 , 1626, 1628, 1629 k, 1630 k, i (zlatníci,
nožíři- 9a), 1634 k, i (zlatníci- 17a, nákladníci 16a), 1637 pr, i (nad
desetisoudci- 22b, nad mostskými úředníky- 23a, nad porybnými- 23b ),
1639 k, i (nad úředníky mostskými -32a), 1643 k, i (nad mostskými úřed
níky - 42a, nákladníky - 43a, nad špitálskými úředníky - 42a, mydláři
a svíčníkáři- 45a), 1647 k, i (nákladníci- 5la, mydláři a sví čníkáři53 a), 1650 k, i (nákladníci- 60a, mydláři, svíčníkáři - 62b)
46. Soukup Jan z Brosperku
11. ll. 1617 10p 108, 1622, 1626, 1628, 1629, 1630 k, 1630 i (kožešníci
8a, šmejdíři- 9b)
47. Štampach Jan
13. ll. 1629 10p 109 , 1630 žp (6a), 1634 k, i (koželuzi - 18a)
48. Šustr Karel Felix z Goldburku
1634 lOp (14b), 1643 k, i (tkaničkáři- 43b, postřihači- 43b, mečíři64a, cvočkáři, platnýři a špendlíkáři - 46a), 164 7 k, i (tkaničkáři - 51 b,
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postřihači -

tesaři- 53b, mečíři- 54a), 1650 k, i
zlatníci - 6lb, zámečníci - 62a, barvíři- 62b, tesaři- 63a, mečíři- 64a)
49. Trentin Antonín
13.11.162910p 110, 1634k,i(platnýři-20a), 1637sp(kupci - 25b)
50. Threk Mikuláš z Roznfeldu
1634 k, i (toboláři - 18a, uzdaři - 18b), 163 7 k, i (ševci - 26a, sedláři27a, platnýři 28b), 1639 k, i (pekaři- 33a, šmejdíři- 35a, nad staršími
přísežnými mlynáři - 38a), 1643 pr, i (nad úředníky mostskými - 42a, nad
šestipány - 42a, nad špitálskými úředníky- 42a), 1647 - 31. 10. 1672 pr
51. Vodička Jan
1634 k, i (soukeníci- 16b), 1637 k, i (soukeníci - 25a, tesaři 27b), 1639
k, i (soukeníci- 33b, punčocháři - 36a), 1643 k, i (punčocháři- 45a,
kožešníci- 43a), 1647 k, i (punčocháři- 53b, kožešníci- 51b, úředník
k dohlídání vězňů- 55a), 1650 k, i (kožešníci- 60b)
52. Vokoun Václav
1628, 1629, 1630 k, 1630 i (malíři, sklenáři, krumplíři- 8b, koláři- 12a),
1634 k, 1637, 1639, 1643, 1650 so (23a, 32a, 4lb, 49b, 58b)
53 . Vorel Jan
1628 k, 13. ll. 1629 10p 111 , 1634 so (15a)
54. Voříkovský Daniel z Kundratic
1643 k, i (zlatníci, truhláři - 44a, uzdaři - 44b, sedláři- 45a), 1647 k, i
(řezníci - 5la, pekaři a perníkáři- 5la, truhláři- 52a, šmejdíři- 52b,
uzdaři -53a), 1650 k, i (řeznící- 60b, truhláři- 62a, šmejdíři- 62a, nad
staršími přísežnými mlynáři - 64b)
55 . Voříkovský Václav z Kundratic
před r. 1628 zastával místo v české komoře 112 , 21. 1O. 1622 10p 113 , 1626
sp (nákladníci) 11 \ 1628, 1629 k, 1630 k, i (ševci - 9a, zedníci - lla,
úředník k sázení chleba-12b), 1634 pr, i (nad úředníky mostskými -15a,
nad šestipány-15b, nad špitálskými úředníky-15b), 18. 5. 1635- 5. 7. 1637
r 11 S, 1639 so (32a), od r. 1632 císařský rada 116
56. Vyšín Václav
1630, 1634, 1639 m, (6a, 15a, 32a), 1634 k, i (bečváři- 44b, kováři45b, koláři- 46a), 1647 k, i (bečváři- 52b, kováři- 53b, koláři- 54b),
1650 k, i (ševci- 6lb, bečváři - 62a, kováři- 63a, koláři - 63a, nad
úředníky nad vážením chlebů - 64b)
57. Werner Baltazar
před r. 1617 důchodním písařem, pak sirotčím písařem a úředníkem na
císařských panstvích Brandýse, Benátkách a Přerově 117, r. 1629 písař hořejší

52a,

zámečníci-

52b,

(tkaničkáři- 6la, postřihači- 6la,
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staroměstské kanceláře 118 ,

stejná funkce k r. 1634 119, 1637 k, i (postřihači
- 25b, truhláři - 26a, toboláři - 27a, zedníci a kameníci - 28a),
k 20. 1O. 1639 hejtman statků Karlovy univerzity 120, 1639 k, i (postřihači
- 34a, truhláři- 34b, uzdaři- 35b, sedláři- 36a), 1643 k, i (krejčí- 43b,
šmejdíři- 44b, bradýři- 45a), 1647 k, i (krejčí- 51b, šmejdíři- 52b,
barvíři- 53a, nad staršími přísežnými mlynáři- 54b), 1650 k, i (kupci
60b, krejčí 61a, šmejdíři- 62a, nad obzvláštními přísežnými staršími mlynáři v království českém- 64)
58. Wisendo Jakub
1626 k, sp (kupci - 1630, 1634, 1637- 8a, 16b, 25b), so 1639 (32a)
59. Wolfius Pavel Oldřich
1643 k, i (konváři -44a, lazebníci -45b), 1647 k, i (konváři- 52a, lazebníci- 54a, kuchaři- 54a), 1650 k, i (ševci- 61 b, konváři- 61 b, lazebníci
- 63b, kuchaři- 64a, nad vězni- 64b)
60. Zástup Jakub z Křížkovic
1634 k, i (rukavičníci- 18b ), 1637 k, i (nákladníci- 24b, sklenáři a krumplíři- 25b, bečváři- 26b, soustružníci- 28a, lazebníci- 28b), 1639 k, i
(nákladníci - 33a, řešetáři- 34a, toboláři- 35b, soustružníci- 37a), 1643
k, i (řezníci - 44a, šmukýři - 44a, toboláři - 44b, soustružníci - 45b,
úředník k dohlídání vězňů- 46b), 1647 k, i (řešetáři- 52a, šmukýři52b).
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Poznámky
k seznamům staroměstských konšelů v jiných funkcích
městské samosprávy v letech 1571-1602 a 1630-1650:

1
2

3

4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28
29

30
31
32

J. Teige, Základy místopisu II, s. I 18. AMP, rkp. 1237, f. 195.
Tamtéž, s. I 18, 132.
F Roubík, Královští rychtáři v pražských i jiných českých městech v letech
1547- 1783 . SPDHMP 6, 1930, s. 349.
J Teige, c.d.II, s. I 32.
Tamtéž s. 830.
J Šebánek, Deseti panský úřad Starého Města pražského a jeho knihy. SPDHMP 5,
1932, s. 924.
Tamtéž.
Tamtéž.
J. Teige, c.d.I, s. 419, 490.
Tamtéž, s. 493.
J Šebánek, c.d., s. 924.
J Teige, c.d., s. 132.
F Roubík, c.d., s. 349 .
H. Janderová, Úřad perkmistra pražských hor viničných 1547- 1620. Strojopis
diplomní práce. Praha 1967, s. 8ln.
AMP, rkp. 1281 , f. 156.
Viz pozn. 13.
K. J Erben, c.d., s. 30.
Viz pozn. 13.
J. Teige, c.d. I, s. 495.
Tamtéž.
T. Antl, Zápisy kostela sv. Anny v Starém Městě pražském. ČSPSČ, 9, s. 34;
M. Dvořák, Galerie staroměstských primátorů . Praha 1973, č.6, s. 26; F Menčík,
Censura v Čechách a na Moravě. VKČSN 1888, Praha 1889, s. 104.
J Teige, c.d. II, s. 137.
Tamtéž, s. 138.
Tamtéž, s. 854.
AMP, rkp. 1281, f. 218.
F Roubík, c.d. , s. 349.
K. J Erben, c.d., s. 31.
Viz pozn. 41.
Viz pozn. 42.
J Teige, c.d. I, s. 493 .
Tamtéž.
Tamtéž.
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LADISLAV ŽILKA

SEZNAM DOMŮ TÝNSKÉ OSADY Z ROKU 1613

Nejstarší doložené písemné památky týkající se týnské farnosti jsou v listinách ze 13. století. Tato farnost patřila v Praze k nejvýznamnějším. Místo,
kde se nacházela, bylo centrem městského života a události tam probíhající
měly často vliv na vývoj v celé zemi. Význam a postavení této farnosti vzrostl
zejména v husitství, kdy se stala středem utrakvistické církve a týnští kazatelé
od té doby vždy zaujímali významné místo v církvi. Ostatní farnosti i konzistoř uznávaly její postavení a nejednou bylo na tuto farnost ukázáno jako na
určitý vzor. 1
Zádušní knihy z konce 16. a začátku 17. století 2 podávají obraz o majetkových otázkách a jen zřídka se z nich dovídáme také o vnitřním životě farnosti.
V těchto dochovaných pramenech nemáme jednoznačné doklady o počtu čle
nů farnosti, a pokud chceme na tuto otázku odpovědět, je nutné se spokojit
s odhadem.3 Stanovení tohoto počtu úzce souvisí s otázkou počtu pražského
obyvatelstva. Starší publikované údaje byly různé. Snad nejvyšší počet uváděl F. Hrejsa, který odhadoval počet obyvatelstva přehnaně na 120 000.4 Současní badatelé odhadují počet pražských obyvatel pro konec 16. století na
60 000. 5 Neliší se však pouze údaje o počtu obyvatel, ale i údaje o počtu osob
žijících v jednom domě. V novějších studiích je uváděno, že v městském
domě žilo průměrně asi 7-10 osob; pro Prahu se připouští číslo ještě vyšší. 6
1 J. Pažout, Jednání a dopisy konsiStoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže
strany se týkající z let 1502- 1570. Praha 1906, s. 37, 80, 104 aj.
2 AMP, rkp . č . 1640, registra památná záduší kostela Panny Marie před Týnem 1586-1643.
AMP, rkp. Č. 1645 , registra počtů záduší kostela Panny Marie před Týnem 1606-1614.
3 Na problémy spojené s odhadem počtu obyvatel ukázal J. Petráň, Poddaný lid v Čechách
na prahu třicetileté války. Praha 1964.
4 F Hrejsa, Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny. Praha 1912, s. 49n.
5 J. Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547. Kniha I. Díl I. Praha 1968,
s. 161; J. Purš a kol., Přehled dějin Československa l/2. Praha 1982, s. 44.
6 A. Míka, Počet obyvatelstva zvláště městského v českých zemích před třicetiletou válkou.
Demografie 14, 1972, s. 194.
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V "registrech památných" jsou uvedeny tři seznamy domů, které mohou
pomoci odpovědět na otázku, kolik členů měla týnská farnost. První seznam
z roku 1589 uvádí 181 domů 7 , druhý seznam z r. 1613 179 domů. 8 Třetí,
nedatovaný seznam, který zcela jistě vznikl po r. 1620, je pravděpodobně
neúplný a uvádí 159 domů. 9 Za předpokladu, že v pražském domě žilo 10
osob, můžeme vyslovit domněnku, že týnská farnost měla na začátku 17. století asi 1 800 členů. 10
Ze zádušních knih se nedozvídáme mnoho o sociálním složení farnosti.
Určitý obraz ukazuje článek Z. Wintra, kteý zpracoval seznam staropražských
pokojníků v jednotlivých čtvrtích Starého Města z r. 1608. 11 Mezi pokojníky
týnské čtvrti zjistil Z. Winter 25 osob úředních, 9 umělců, 55 obchodníků
a 105 řemeslníků. Týnská čtvrt' měla podle tohoto článku 189 domů- to je
jen o málo více než počet domů týnské osady podle výše zmíněných seznamů.
Z. Winter uvádí, že "v týnské čtvrti bydlili velcí kupci, nákladníci piva, majitelé vinic, slovem přední měštěníné a vedle nich těch málo, kterým přáli místa
podle sebe." "Žebráků, kteří by byli na pokoj nebo podružství, v této čtvrti
ouředníci nenalezli. Byla to čtvrť pánů." 12
Uvedené datované seznamy jsou zařazeny mezi běžné roční zápisy a obsahují pravděpodobně seznamy domů, ze kterých byly placeny daně. Na konci
seznamu z roku 1613 je uvedeno: "Suma všech 179 domů" 13 , ale sečtením
uvedených domů dojdeme k číslu 184. Odečteme-li domy v seznamu označe
né "v minci", "šlachtata", "spáleniště", "dům zádušní" a "králů dvůr", dojdeme ke stejnému počtu.
Seznamy z r. 1589 a 1613 byly v následujících letech opravovány podle
změn majitelů domů. Tyto opravy pochopitelně velmi snižovaly jejich pře
hlednost. V příloze uvedený seznam neobsahuje pozdější dodatečné opravy.

rkp. č . 1640, registra památná, f. 26a.
f. 93a.
9 Tamtéž, f. 117a.
1 K týnské farnosti v té době patřil také filiální kostel sv. Benedikta. Každý začátek ročního
zápisu v "registrech počtů" uvádí, že jde o příjem záduší kostela Matky Boží před Týnem
a sv. Benedikta. Ve všech uvedených seznamech je výslovně uvedeno záduší (osada) kostela
Matky Boží před Týnem.
11 Z. Winter, Pokojníci Staropražští r. 1608. Květy 8, 1886, kniha 16, s. 651 - 659, kniha 17,
s. 15- 26.
12 Tamtéž, kniha 17, s. 18n.
13 AMP, rkp. č. 1640, registra památná, f. l OOa (u tří jmen je poznámka 2 domy).
7 AMP,

8 Tamtéž,

°
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PŘÍLOHA

Léta Páně 1613 29. novembra osada záduší blahoslavené Matky
Boží před Týnem pořádně sepsaná.
sirotci U jednorožců
p. Jaroslav Hrobčický
p. Václav Trubka z Rovin
p. Daniel Henrych
p. Jan Kavka z Říčan
p. Kateřina Sixtova
p. Marta Bradýřka
p. Kristýna Havránková
p. Václav z Vlkanova
p. Kašpar Winter z Polehrad
p. p. Bohumila Čabelická z Kolovrat
p. Barbora z Bubna
p. Dorota Ratychova z Peremtu
p. Jiří Haidelius
p. Jiří Bryknar
p . Bohuslav z Michalovic
p. Theobald Švihovský
p. Jiří Fuňk
p. Bemart Elsnic
p. Jaroslav Špetle
p. N. Lukavecký
p. Jan Melcar
p. Petr U zlaté mříže
v minci
dům p. Vořechovského u Hrochů
N. Kunata z Kunic
Martin Šneitech zámečník
Jan Hložek švec
p. Hanuš Hruška v planým dvoře
p. Bauchval Berka 2 domy
Jakub Křepelka u Maňasů
Jan Tychler krejčí pod Maňasem
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p. Mikuláš Boček
Kašpar Albrecht Toužimský
p. Václav Lev z Lewengrunu
u Kamzíků p. Adama Linharta
p. Markéta z Donínka stará
p. N. z Donína mladší
p. Ludmila Šlemerová
p. David Florín z Landštejna
U hřebenu Krejčová na Malé Straně
u Pikhartů
p. Anna Pichlpergerová
p. Felix Had z Proseče U zvonu
p. p. Hodějovští
p. Jindřich Pichlperger v kaple
p. Janovský
p. Jakub doktor Lavin
p. Šimona Vořechovského dům u Perutských
sirotek Roučkovský
Dusíkova vdova
Jiří Šuchrmochr zámečník
Kateřina Freilichova barvířka u Klimenta
p. Markéta Ostrovcová U zlaté husy
p. Jan Pětikostel
Dorota Bílková
Jiří Hanšilt U zlaté labutě
p. Simeona Sušického dům u Krávů
p. Pavel Had z Proseče
Tobiáš Cimermon u Komedků
JanKarmus
Jiří Korbel
p. Adam Tesacius
p. Anna Kuklová
p. Ludvík šlejfiř
p. Alžběty Fišerové dům
Jakub Ranoch vedle p. Libočka
p. Jan Bamberger
vdova Fuklerova Jednuška
p. Jan Hořčice z Prostého
Šimon Kapalín
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p. Jan Stříbrský U tří křížů
p. Zikmund Celestin
Kryštof Bednář
Jan Vitický U zlaté kotvy
Matěj Telecký dům
Jiří Heimon řezník
Jiří Hložek švec
p. Anna Žerotínka z Štampachu
p. Adama Linharta dům
p. Martina Frubaina dům
šlachtata
p. Alžběta Fišerová
p. Václav Vořechovský
Dorota Papoušková
Kryštof Majer pekař
sirotci Mrkvičkovi
Anny Košatecké dům
p. Pavel Šolc
p. Matěj Šolc
sirotci Cyrylky
Dominika Neimona dům
Šimon Malvazy
p. Tomáš Hauf
p. Jakub Henne u Pečků
p. Matyáše Jirkovského dům
p. Pavel Kubic
Jan Edlmajer řezník
p. Jan Šroubený
p. p. Beneš Libštejnský z Kolovrat
Valentín Vecler
p. sirotci Ochauzarovic
p. Jiří Nejdek
p. Kateřina Skřinecká
p. Jan Duchoslav z Děvína
p. Fridrich Libovický
p. Matouš Janda
Jan Juno
Vratislav Zlatý pozounář
Eva Knoblochová
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Tomáš Javornický
p. Salomeny Zbytkové dům
p. Anna Vlínská
p. vdova Škrétova
p. Felixe Hada z Proseče dům
p. Franc Ostrštok z Ostfeldu
p. Bouslav Gerle
p. Šimona Sušického dům
p. Václav Bechyně
Adam Ti burský malíř
Jan Kavka švec
p. Mariana Herzaňka
p. Jan Musil
U bílého vlka
Havel Herynk
Jiří Starolaubský
sirotci Jana Kostnera
p. Jindřich Řečický mladší
Anna Velvarská
Anna Svobodova
Kateřina Vlachova
p. Jiří Štěpánek z Vltavy 2 domy
p . Anna Švikova z Popovic
p. starších Krejčí dům
p. Ladislav Hazlaur
p. Adam Herzáň
p. Mikuláš Diviš z Doubravína
p. Václav Slánský
Valentina Weclera sirotci
p. Jiří Šlovský
p. hrabata z Lukštejna
p. Mičánovského dům
p. bratří Kapounové
p. Jaroslav Smiřický v Templi
p. Šimon Zoubek
p. Matyáš Jirkovský
Jan Ujka
p. Jan mladší Gerle
Alžběta Aronka
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vdova Ovčičková
spáleniště

Šimon Prsten
Anna Košatecká
Vít Rohlík
Dominik Heimon
Jan Markus
Jan Kakeš
Mikuláš Hruška
p. Benjamin Fruwein
Jan House
dům zádušní
Jan Drkole
Dorota Štambourová
Sebastián Theobald
Jan Chudomelka dva domy
Enkl Enklhart
Jan Jiří
Kryštof Wilteštorf
ŘehořFugl

p. Anny Kadeřávkové dům
Jakub Křepelka
Jan Turek
Václav Rataje
vdova Příčká
JanHasman
Jan Pauc
p. Kapounové dům
p. Blažej Koberovský
p. Ladislav Sekerka
Tomáš Kovanda
králů dvůr

Suma všech 179 domů
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OLGA FEJTOVÁ- JIŘÍ PEšEK

RECEPCE DÍLA MARTINA LUTHERA
V PRAŽSKÝCH A LOUNSKÝCH MĚŠŤANSKÝCH
KNIHOVNÁCH DOBY PŘEDBĚLOHORSKÉ

Osobnost Martina Luthera a problematika vlivu jeho díla v době jeho vzniku
a v etapě bezprostředně následující je rozhodně jednou z významných otázek
bádání k dějinám českých měst před Bílou horou. Ideové zázemí společen
ského, především ovšem politického vývoje celého období, v němž města
a jejich obyvatelé sehrávali ne nevýznamnou roli, může pomoci odhalit právě
sledování kulturních zájmů měšťanů. V jejich okruhu pak do popředí jednoznačně vystupovala četba a zájem o knihu vůbec, které se významnou měrou
podílely na formování názorů zmíněné společenské vrstvy. Jaký byl v tomto
spektru podíl protestantské tradice, doplněné o její aktuální pokračovatele,
ale především jaké byly vlivy co do rozsahu nejvýznamnějšího dobového protestantského proudu, tedy luteránství, respektive díla samotného jeho zakladatele, by měla napovědět i tato studie.
Ačkoli Luther a jeho tvorba rozhodně nepatří v zahraniční, míněno přede
vším německé, historické produkci k okrajovým tématů, ba právě naopak:
otázka recepce Lutherova díla v 16. století zůstává i pro oblast jeho prakticky
nejvýznamnějšího působení nezodpovězena. Záplava celé této produkce se
ubírá v zásadě dvěma hlavními směry.' V prvé řadě je to ryze teologická
I Srovnej především specializovaná periodika: Lutheijahrbuch (Gottingen) a Luther-Zeitschrift vyd. Luther-Gesellschaft (Gottingen). Další příspěvky lze nalézt např. in: Archiv fiir
Reformationsgeschichte (Giitersloh), The Sixteenth Century Joumal (Saint Louis), Zeitschrift
fiir Theologie und Kirche a Zeitschrift fiir Kirchengeschichte. Základní orientaci poskytují specializované bibliografie prací věnovaných Lutherovu dílu. Každoročně je přináší zmíněný Lutheijahrbuch a pravidelně jsou otiskovány v Sixteenth century Bibliography- srv. Nr. 9 Anotated Bibliography ofLuther Studies, 1967-1976, Saint Louis 1977, Nr. 24, pro léta 1977- 1983,
Saint Louis 1985, Nr. 28, A Bibliography ofthe Lutheran Confessions, Saint Louis 1988 a Nr. 29
Anotated Bibliography of Luther Studies, Saint Louis 1991. Další literatura je uvedena in:
O. Fejtová - J. Pešek, Martin Luther in den Bibliotheken der bohmischen Biirger um 1600,
Bohemia, Bd. 37, Heft 2, 1996, s. 319- 340.

83

Documenta Pragensia XV (1997)

literatura, v druhé pak tvorba historická. Oba uvedené směry se pro línají pav nejpočetněji zastoupeném okruhu literatury, tj. v monografiích. Svého
vrcholu, který dosud nebyl překonán, dosáhla tato produkce bezesporu v díle
Bernharda Lohse 2, které přineslo nejen klasickou biografii osobnosti němec
kého reformátora, ale i podrobný rozbor jeho díla a přehled vývoje luterského bádání. Ve zmíněné teologické produkci se do jisté míry módními tématy
posledních let staly problémy vlivu psychologických aspektů na vznik a formování Lutherova učení a otázka jeho vztahu k současnosti .
V posledních desetiletích ovšem německá historiografie zaznamenala významný tematický, bohužel nikoliv metodický posun v přístupu ke zkoumání
života a díla velkého reformátora. Do popředí jejího zájmu se dostala Lutherova osoba ve vztahu k významným politickým osobnostem, reformátorům,
spolupracovníkům, žákům a přátelům, tedy osobám, které vytvářely zázemí
jeho života a práce. Druhý okruh témat se koncentruje na reformátorův vztah
k různým geografickým celkům- v prvé řadě k jednotlivým územím Němec
ka, v druhé pak k ostatním evropským oblastem. Oba tyto dominantní proudy
literatury, založené převážně a někdy přímo výhradně na dobové korespondenci, dosud ale nikdy nepřekročily hranici sledování rozšíření Lutherova
učení na výzkum jeho skutečného přijímání v určitých evropských oblastech,
či jednotlivých společenských vrstvách.
Nejrozsáhlejší přehled všech směrů bádání nastíněných zahraničních výzkumů podává monumentální sborník sestavený při příležitosti 500. výročí
narození M. Luthera H. Junghansem. 3 V něm lze nalézt i ojedinělý pokus
německé historiografie o pohled na vztah Luthera k měšťanskému, i když jen
domácímu, tedy německému prostředí. Jedná se o studii E. Wolgastové4, při
nášející pohled bohužel značně zúžený, soustředěný pouze na osobní zkušenost Luthera se zmíněným prostředím a na jeho vztah ke společenskému životu tehdejších měst, ve kterém vystoupil do popředí v prvé řadě Lutherův
zájem o aktivní a nezastupitelnou roli měst, respektive městských rad, v oblasti školství.
Nastolení otázky recepce díla německého reformátora a jeho působení v 16.
století by se dalo s jistotou očekávat alespoň v celkem početné německé literatuře k dějinám knižní kultury raného novověku. I zde ovšem čeká badatele
tmě

2 B.

Lohse, Martin Luther. Eine Einfiihrung in sein Leben und sein Werk. Miinchen 1981.

3 Srv.

H. Junghans, Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem
500 Geburtstag. Bd. 2, Giittingen 1983.
4 VizE. Wolgast, Luthers Beziehungen zu den Biirgem, in: H. Junghans (Hrsg.), Leben und
Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Bd.l. Giittingen 1983, s. 601-{)12 a Bd. 2, s. 938- 943 .
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překvapivé zjištění,

že s výjimkou výzkumu rozšíření Lutherova překladu bible
a cenových relací, za které byly jeho tisky v 16. století dostupné, se reformátor a jeho dílo netěší odpovídajícímu zájmu. 5
Vzhledem k uvedeným skutečnostem se nelze divit, že ani naše domácí
historická produkce problematice Lutherova díla a jeho působení v českých
zemích v období předpokládané nejintenzivnější expanze, tj. v 16. století,
nevěnovala zaslouženou pozornost. Toto téma u nás můžeme nalézt vedle
obecně teologicky orientované literatury i v titulech z oblasti dějin literatury,
církevních dějin a v neposlední řadě dějin knihy a knižní kultury vůbec.
Základní orientaci samozřejmě stále přinášejí Hrejsovy a nejnověji Kadlecovy příručky k domácím církevním dějinám. 6 V nich je ovšem problematika
Lutherova díla a jeho působení v českých zemích v předbělohorském období
redukována na otázku osobních kontaktů reformátora s politickými i duchovními představiteli domácího protestanského hnutí, hlavně Jednoty bratrské.
Tyto vztahy jsou ovšem sledovány pouze na základě studia vzájemné korespondence, případně dedikací děl. Významnější pozornost se věnovala jen
odrazu českého prostředí v Lutherově učení, tedy v prvé řadě vlivu Husa
a jeho díla.
Dějiny české literatury zohledňují pro 16. století Lutherovu tvorbu, pokud
jí vůbec věnují pozornost, pouze v souvislosti s osobami jeho českých překla
datelů, případně s českýrní polemikami k jeho dílu.7 Literatura z oblasti dějin
knižní kultury k tomutu tématu je sice bohatší, ale poněkud jednostranně zaměřená. Studie Rudolfa Říčana ze šedesátých i Mirjam Bohatcové ze sedmdesátých let8 se věnovaly výhradně českým překladům z Lutherova díla v 16.,
případně 17. století. V osmdesátých letech je doplnil podobně koncipovaný
příspěvek J. Hejnice, V. Viktora a V. Boka, rozšiřující zájem na veškeré pře-

5 Srv. E. Zimmermann, Die Verbreitung der Lutherbibel zur Reformationszeit, in: Luther 16.,
1934, s. 81-87, a P. Rath, Verkaufspreise von Lutherschriften im Reformationszeitalter, in:
Biirsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel 84., 1917, s. 1148- 1150.
6 F Hrejsa, Dějiny Křesťanství v Československu IV Praha 1948, s. 244-269, 286-297 a V,
Praha 1948, s. 44-47, 62- 71, 86-89, dále týž, Česká reformace. Praha sine anno, s. 31-47,
aJ. Kadlec, Přehled českých církevních dějin II. Praha 1991 , s. 9- 32, nebo týž, Dějiny katolické církve III.. Olomouc 1993, s. 313- 322.
7 V prvé řadě J. Hrabák, Dějiny české literatury I. Starší česká literatura. Praha 1959,
s. 298-309, 324- 333, 363- 375.
8 R. Říčan, Tschechische Obersetzungen von Luthers Schriften bis zum Schmalkaldischen
Krieg, in: Vierhundertfiinfzig Jahre lutherische Reformation, Berlin 1967, s. 282-301 , a M. Bohatcová, Erasmus, Luther, Melanchthon und Calvin in gedruckten tschechischen Obersetzungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, in: Guttenberg-Jahrbuch, 1974, s. 158- 165.
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klady z německé literatury ve sledovaném období. 9 Všechny tyto studie,
jejichž vznik umožnilo vydání základní evidenční pomůcky - Knihopisu, pomohly zmapovat jednu z cest, jíž Lutherovo dílo mohlo pronikat do Čech a ovlivňovat domácí prostředí, tj . v českých překladech. Jestli se jednalo o cestu významnou a nakolik Luther, ať už v německém nebo latinském originále či
v národním jazyce skutečně české prostředí a jeho jednotlivé společenské vrstvy
v 16. a 17. století ovlivňoval, zůstalo nezodpovězeno . Na tuto otázku již využití
pouhého Knihopisu českých tisků nemůže poskytnout dostatečnou odpověď .
V tomto směru nabídla zatím nejcelistvější přehled studie F. G. Heymanna
The Impact ofMartin Luther upon Bohemia 10, která se pokusila zachytit Lutherovy vlivy v domácím českém protestantském, především bratrském prostředí i v oblastech s výskytem německého obyvatelstva. Tento příspěvek byl
ovšem publikován již téměř před třiceti lety. Z pozdější produkce zaslouží
zmínit zásadní dílo A.Molnára, který se zabýval právě studiem vztahu ně
meckého reformátora k českému prostředí v 16. století. Vedle speciálně zaměřeného článku, v němž se soustředil na vývoj vztahu Luthera k Jednotě
bratrské 11 , přinesl Molnár ve své knize Na rozhraní věků . Cesty reformace 12,
u nás zatím nejrozsáhlejší monografii Martina Luthera. Tato monografie sice
v prvém plánu sleduje základní životopisné údaje, ale současně shrnuje aktuální znalosti o Lutherově vztahu k českému protestantismu, tj. o osobních
kontaktech, korespondenci i spisech reformátora, ve kterých reagoval na dění
v Čechách a v nichž se především vyrovnával s tradicí Husova díla. 13
Způsobů, jak se přiblížit konfesijní situaci v poslední třetině 16. a na počát
ku 17. století, je jistě více. Starší česká historiografie náboženských dějů vycházela z náboženských polemik, náboženskopolitických kontroverzí či dokumentů a ovšem i z rozboru jednotlivých děl konfesijní literatury. N áš přístup
je jiný. Chceme se podívat do knihoven pražských a lounských měšťanů
9 J. Hejnic- V Viktora- V Bok, Tschechische Úbersetzungen aus der deutschen Literatur im
Zeitalter Martin Luthers, in: Reformation und Nationalsprachen, Hall e a.d. Saale 1983,
s. 107-127.
10 In: Centra! European History I, 1968, s. 107- 130. Navazuje mimo jiné i na předchozí
studii S. H. Thomsona, Luther and Bohemia, Archiv fiir Reformationsgeschichte 44, 1953,
s. 160-181.
11 Srv. A. Molnár, Luthers Beziehungen zu den Bóhmischen Briidem, in: H. Junghans, Leben und Werk Martin Luthers, Bd. 1., Góttingen, 1983, s. 627-639, Bd. 2, s. 950- 954.
12 A. Molnár; Na rozhraní věků. Cesty reformace. Martin Luther. Praha 1985, s. 145-243.
13 Jisté oživení zájmu o problematiku luterství a působení Lutherova učení v českých zemích v období 16. a 17. století lze v posledním období sledovat v projektech realizovaných na
Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Jedná se např o výzkum česko-saské reformace
v severních Čechách. Na výsledky těchto bádání si ale český čtenář bude muset ještě počkat.
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a zjistit, co v oněch desetiletích vlastně četli nebo alespoň co za literaturu
měli doma. "Velké dějiny" konfesijního vývoje v Čechách od husitství, kompaktát a kutnohorské smlouvy r. 1485 přes nápor luteránské reformace, ohlasy Tridentina a reformy katolické církve, persekuce i vnitřní proměny Jednoty bratrské, až k české konfesi r. 1575 a konečně Rudolfovu Majestátu r. 1609,
to vše mělo v zemi "tolerance z rozumu" jen omezený vliv na "malý" náboženský život měšťanů v českých královských městech. Zde rozhodovala skladba městských elit a síla jednotlivých církevních obcí ve městě. Klíčovou osobností tu byl především farář,jeho vlastní, narnnoze zcela individuální konfesijní
orientace, tolerance a schopnost prosadit své náboženské představy u farníků. 14
Soukromé náboženské představy jednotlivých měšťanů se pak utvářely zcela
svobodně- ani farář je nemohl výrazněji přímo ovlivňovat. Takové akty státní nebo vrchnostenské náboženské autority, jaké se projevovaly např.
v Bavorsku domovními prohlídkami a konfiskacemi zakázaných knih, byly
v předbělohorských českých městech prakticky neznámé. Tridentinský Index
librorum prohibitorum mohl pražský arcibiskup prakticky uplatňovat jen při
povolování tisku nových knih.
Nikdo však nedokázal omezit např. svobodu cest české šlechtické i měš
ťanské mládeže na městské latinské školy a zejména na akademie a univerzity
v protestantském zahraničí, nikdo nedokázal blokovat intenzivní import zahraniční literatury. Vzdělaný měšťan se stal v desetiletích kolem r. 1600 obecným jevem i v malých městečkách . K jeho prestiži patřila nejen gramotnost
v češtině, latině a většinou i němčině, ale i školami vypěstovaná schopnost
samostatné recepce psaných textů. 15 Knihy byly v této době zajisté ještě
považovány za atributy vzdělanců, masová knižní produkce a rozsáhlý dovoz
14

Viz H. R. Schmidt, Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert. Miinchen 1992, s. 60-75,
s. 69.
15 K otázkám studia měštanské mládeže v zahraničí J. Pešek - D. Šaman, Les étudiants de
Boheme dans les universités et les académies d'Europe centrale et occidentale entre 1596 et
1620, in: D. Julia - J. Revel - R. Chartier (edd.), Les universités européennes du XV! 0 au
XVlllc siecle. Histoire sociale des populations étudiantes !., Paris 1986, s. 89-111, a J. Pešek- M. Svatoš, Die sozialen Folgen der akademischen Peregrination in den Bohmischen Uindem in den zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 870, 1989, s. 51- 54. Dále k této problematice:F Palacký, Obyvatelstvo českých měst a školní
vzdělání v 16. a na začátku 17. století, Československý časopis historický 18, 1970, s. 345-370.
Palackého studie prokázala, že tři čtvrtiny měštanských synů z oblasti severozápadních Čech
navštěvovaly kolem r. 1600 kromě domácích latinských škol ještě dvě až tři další. Srv. také
J. Pešek, The University ofPrague, Czech Latin Schools and Social Mobility 1570-1620, History of Universities X., 1991 , s. 117- 136; J. Pešek- M. Svatoš, The Czech Education before
White Mountain and Comenius's Didactics, in: Hommage to J. A.Comenius. Praha 1991,
s.73-80.
především
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však z knih cenově dostupné zboží obecné spotřeby. Kniha se stala
která byla poměrně běžná ve většině měšťanských domácností.
Právě z této skutečnosti vycházíme při našem výzkumu. Vzhledem k tomu,
že se dodnes dochovalo jen minimum alespoň relativních celků měšťanských
knihoven, nelze se pro měšťanské prostředí pustit vyzkoušenou cestou polských badatelů o dějinách knihoven a knižního "konzumu" na základě dochovaných a provenienčně definovaných knižních fondů . Je však možno analyzovat soupisy měšťanských knihoven v inventářích pozůstalostí. Městské knihy,
uložené v pražském a lounském městském archivu, k tomu poskytují vynikající materiálovou základnu. 16
Pro města pražské aglomerace má výzkum městských knih inventářů k dispozici takřka in taktní řadu, která začíná zhruba kolem r. 1570. Pro období do
r. 1620 bylo prozkoumáno celkem 1 040 měšťanských inventářů a 469 z nich
obsahovalo údaje o knihách a knihovnách. Menší, ale též pozoruhodnou sérii
50 knihoven se podařilo nalézt v 323 lounských inventářích měšťanských
pozůstalostí z let 1552- 1612. V Praze patřila tedy knihovna k asi 45% měš
ťanských domácností, ve "venkovském" královském městě Louny to bylo stále
ještě pozoruhodných 15 %. Pro srovnání lze uvést, že v poddanském Berouně
nalezl kdysi Vávra knihy v 17% pozůstalostí z let 1537-1619. 17
věcí,

l6 K tomuto prameni blíže J. Pešek, Pražské knihy kšaftů a inventářů pozůstalostí- příspě
vek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské, Pražský sborník historický 15, 1982,
s. 63- 92. Autor založil své analýzy na výzkumu rukopisů Archivu hlavního města Prahy (AMP):
1173- 1175, 1208-1214, 1217,2209,2210. Výzkumy Olgy Fejtové vycházely ze studia rukopisů fondu Archiv města Louny (AML), SOkA Louny: Knihy, I C 43-50.
17 Základní přehled literatury in: J. Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohor
ských Čechách 1547- 1620 - všední dny kulturního života. Praha 1993 , s. 64-103 ; O. Fejtová,
Lounské měšťnaské knihovny v době předbělohorské, Sborník okresního archivu v Lounech
IV., 1991, s. 3-23. Ze zahraniční produkce: K. Maleczynska, Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnosl~skich okresu Renesansu, Wroclaw 1982; R. turek, Ksiegozbiory mieszczan Krakowskich XVII wieku, Rozcnik Biblioteki PAN w Krakowie, 13 ., 1967, s. 21 - 51; M. Rožek,
Mecenat artystyczny mieszczanstwa krakowskiego w XVII wieku. Krakow 1986; V Či čaj, Knižná
kultůra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí. Bratislava 1985. Čičaj studoval měštanské
knihovny v hornouherských městech Banská Bystrica, Štiavnica a Kremnica. Pro Rakousko je
k dispozici pouze sonda R. Sandgrubera, Alltag und materielle Kultur. Stiidtischer Lebensstil
und biirgerliche Wohnkultur am Beispiel zweier oberiisterreichischer Stiidte des 16. Jahrhunderts, Wiener Beitriige zur Geschichte der Neuzeit 14., 1987, s. 23-44. V posledních letech
probíhají rovněž velmi intenzivní výzkumy v Maďarsku, jejichž výsledkem je řada záslužných
edičních počinů- viz B. lványi, A magyar kiinyvkultůra múl ~ából, Adattár XVI- XVIII. századi szellemi mozgalmaink tiirténetéhez, ll ., Szeged 1983; A. Varga, Magyarországi magánkiinyvtárak 1533-1657, I., Adattár, 13., Budapest- Szeged 1986; G. Farkas -A. Varga - T Katana - M. Latzkovits, Magyarországi magánkiinyvtárak, 1588-1721, II., Adattár, 13, Szeged 1992;
T Griill - K. Keveházi - J. L. Kovács - I. Monok - P. Otvos - K. G. Szende, Lesestoffe in
Westungarn I., Sopron (Ódenburg) 1535- 1721 , Adattár, 18/ 1, Szeged 1994.
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Ve zmíněných 469 pražských soupisech knihoven je zmíněno celkem na
13 000 konkrétních knižních exemplářů, z nichž se podařilo alespoň částečně
identifikovat, tedy určit autora, titul knihy nebo alespoň její věcné zařazení ,
zhruba u jedné třetiny. Relativně úplné názvy či popisy knih nalezneme nejspíše u drahých a rozměrných reprezentativních svazků . Právě náboženská
literatura byla však začasté tištěna v malých formátech, které byly v inventářích nejednou seznamenávány jen sumárně. 1 8 1 to je třeba brát v potaz, uvažujeme-li o skladbě seznamenané literatury a o frekvenci jednotlivých autorů .
Analýza shromážděných informací o identifikované části v inventářích sepsané literatury jednoznačně ukázala, že přes nesporné úspěchy českého
a zvláště pražského knihtisku představovala v Čechách tištěná a zejména jazykově česká díla i v jazykově českých městech menšinu literatury. Tlak knižního dovozu byl příliš velký a čeští tiskaři se (také z finančních důvodů) nemohli v řadě typů literatury vůbec prosadit proti převaze knih z frankfurtských
a lipských knjžních veletrhů, proti nabídce velkých německých, švýcarských,
benátských nebo lyonských a pařížských nakladatelských domů. Klíčovou
roli ovšem v Čechách hráli německé nakladatelské a knihkupecké firmy nebo
jejich agenti činní v Čechách. Ve Slezsku, Polsku nebo v hornouherských
městech byla dominance německého knižního trhu ještě patrnější. 1 9
Religiózní literatura hrála na německém knižním trhu významnou roli. Na
základě klasické Kappovy knihy je možno říci, že široká skupina religiózní
literatury (od bible přes teologické spisy, postily a katechismy až ke knížkám
modliteb a sbírkám kázání) představovala na německém knižním trhu v letech 1571- 1620 asi 4~6% nabízených knižních titulů (tedy nikoliv objemu prodané produkce, který byl patrně ještě větší) . Zhruba dvě třetiny této
produkce patřily k protestantské literatuře. 2 0
Když pak analyzujeme soupisy knih z pražských měšťanských inventářů
(menší, ale kvalitní skupinku sedmi kněžských knihoven tu úmyslně necháváme vyčleněnu stranou), zjišťujeme, že náboženská literatura zaujímala mezi
identifikovanými tituly asi 60 % .21 Je to více, než zjišťujeme v měšťanských
18 H. J. Martin, Livre pouvoirs et societé a Paris au XVII<siécle (1598- 1701). Paris 1969,
s. I 064, tvrdí , že knihy v oktávu a menších formátech představují 70 až 80 % celkové produkce
v Paříži zkoumaného období.
19 K. Maleczynska, Zainteresowania czytelnicze ... , c.d., s. 26-29. K procesu internacionalizace knižního trhu v 16. století také Z. Šim eček, K problematice knižního obchodu na sklonku
15 . a v 16. století, in: Knihtisk v Brně a na Moravě. Brno 1987, s. 154.
2 F Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels bis in das 17. Jahrhundert. Leipzig 1886,
s. 786-788.
21 J. Pešek, Knihovny pražských předbělohorských farářů, Documenta Pragensia IX. , 1991 ,
s. 417-438 , a týž, Měšťanská vzdělanost.. . , c.d., s. 80.
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knihovnách jiných středoevropských měst. Snad je to způsobeno tím, že v Praze
máme k dispozici rozsáhlý a homogenní materiál, který také obsahuje velký
podíl malých knihoven řemeslníků, v nichž se náboženská literautra objevovala vždy v relativně vyšším zastoupení než ve velkých, odborně zaměřených
librářích městské inteligence.
Náš výzkum ukázal, že zejména pražské knihovny měly konfesijně vysoce
smíšený charakter, že se tu spojovaly impulsy české reformace 15 . století
s podněty luteránství i kalvinismu ve specifický substrát, v němž připadla
podstatná role např. i Erasmu Rotterdamskému, pokládanému v předbělohor
ských Čechách za jednoho z reformátorů církve. Nejoblíbenějším autorem
českých měšťanů nebyl však v Praze, v sídle pražského arcibiskupa a konzervativní kališnické konzistoře, stejně jako v severočeských Lounech ani reformační "světec" Jan Hus ani žádný jiný z velkých autorů české reformační
tradice, nýbrž Martin Luther, následovaný skupinou svých luteránských pokračovatelů od Filipa Melanchthona přes Johanna Spangenberga, Urbana
Rhegia, Simona Paula, Eobana Hessia až třeba k Wolfgangu Musculovi.
Luther byl v předbělohorských desetiletích nejčtenějším autorem snad ve
všech českých městech. Ještě ukážeme, že pražští i lounští měšťané četli jeho
díla většinou v němčině nebo v latinských překladech. Překlady do češtiny se
-v poněkud specifickém výběru titulů- objevují prakticky jen v prvé polovině 16. století, a to především v okruhu Jednoty bratrské. Nejdůležitější a nejpopulárnější Lutherovy spisy nebyly v předbělohorské době do češtiny pře
kládány.
Jak to tedy vypadalo s frekvencí Lutherových prací v knihovnách pražských a lounských měšťanů? V Praze jsme nalezli Lutherova díla v 78 knihovnách (16,3% všech knihoven), v severočeských Lounech to bylo ll knihoven
(tedy dokonce 22 %), v nichž byla zaznamenána alespoň jedna kniha jmenovitě připsaná Lutherovi. Je symptomatické, že zvláště v Praze nalezneme
Lutherova díla spíše ve středních a relativně nejvíce ve velkých knihovnách.
Jestliže např. v Praze představovaly nejmenší knižní celky do 3 svazků 25,6 %,
Lutherova díla nalezneme v této kategorii jen v 9 %případů. A naopak: největších knihoven přes sto exemplářů bylo v Praze 6,4 %, Luthera však nalezneme v této kategorii z více než 15 % . Přehledně tuto situaci pro Prahu i pro
Louny ukazuje následující tabulka:
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Velikostní kategorie knihoven s Lutherovými díly
Velikost
SM

Praha
NM MS

1-3 exempláře
4-20 ex.
21-100 ex.
Nad 100 ex.

2
10
19
6

4
ll
8
6

4
7

Celkem

37

29

Praha %

Louny %

o

7
25
34
12

9,32,43,6
15,4

4
3
2
2

36,4
27,2
18,2
18,2

12

78

100%

ll

100%

Počet Lutherových děl

byl v jednotlivých knihovnách velmi nízký. Většina
mezi svými knížkami jen jeden až dva tituly od tohoto autora.
Byla to především různá vydání Lutherovy Postily, dále (jen v Praze konkrétně jmenovaný a proto do celku našeho výzkumu nezapočítaný) Lutherův pře
klad bible, jeho Katechismus (nejednou v latinském vydání) nebo soubory
jeho kázání. Jen 16 pražských měšťanů a 3 obyvatelé Loun, většinou majitelé
velkých knihoven, měli rozsáhlejší komplety jeho spisů. Především na Starém Městě pražském jsme objevili osoby, které doma měly celé komplety
nebo sebraná vydání Lutherových spisů. Byli to především lazebník Bernharcl Mon (zemřel r. 1587), patricij Ambrož Netter z Glouchova (1594), RudolťPichler (1594) a Anna, vdova soukeníka Jana Rudolfa (1596).
Není náhodou, že v soupisech knih pozůstalostních inventářů nacházíme
jmenovitě uvedena právě vydání Lutherovy Postily, překladu bible nebo svazků
jeho sebraných spisů. Maloformátové edice Lutherových děl jsou zmiňovány
jen zřídka. Rozbor inventárních záznamů o knihách, které obsahovaly též údaje
o formátu publikace, jednoznačně ukázal dominanci velkých a drahých svazků: z 88 shromážděných údajů o formátech se 54 (61 %) vztahovalo na knihy
ve foliu (hlavně Postila domá~í), dalších 19 (22 %) byla kvartová vydání a jen
15 (17 %) se týkalo nejrozšířenějších malých formátů v oktávu a dvanácterce.
Je nutno pokusit se zodpovědět otázku, kde a kdy měšťané koupili ona
Lutherova díla, která jsme zjistili v inventářích, resp. kde a kdy byly tyto
knihy vytištěny. Obě otázky patří ovšem - s ohledem na chybějící informace- mezi ty nejobtížněji' zodpověditelné. Je jisté, že absolutní většina těchto
knih byla tištěna v Říši. Rozepíšeme-li si katalogy slavných knihoven s historickými fondy, vidíme, že Lutherova díla vycházela v době do počátku třice
tileté války především v následujících, podle počtu vydání sestupně seřaze
ných městech: Wittenberg, Augsburg, Lipsko, Norimberg, Magdeburg.
měšťanů měla
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V našem materiálu máme jediný přímý důkaz o původu Lutherových děl v mimořádně důkladně zkatalogizované knihovně lounského apatykáře Jana Cynka (zemřel r. 1605). Zde se u Lutherových prací objevuje třikrát Wittenberg,
jednou Drážďany a jednou Erfurt.22
Roky vydání sepisovaných knih uváděly inventarizační komise zcela výjimečně. Otázka po konkrétní edici a po způsobu nabytí knih musí proto zůstat
nerozluštěna. Ve zkoumané době totiž mj. ohromně prosperoval sekundární
knižní obchod a zprostředkovatelé nebo specializovaní agenti dokázali sehnat i starší zahraniční vydání žádaných knih.23 Totéž platí i o knihách, které
si měšťané sami zakoupili na cestách do německých měst. Je též třeba před
pokládat, že mnoho knih bylo zděděno po předchozích generacích nebo zakoupeno z pozůstalostí. Jediné, co tedy můžeme učinit, je časové rozčlenění
excerpovaného materiálu podle data inventarizace knihoven. Výsledek ukazuje tabulka:
Časové rozčlenění pozůstalostí s exempláři Lutherových děl

Dor. 1600
Od r. 1601

SM
22
15

Praha
NM
18
ll

Louny
MS
ll

celkem
51

27

10
ll

Z tabulky je zřetelný ústup výskytu knihoven s Lutherovými díly por. 1600.
Je sice pravda, že soubor oné více než tisícovky pražských inventářů je rokem
1600 rozdělen ne zcela pravidelně (58:42 %), knihovny se však v letech po
r. 1600 vyskytují naopak v podstatně větší míře a také konkrétní údaje o autorství jednotlivých svazků se na počátku 17. století objevují relativně častěji
než dříve. Je tedy možno říci, že zájem pražských měšťanů o Lutherova díla
v době kolem r. 1600 významně poklesl. Ještě výrazněji tento jev vystoupí,
budeme-li sledovat jen takové knižní soubory, které obsahují nejméně tři Lutherova díla. Z těchto celků se 15 objevuje před r. 1600 a jen 3 po něm. Při
hlédneme-li nadto ke skutečnosti, že inventáře pozůstalostí odrážejí stav ne22 Srv. SOkA Louny, AML, Knihy, I C 50, f. 619b-62la. Edice soupisu knihovny Jana
Cynka; A. Kamiš, Knihovny lounských měšťanů v 16. a na začátku 17. století, Listy filo logické
85., 1962, s. 297-307.
23 B. Chlíbec, První poznámky k rekonstrukci knihovny Jana Jesenského, Miscellanea oddě
lení rukopisů a starých tisků, 8., 1991, s. 154-158, popsal způsoby jakými Jessenius nakupoval
v letech 1614-1615 starší knihy pro svou knihovnu (od klasiků až po nejnovější historickou,
politickou a konfesijní literaturu), a to především z pozůstal ostí v Basileji, Tiibingen, ale hlavně
v Praze. Dnes lze v Praze identifikovat celkem 15 svazků z jeho knihovny.
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božtíkova čtenářského zájmu většinou s jistým zpožděním, vzhledem ke kulminaci jeho knižně akvizičních aktivit, můžeme naše úvahy shrnout v tom
smyslu, že na přelomu 16. a 17. století Luther rychle mizí z pražských knihoven. Shromážděný, analyticky však dosud nezpracovaný materiál naznačuje,
že uvolněné místo zaplnili zejména luteránští autoři mladší generace a zčásti
též náboženští spisovatelé kalvinizující orientace.
Tendence vymizení Lutherových děl je v Praze patrná též u nejčastějších
a pro Prahu nejvýznamnějších Lutherových děl: počet jeho Postil zůstává
sice na Starém i Novém Městě stabilní (21 :20), v inventářích malostranských
měšťanů, kde je před koncem století seznamenáno 15 exemplářů tohoto titulu, neobjevuje se por. 1600 již ani jeden. Ještě zřetelněji se tento vývoj ukazuje u Lutherovy bible (16: 1Oa žádný exemplář na Malé Straně), Katechismu
(6:3), Výkladů (8:4), Kázání (7 : 1) a přirozeně i u souborných vydání Lutherových spisů (4:0, resp . 5:1, započítáme-li též knihovny, které obsahují jen
jeden díl z "Tomi Lutheri"). Zvláště výrazný byl pokles na rychle se katolizující Malé Straně, v bezprostředním zázemí rudolfinského dvora.
V menším lounském celku vyhlíží situace o něco méně dramaticky. Řada
výskytu Lutherových děl běží od r. 1568 k r. 161 Oa je velmi pravidelně rozdělena v čase. Hlavní roli hrály však v Lounech pouhé dvě rozsáhlé knihovny
(knihovna městského písaře a posléze radního Matyáše Kolínského z Bílejova, zemřelého r. 1576, obsahovala 6 Lutherových děl, inventář knihovny apatykáře Jana Cynka z r. 1605 seznamenal 7 reformátorových prací). Ostatní
měšťané měli jen jednotliviny z obvyklého repertoáru.
Odliv zájmu o Lutherovo dílo, který je patrný na soupisech pražských měš
ťanských knihoven por. 1600, není v žádném případě náhodný či výjimečný .
Katalogy nejdůležitějších evropských knihoven, které opatrují německou knižní produkci 16. století, dokazují, že z Lutherových prací vycházely v průběhu
16. století s každoroční frekvencí v nových vydáních ,jen" edice jeho překla
du bible, postily a Katechismus. 24 Ostatní jeho díla patřila k bestsellerům dvacátých až čtyřicátých let, pak ale jejich konjunktura velmi rychle opadla. Ně
které Lutherovy práce (např. De captivitate Babylonica nebo De votis
Monasticis) od poloviny 16. století patrně již nikdy nevyšly.
S těmito údaji korespondují zprávy katalogů frankfurtských knižních veletrhů , které přinášejí záznamy o knihách, jež byly nabízeny na centrálním knižním trhu celé Říše. 2 5 Sondy, vedené do nabídkových seilnamů v desetiletých
24 B. Lohse, Martin Luther. Miinchen, 1981 , s. 116.
25

Srv. G. Willers, Die Messkataloge, Bd. 1- 4, Hildesheim 1972- 1980. V r. 1565 nabízely
Lutherovy práce, r. 1575 a 1590 po dvou a v r. 1580 dokonce žádné z Lutherových dě l.
V kontextu celé katalogové nabídky to v každém případě byla jen nevýznamná položka.
tři
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intervalech, ukázaly, že od r. 1565 byly ročně nabízeny nejvýše dva až tři
Lutherovy tituly a nechyběla léta, kdy se ve frankfurtské nabídce Luther vů
bec neobjevil. V tomto světle je možno odhadnout, že knihy evidované
v pražských a lounských inventářích byly - s výjimkou Lutherových biblí
a postil- většinou tištěny již v prvé polovině 16. století. Inventovaní měšťané
je tedy buď zdědili nebo zakoupili na sekundárním knižním trhu. Český výzkum knihoven a čtenářství má na jedné straně již dostatek zkušeností s mnohdy
takřka neuvěřitelně dlouhým životem knih v měšťanských bibliotékách, na
druhé straně však ani zprávy o relativně vysokých cenách sekundárně ohodnocovaných knih a zprávy o zájmu měšťanů o koupi starých vydání nedostupných knih nedovolují dát jednoznačnou přednost té nebo oné alternativě výkladu tohoto jevu.26
Máme zatím jen jednu přímou zprávu o prodeji nově vydaných Lutherových knih v Praze por. 1600. V inventáři pozůstalosti šmejdířky Kateřiny
Mildbergerové (1606) narazí čtenář neočekávaně mezi soupisem železného
i jiného zboží jejího krámu na "25 Neue Gesetze Dr. Martini Lutheri", vázané
v kůži a odhadnuté velmi nízko, na čtvrt rýnského tolaru za kus. 27 Pro starší
období disponujeme k r. 1586 v inventáři knižního skladu syna slavného pražského knih tiskaře a nakladatele Jiřího Melantrycha z Aventinu zprávou o jednom kusu Lutherových "Jahresevangelien in octavo" a šesti exemplářích "Enchiridion Lutheri", vše ve formě nesvázaných knižních bloků. 28
Problém mizení Lutherových děl ze soukromých knihoven už před r. 1620
je těžko přezkoumatelný též na základě dochovaných knižních exemplářů.
Nedisponujeme totiž prakticky žádnými, alespoň relativně v úplnosti dochovanými měšťanskými knihovnami. Ani souhrn fondů historických knihoven
v Čechách nás v tomto směru příliš nepoučí. Na základě měšťanských inventářů z desetiletí po r. 1620 totiž víme, že se tu luteránská literatura sice vyskytovala poměrně běžně až do konce 17. století, knihy Martina Luthera (stejně
jako Husovy práce) však mizí záhy po katolickém vítězství na Bílé hoře. 29 Již
jen proto lze těžko interpretovat např. skutečnost, že ve slavné jáchymovské
26 O praxi nákupu celých knihoven z pozůstalostí intelektuálů se zmiňuje A. Richterová,
Vývoj roudnické lobkovické knihovny. Praha 1989. J. Pokorný, Knihy a knihovny v inventářích pražských měšťanů v 18. století 1700-1784, Acta Univcrsitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 28/1., 1988, s. 56-58, zjistil, že plná čtvrtina knih z pražských
pozůstalostních inventářů v 18. století byla tištěna již před r. 1620.
27 AMP, Rukopisy, 1174, fo!. 22la.
28 AMP, Rukopisy, 1173, fo!. I 02a.
29 O. Fejtová, Zum Vergleich der biirgerlichen Privatbibliotheken in Prager Neustadt und
Heilbronn im 17. Jahrhundert, in: Biirgerlichcr Kultur im Vergleich, Szeged 1995 -v tisku.
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školní knihovně, vybudované především Janem Mathesiem, přichází pouze
jedna nerozsáhlá Lutherova práce, a to jako přívazek. 30 Je vysos::e pravděpo
dobné, že i tato stará knihovna byla por. 1620 "očištěna" .
Věnujme nyní pozornost měšťanům- majitelům Lutherových děl a jejich
socioprofesní charakteristice. Byli to naprosto obyčejní měšťané- většinou
řemeslníci a menší obchodníci. Pouze mezi majiteli větších souborů Lutherových děl (přinejmenším tří titulů) najdeme významnější osobnosti. Jednalo se
převážně o majitele středních a velkých knihoven, co do socioprofesní kariéry pak nobilitované členy městských rad, zlatníky, postřihače , právní zástupce, lékaře, apatykáře, členy rudolfinského "hofštátu", nalezneme mezi nimi
ale i dva barbíře. Tato skupina se v průběhu zkoumané doby prakticky neproměňovala. Obdobně vypadala situace i v Lounech. Souhrnně lze říci, že stejně jako měla městská intelektuální elita nadprůměrně často větší a velké knihovny, nalezneme i Lutherova díla nadprůměrně často právě v tomto prostředí.
Tematické spektrum děl Martina Luthera je v pražských, ale i v lounských
knihovnách širší, než by snad bylo možno předpokládat. Brali jsme přitom
v úvahu jen skutečná Lutherova díla a nikoliv knihy, které se k jeho jménu
pouze hlásily. Šlo o takové tituly pražských knihoven, jako byla "Cythara
Lutheri", "Leuch Prediz D. Jana Pugenhagena nad Lutherem", "Historia Mathesii o D.M.L.", "Loci Communes Theologici a Defensio Lutheri", případně
o "Vita D .M.Lutheri Matthiae Ritteri" v Lounech. Jedná se o různé druhy
Lutherových životopisů, nebo pozdější autoři prostě použili Lutherovo jméno jako reklamní prostředek k propagaci vlastní skladby. To je případ zejména "Cythary Lutheri" Cyriaca Spangenberga.31
Německé dějepisectví člení Lutherovo dílo podle několika schémat s ohledem na obsah i formu jednotlivých pracíY Základní členění, jehož jsme se
přidrželi i my, vychází z výmarské edice Lutherova souborného díla, kde jsou
Lutherovy práce rozděleny na Spisy, Korespondenci, Stolní hovory a bibli. 33
Pro identifikaci česky tištěných knih, zjištěných v inventářích, byl použit
Knih opis.34 Pro určení německy tištěné většiny Lutherových děl nám pomohla dvojdílná Benzingova bibliografie Lutherových děl, vydaných do jeho

30 H.

Sturm, Die Biicherei der Lateinschu1e zu St. Joachimsthal. Komotau 1929, s. 124.
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts,
S 7514-7523, Bd. 12. Dá1ejen VD 16.
32 Viz B. Lohse, Luther, s. 108- 144.
33 Výmarská edice- viz B. Lohse, Luther, s. 249- 250.
34 Knihopis českých a slovenských tisků . II, IV. Praha 1948, s. 355- 371.
3!
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smrti.35 Pro pozdější edice byl použit Verzeichnis der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts.36 Nejdůležitějšími příručka
mi se nám však staly tištěné katalogy velkých evropských knihoven s významnými fondy starých tisků (londýnská British Library, Bibliotheque
national v Paříži a mnichovská Bayerische Staatsbibliothek).37 Zbylé údaje
dohledala při studijních pobytech v letech 1995-1996 O. Fejtová v katalozích knižního fondu Herzog August Bibliothek ve Wolfenbiittelu.
Nejvýznamnější s Lutherovým jménem spojenou knihou, která se také
v českých knihovnách objevuje poměrně nejčastěji, byl jeho překlad Starého
i Nového zákona. Je ovšem velmi obtížné stanovit, zda u blíže neurčených
"německých biblí" jde právě o Lutherův překlad nebo o některý z jiných pře
kladů, četných zejména v desetiletích konce 16. a počátku 17. století. V Praze
se vyskytlo 26 konkrétních připsání německého vydání bible Lutherovi, z Loun
známe dva další případy. Je třeba počítat s mimořádnou oblibou edic Lutherova překladu. Žádný z jiných překladů totiž v našem materiálu ne ní jmenovitě připsán. Je pravděpodobné, že v řadě položek "Biblí německá" nebo "a další
knihy německý" je ukryto ještě množství dalších "Lutherových biblí". 38
O neklesající popularitě Lutherova biblického překladu i v době úpadku zájmu o jeho autorská díla svědčí též již zmíněný nález 25 svazků jeho překladů
Nového zákona v obchodě K. Mildbergerové. 39
Na zcela specifický problém jsme narazili v Lounech. V bibliograficky
mimořádně dokonalém soupisu knihovny zde již zmiňovaného lékárníka Cynka
z r. 1605 jsme se setkali s položkou "Biblia S.D.M.L. cum summariis Viti
Dietractii. Vitenbergae 1597". 40 Je paradoxní, že právě tuto dokonalou citaci
se nám nepodařilo objevit v žádném z řady prozkoumaných katalogů . Je to
důkaz, že i v relativně dokonale známém okruhu biblí se mohou vynořit edice, od nichž se dodnes ve velkých sbírkách nedochoval žádný exemplář.

35 J. Benzing, Lutherbibliographie. Baden Baden 1966, aJ. Benzing- H. Claus, Lutherbibliographie. Bd. II. Baden Baden 1994.
36 Srv. poznámku č . 31. VD 16, Bd. 1- 22, Stuttgart 1983- 1995.
37 BLC - the Britissh General Catalogue ofPrinted Books to 1975, 1- 360. London - Miinchen - New York - Paris, BN - Catalogue général des livres imprimés de Ia Bibliotheque
Nationale, 1- 23 . Paris 1897- 1981, NUC - the National Union Catalog. Pre - 1956 imprints.
Vol. 1.- 754. London 1968- 1981 , BSB - Bayerische Staatsbibliothek, Alphabetischer Katalog
1501-1840. Bd. I- LX. Miinchen - London - New York- Paris, 1987- 1990.
38 Srv. četnost výskytu dalších německých překladů bible - VD 16, B 2673- 2838.
39 "Šacunk zboží šmejdířskýho po Kateřině Mildbergerové", AMP, Rukopisy, 1174, fol.
22l a.
40 SOkA Louny, AML, Knihy, I C 50, 619b-62l a.
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Další položkou lutherovských bibliografií jsou Tischreden, čili záznamy
spíše promluv u stolu, které zaznamenali mistrovi žáci. Lutherovy
výroky a komentáře patřily nejrůznějším tématům praktické teologie a života
církve. Luther sice záznamy svých promluv nikdy neautorizoval, ale přesto
byly chápány jako jeho dílo a pojímá je tak i výmarská standardní edice jeho
spisů. V našem materiálu jsme nalezli Tischreden jen třikrát : jednou na Starém Městě pražském, jednou na Malé Straně a jednou pod latinským titulem
Colloquia v Lounech.41
V největší, všeobecné skupině Lutherových děl hrály nejdůležitější roli jeho
postily a katechismy. Také tyto mimořádně rozšířené knihy byly v inventářích
zaznamenávány velmi často bez určení autora jako "deutsche Postili" nebo
"deutsches Katechismus". Do statistického zpracování však- přes veškerou
pravděpodobnost - můžeme zařadit jen autorsky jasně připsané knihy.
Lutherovy postily čili výklady epištol a evangelií se v pražských i lounských knihovnách objevují ve zcela bezkonkurenčním počtu buď pod názvem
"postilla" nebo s českým pojmenováním "vejklad na evangelia". 42 Je skuteč
ně pozoruhodné, že Lutherova Postila nebyla nikdy vydána v českém překla
du a přece se v inventářích objevuje s českým titulem a současně s určením
autora: "Doktora Martina Luthera Postilla domovní". Celkem jsme v Praze
a Lounech nalezli 67 exemplářů Lutherovy Postily. Bylo to patrně více vydání tohoto díla. Nejčastěji šlo pravděpodobně o "Hauspostille" čili Postilu domovní, která byla v druhé polovině 16. století mimořádně rozšířená. V jazykově německých pohraničních oblastech Čech se objevovaly tyto postily
prakticky jen v německých edicích, jen zřidka též v latině . Tak tomu bylo
i v námi zkoumaných městech: u všech autorsky specifikovaných výskytů
postily šlo výhradně o německá vydání. V katalozích knihoven 16. století
bývá nejednou jako Lutherova označována i postila Spangenbergova, k níž
Luther napsal úvod. 43 V našem zpracování jsme ji však nechali stranou
a zaměřili se jen na výslovně Lutherova díla.
Podobné problémy s určením autorství se vyskytují i u Katechismu, resp.
konkrétně u "velkého" a "malého" Lutherova Katechismu. Jsou to dva základní
hovorů či

41 Srv. Tischreden nebo Colloquia, YD 16, L 6748- 6768. Tyto zápisy promluv nebyly Lutherem nikdy autorizovány. Vzhledem k souvislostem s ostatními Lutherovými pracemi jsou
přesto zahrnuty do jeho tvorby.
42 Viz J. Benzing, l., Postille oder Auslegung der Episteln und Evangelien durch das ganze
Jahr, Gesamtausgaben, 1128- 1133, Hauspostille, 3467-3477, YD 16, L 3923- 4029,
4831-4898, 5591- 5666.
43 Jedná se o dílo Postilla deutsch ... durch Johann Spangenberg, J. Benzing, I., 3418- 3422a,
a Postilla latina ...autore Joanne Spangenbergio, J. Benzing, l., 3423.
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texty, které vycházely po celé 16. století v nových a nových, různě pojmenovaných edicích, které se uplatnily především jako školní učebnice . V Loun ech
se nám tuto knihu nalézt nepodařilo, v Praze jsme seznamenali 6 různých
variant. Jednou šlo o "Katechismus", třikrát "Catechismus deutsch" a dvakrát
" Enchiridion", tedy titul, pod nímž byl v 16. století vydáván tzv. "malý"
Katechismus. 44 Při ostatních výskytech je nemožné určit tuto knihu jednoznačně. Pouze na základě vědomosti, že v 16. století představoval většinu
Lutherových katechismů právě "malý" Katechismus (jednoznačně to vyplývá
ze statistického vyhodnocení použitých soupisů a katalogů), je možno odhadnout, že i většina námi nalezených katechismů byla právě tímto "malým" zpracováním velké knihy. 45
Alespoň teoreticky se naskýtá též možnost, že se Lutherův Katechismus
mohl v Praze objevit i v českém překladu. 46 Takové vydání vyšlo však pouze
v Horních Uhrách, v zemi, odkud ve zkoumaném období nebyly do Čech
knihy importovány. Poněkud lépe to vypadá s možností identifikovat Lutherův český "Výklad na 10 božích přikázání" nebo "Výklad na desatero". 47 To
jsou tituly školního vydání Katechismu, které v Čechách vyšly v prvé polovině 16. století. Dodnes se těchto exemplářů zachovala celá řada. 48
Zvláštní postavení mezi nalezenými Lutherovými tituly zaujímají souborná vydání jeho prací, resp. dobové výbory z jeho díla. Tyto edice jsme nalezli
pouze na Starém Městě, a to jako souborná vydání v 8, ll, 12 a 14 svazcích.
Zlomky souborných vydání jsme pak nalezli v dalších pražských i lounských
knihovnách (patří sem lounský "Tertius tomus Lutheri in evangelia", malostranský "Tomus druhej Lutheri" a konečně novoměstské nálezy "V. díl M. Lutheri"
a "Tomae Lutheri"). Většinu německých a latinských souborných vydání lze
jednoznačně identifikovat, pouze čtrnáctidílný celek v bibliografických pří-

44 VD 16, L 5020-5347. Titul "Enchiridion" lze nalézt i u jiných Lutherových děl, např.
Enchiridion geistlicher Geslinge .. . ,VD 16, L 3578, 3584, 3585- 3590,3596,3541 - 3544,3680,
3684, 3580-3581, nebo Enchiridion oder ein Handbiichlein cinem jeglichen Christen, VD 16,
L 3575-3577, a Enchiridion piarum precationum, VD 16, L 1314-1316 etc. V těchto přípa
dech jde ovšem o díla, která se nevyskytovala tak často.
45 Srv. VD 16, pod názvem Der kleine Katechismus, Catechesis minor, Enchiridion. Der
kleine Catechesis, Der kleine Catechismus, Catechismus fiir gemeine Pfarrherr und Prediger,
Das guldene Kleinod. Catechismus. Das ist Kurtze und Ainfeltige Erklerung, Parvus Catechismus. Pro pueris in schola, L 5020-5189.
46 Viz Knihopis, 5061- 2, 5064.
47 Auslegung der zehn Gebote,J. Benzing, I., 2536-2539, VD 16, L 4030-4032, nebo Die X
Gebot Gates mit ainer kurtzen Au131egung, VD 16, L 7558-7568.
48 Kázání. .. Na desatero přikazani božii. .. , Knihopis, 5110 (8 exemplářů) .
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ručkách nefiguruje. 49 Možná, že šlo o překrytí dvou různých řad sebraných
spisů, druhotně sesazených do jediného celku,

nebo o pouze knihařsky vytvosoubor porůznu koupených jednotlivin Lutherových děl. Další skupinu
je možno souborně označit za Lutherovy komentáře k bibli. Byly to přede
vším výklady žalmů: "Ennaratio Psalmorum", "Žalmy", "Žaltář německý",
"Psalterium", "Psalmi 22 de passione D.M.Lutheri interpretandi, Vitebergae
1525", "D.M.Lutheri Psalmographus Erfurtensis", "Explicationes in Psalmos
Lutheri", "Explicatio in Psalmum". 50 Je škoda, že se nám u tří posledně jmenovaných titulů nepodařilo přes jejich poměrnou podrobnost nalézt v katalozích konkrétní edice. Na druhé straně se zdařilo specifikovat "Psalmi 22 ... ". 51
Jen jako jednotliviny jsme ve zkoumaných městech našli Lutherovy komentáře ke Starému a Novému zákonu. V Praze to byly: "In Epistulas Pauli
ad Galatheos", "Ennaratio cap. 53 Essaie", "Ennarationes super liber I. Moyses" a v Lounech: "In Genesim", "In Deuteronomium", "Prophetarum extractus Germanico idiomate". 52 V Lounech se objevil též polemický spis "De votis Monasticiis" (De votis monsticis iudisum). 53 Základní dílo Lutherovy životní
filosofie "De Servo Arbitrio" se objevilo pouze v jediné pražské knihovně. 54
V Lounech jsme nalezli Lutherův teologický spis, věnovaný problematice
svátosti oltářní, "De captivitate Babilonica" (De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium) a jednu z pozdních Lutherových polemik "Libellus contra
papatum romanum" (Wider Papstum zu Rom, vom Teufel gestiftet). 55 Slavná
byla i Lutherova "Vejstraha" čili nepochybně "Warnung an seine li eben Deutschen", neboli Lutherova reakce na závěry, přijaté augšpurským říšským sně
mem r. 1530. 56 Vejstraha ovšem mohla v knihovnách figurovat i v české verzi .57
řený

49

Opera dt. VD 16,L 3307- 3406 a Opera lat. L 3407- 3445.
Viz Enarratio psalmorum ... , J. Benzing. l., 3273- 3274, Psalterium Davidis, J Benzing, l.,
1866-1870, 2752e-f, 3306b-k, Psalter deutsch, VD 16, L 3277-3399.
51 (Der) 22. Psalm Davidis von dem Leiden Christi- J. Benzing, l. , 528-531, VD 16,
L 5553-5555.
52 Srv. In epistolam Pauli ad Galatas, J Benzing, l., 416-426, 3183- 3187, VD 16, B 50625088, lat., B 5095- 5099, dt., Enarratio 53. capitis Esaiae, VD 16, L 4542-4543, In primum
librum Mose enarrationes, J. Benzing, l., 3451- 3452, In genesim Mosi librum sanctissimum
declamationes, J Benzing, l., 2459, VD 16, B 2987- 3000, lat., Deuteronomion Mose cum
Annotionibus, VD 16, B 3024-3033, Prophetae alle Teiitsch, B 3732- 3755.
53 J. Benzing, I., 704-711, VD 16, L 7322-7325, lat. a L 7326-7330, dt.
54 Toto dílo patří k teologickým polemickým spisům Martina Luthera - J. Benzing, I.,
2201-2209, VD 16, L 6659-6672, lat., L 6673-6677, dt.
55 Nebo "Contra papatum Romanum a diabolo inventum" - latinský překlad Justa Jonase,
J Benzing, I., 3501, lat., VD 16, L 7390-7397, dt., L 7398- 7400, lat.
56 J. Benzing, I., 2908-2924, VD 16, L 7332-7360, dt.
57 Weystraha Doktora Martina Luthera k sweym mileym Niemcom, Knihopis, 5126 .
50
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POdobné ideové zaměření měl i Lutherův spisek, nalezený na Novém Městě
"Napomenutí", čili snad "Ermahnung zum Frieden". 58
Specifickou skupinu tvořily Lutherovy komentáře k jeho edicím jiných
dobových autorů. Snad nejznámější z tohoto okruhu je jeho "Theologia
deutsch", kterou jsme nalezli v Praze pod českým názvem "Theologia ně
mecká".59 Taktéž v Praze jsme objevili Lutherovu práci "Querella" a "Liber
fidei", což obé je tatáž kniha: "Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam
parochi". 6°Celek výzkumem zjištěných Lutherových spisů završuje poté skupinka jen málo rozšířených prací: disputace "Propositiones", "Censura", "Traktát o prorocích německý" a "Epitaphiumněmecký". 61
Rozšíření Lutherova učení a formování nové církve pomáhaly ve velké
míře Lutherovy zpěvníky nábožných písní a knihy modliteb. Byly to texty,
které Luther napsal pro velmi diferencované společenské vrstvy a k nejrůz
nějším příležitostem. V pražských inventářích jsme nalezli víceré Lutherovy
"Písně", "Duchovní písničky", a "Písně německý". Obdobně často se objevují i jeho "Modlitby". 62 V Loun ech doplňoval tento repertoár ještě "Enchiridion
precationum", jediný individuálně identifikovatelný text celé této skupiny. 63
Obdobný vliv měla na současníky i Lutherova kázání. Tištěné sbírky těchto
textů jsme sice v našem materiálu nalezli, pro bližší určení edic však údaje
nedostačovaly. Existovaly totiž české překlady sbírek Lutherových kázání,je
však zřejmé, že byly převrstveny dovozem německé produkce tohoto typu. 64
Obdobně nemožná byla též identifikace malostranského Lutherova "Trostpredigt". 65
58 YD 16, L 4676-4696, z dalších "Vennahnung ... " lze zmínit "Vennahnung an alle
Pfarrherm, Vennahnung an die Geistlichen . .., Vennahnung zum Gebet wider den Tiirken" etc.,
YD 16, L 6912- 6959.
59 Viz J. Benzing, I., Vorrede zu der vollstiindigen Ausgabe der Theologia Deutsch, 160-178,
YD 16, T 890-919.
60 J. Benzing, I., Vorrede zu Querela de fide pii et spiritnalis cuiuspiam parochi, 3161 - 3162.
61 Propositiones disputatae Wittembergae, YD 16, L 5744-5745, J. Benzing, l., 59, 3179,
nebo Propositiones subinde disputatae, L 5746-5748, J. Benzing, l., 60-61, 63-64. Disputatio
quinta M. Lutheri contra antimonos Wittenbergae habita. Censura, in eandem, inter Lutheri et
Antinomorum extrema medium Quoddam ... , HAB, A:l46.16 Theol...(23). Eyn Predigt und
wamungsis zu hueten fuer falschen Propheten, YD 16, L 5710. Epitaphium, das ist cine Grabinschrift Jungfer Magdalenae, YD 16, L 4657.
62 Především Christliche Gesiinge, 1ateinisch und deutsch ... VD 16, L 4199-4202, a Ein
Betbiichlein YD 16, L 4081-4125.
63 Tj. Enchiridion piarum precationum, J. Benzing, l., 1314-1316, případně BLC, sv.203,
s.94, BSB-AK, sv. 24, s.304.
64 Viz Knihopis, 5110-5112. Tato řada kázání se objevuje in: YD 16, L 4488-4489, 47034704, 4724, 5678-5896,6687-6689,6780-6785, 6976-6977,7580-7590.
6 5 Srv. B. Lohse, Luther, s. 115.
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Navzdory naší soustavné snaze o identifikaci zůstává část nalezených Lutherových knih zcela neurčena. To je případ "Germanus liber" a "D.M.L. 1547".
K tomuto roku má jen Wolfenbiittelská knihovna 23 titulů Lutherových knih.
Obdobně neúspěšní jsme byli při identifikaci knihy nalezené v Lounech
v knihovně apatykáře Cynka: "D.M.Lut. Confutatio Sacramentariorum,
Dresdae 1577" a pražského exempláře knihy "Promptuarium Exemplorum"
a "Naučení", pravděpodobně tedy sbírky Lutherových dobrozdání pro různé
adresáty.66
Jako celek nám nalezená kolekce Lutherových děl nepřipravila žádné pře
kvapení. Nejfrekventovanějšími knihami měšťanských knihoven byly v Če
chách, v zemi vysoce rozvinuté kultury biblické a postilové literatury v národním jazyce, luterské biblické překlady (v Praze 28 konkrétních výskytů)
a Postily (68). Také Lutherovy Katechismy, kázání a písně patřily v Praze
a Lounech v době kolem r. 1600 k často užívané četbě . Mimořádnou pozici
měly jen staroměstské nálezy Lutherových sebraných spisů nebo alespoň jejich částí. Speciální, obsahově náročnější teologická a církevněpolitická díla
se objevovala jen výjimečně . Dokladem mimořádné Lutherovy popularity
v dané době jsou i jeho knižní biografie v českých knihovnách.
Specifickým problémem je jazykové určení nalezených knih. Soupisy knihoven v pozůstalostních inventářích jen zřídka výslovně definují řeč evidovaných knih. Počet Knihopisem zachycených překladů Lutherových prací do
češtiny je velmi malý. Vše nasvědčuje tomu, že většina česky zaznamenaných knih představuje ve skutečnosti německé edice. Jejich názvy byly pravděpodobně diktovány městskému písaři ve formě zkrácených citací a v tomto
rámci byly počeštěny. Na základě analýz soupisů edic nebo katalogu dochovaných Lutherových děl je však možno říci, že v 16. století byla při vydávání
Lutherových prací základním jazykem němčina, jen s odstupem následována
latinou. 67 To potvrzuje i rozbor pražských záznamů. V Lounech se pak latinská vydání Lutherových prací objevila jen ve dvou velkých intelektuálských
knihovnách (Kolínský z Bílejova a Cynk Apatykář) .
Zbývá zmínit se alespoň stručně o skupince šesti pražských farářských kniho66

67

B. Lohse. Luther, s. 116.
O. Fejtová, Zum Vergleich der biirgerlichen Privatbibliotheken in Prager Neustadt und

Heilbronn im 17. Jahrhundert, in: Biirgerlicher Kultur im Vergleich. Szeged 1995 - v tisku .
Zcela výji mečně lze kolem r. 1600 nalézt i důkaz o Lutherově věhlasu ve výtvarné výzdobě
měštanských interiérů. Soukeník Jiřík Šort měl v r. 1614 mezi 26 "Konterfecten" nejen sérii
římských císařů, ale také reformátory Jana Husa, Philippa Melanthona a Martina Luthera (k tomu
navíc i Jana Žižku) . VIZ J. Pešek, Obrazy, grafiky a jejich majitelé v předbělohorské Praze,
Umění 39, 1991 , s. 376.
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ven.68 Šest duchovních, jejichž knihovny byly v letech 1584-1617 seznamenány do městských knih inventářů , tvoří konfesijně i intelektuálně velmi heterogenní skupinu. Jejich knihovny však patřily k největším ve městě. Struktura
jejich fondu, resp. těch částí knihovního celku, které inventarizace zachytila
jmenovitě, jeví se být důkazem komplikované nábožensko-ideové situace
v hlavním městě království. Nacházíme tu směs katolické literatury s tituly
české reformace a s velkým podílem knih německých luteránských autorů.
Objevují se však i kalvinistické spisky, včetně dě l samého Jana Kalvína.
Největší celek Lutherových knih vlastnil ve své 302 svazků čítající knihovně staroměstský farář u sv. Jiljí Mikuláš Rejský z Heřmanova Městce, pochovaný r. 1609. Rejský sice koketoval s kalvinismem, měl však v knihovně též
pět svazků náročných Lutherových teologických děl. Ještě větší sbírku Lutherových prací nalezneme v inventáři německého kněze J oachima Balkena Dakose, zavražděného r. 1590 na Novém Městě. Mezi jeho 66 německými knihami figuruje ll titulů Lutherových spisků a navrch Lutherův životopis. Vedle
obvyklých položek- překlad bible, Postila, Kázání, Katechismus, Výklady
a Proroctví -nalezneme tu i neslavně proslulý Lutherův antisemitský spisek
" 0 židech a jejich lži".69
Náš výzkum recepce literárního díla Martina Luthera v českém měšťan
ském prostředí nás vede k závěru, že je třeba korigovat řadu tradovaných
představ o popularitě a vlivu Lutherových spisů v období po reformátorově
skonu. V literárně historických syntézách, v přehledných pracech o dějinách
knižní kultury nebo v přehledech církevních dějin se opakují stereotypy
o "nejdůležitějších" Lutherových dílech, která jsou pak též veřejnosti zprostředkovávána různými příručkami. Výběr se tu většinou redukuje na slavné
"These" a na překlad bible do němčiny (nejednou nadto vydávaný za její
první překlad do německého jazyka). 70 Syntézy církevních dějin redukují svoji
pozornost na spisy o situaci v českých zemích , resp. na Lutherovu korespondenci s českými partnery. 7 1 Když už přehledné práce hovoří o dalších dílech,
tedy hlavně o "An den christlichen Adel deutscher N ati on von des geistlichen
Standes Verbesserung", "De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium"
68 J. Pešek, Knihovny pražských předbělohorských farářů, Documenta Pragensia IX., 1991 ,
s. 417-438
69 Von den Juden und ihren Liigen, J. Benzing, I., 3424-3425, YD 16, L 7153- 7155, dt.,
7156 lat.
70 Srv. Malá československá encyklopedie. III. Praha 1986, s. 892- 893 . Reinhard Wittmann,
Geschichte des deutschen Buchhandels. Miinchen 1991, s. 45.
71 Srv. J. Kadlec, Přehled českých církevních dějin , II, Praha 1991 , s. 13 etc; dále J. Hrejsa,
ale především A. Molnár.
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a "De libertate christiana". 72 0statní spisy jsou zmiňovány v nejlepším přípa
dě jen na okraji výkladu.
Je jistě pravda, že tyto teologicky důležité práce přispěly k vývoji němec
kého i českého protestantismu a jeho teoretického zázemí. Důkazem o jejich
dobovém významu je již sám fakt překladu některých z těchto prací do češti
ny, případně vydání moderního českého překladu. Frekvence a tedy i znalost
těchto děl v českém měšťanském (a pravděpodobně tím spíše i šlechtickém)
prostředí od druhé poloviny 16. století jeví se nám však ve světle provedených zkoumání jako marginální.
Měšťané českých měst četli z Lutherovy produkce nejčastěji Postilu, Katechismus nebo překlad bible. Význam těchto děl dokázal již před sto lety ohodnotit Ottův slovník naučný. 73 Je však třeba dodat, že více informací nezíská
ani čtenář dnešních německých příruček. 74 Měšťanští čtenáři druhé poloviny
16. a počátku 17. století prostě neholdovali Lutherovým teologickým a církevně politickým dílům, nýbrž jeho literatuře pro denní potřebu. Tedy přesně
tomu, co měli pražští a lounští měšťané nejčastěji ve svých librářích .

72 Viz např. B. Popelář, Předehra Martina Luthera o babylónském zajetí církve, nebo
B. Popelář - J. Říčan, O svobodě křesťanské, in: Lutherův odkaz. Praha 1935, s. 203--412

a s. 127-202 .
73 Ottův slovník naučný , Z. Nejedlý, sv. 16, Praha 1900, s. 475.
74 Srv. český překlad H. Muller- K. F. Krieger - H. Vollrath, Dějiny Německa. Praha 1995,
s. 83-85, nebo v Německu M. Vogt, Deutsche Geschichte. 3. Aufl., Stuttgart 1994, s. 164-168.
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PŘÍLOHY:

1.

Větší

soubory Lutherových děl v pražských
a lounských knihovnách

Soupis podstatnějších celků Lutherových děl (soubory tří a více kusů
"lutherian", překlad bible v to nepočítaje) má naznačit strukturu čtenářského
zájmu měšťanů, kteří byli většinou majiteli větších knihovních celků. Soupis
obsahuje rok sepsání inventáře , jméno (a je-li možno i profesi) majitele
knihovny, citaci rukopisu z fondů Archivu hl. města Prahy a Státního okresního
archivu v Lounech, počet zjištěných svazků v měšťanově knihovně a konečně
přehled "lutherian".

Staré Město pražské

• 1587 Martin Behm z Paumberka, apatykář
(AMP 1173/132b) knih 96
Epitaphium Martini Lutheri n ěmecký
Theologia německá Martini Lutheri
Žaltář Luthera německý
• 1587 Bernhard Mon, bradýř
(AMP 1173/173b-174a) knih 55
in folio:
druhý díl Biblí německý Luthera o prorocích
Hauspostilly Luthera německý na Evangelia 2
Opera Luthera osmery
• 1594 Ambrož Netter z Glouchova
(AMP 1173/276a,b) knih 163
in folio:
Tomův Lutherových 14 dílů za 22 tolary
Promptuarium exemplorum Martini Lutheri tres partes za 6 kop
Biblia německá Lutheri za 2 to ll.
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Postilla Lutheri za půl druhého toll.
Postilla Lutheri secunda editio za 2 toll.
in quarto:
Novum Testamentum Lutheri za šedesátník
Cithara Lutheri dva díly za 25 gr. alb .
a třetí díl za půl tolaru
Censura Lutheri 3. pars za 3 orty
in octavo:
Liber fidei Martini Lutheri za 1Okr.
Vo německém jazyku Martini Lutheri 2 díly
za 40 gr. alb.
Novum Testamentum Lutheri za 5 gr. alb.
in duodecimo:
Catechismus parvus Lutheri za orth
Naučení Lutheri za 6 gr. alb.
• 1594 Rupert Pichler
(AMP 1173/292a) knih 23
Opera Lutheri in folio .. . 12
• 1596 Anna, vdova po Janu Rudolfovi, suken kraječi
(AMP 1173/390a-39la) knih 66
in folio:
Biblí německá Martini Lutheri
Postilla D. Martini Lutheri
ll kněh tomův Lutherových
kniha slove Tyssreden D. Martini Lutheri
in quarto:
kniha slove Napomenutí dr. Martini Lutheri o posledních časech těžkých
Žaltář s smurkariemi dr. Marini Lutheri
in octavo:
Catechismus dr. Martini Lutheri
• 1598 Kundrat Šustr, zlatotepec
(AMP 1174/5la, 52b) knih 37
Postilla Martini Lutheri
Sixta pars Martini Lutheri z jeho tomův
Postilla Lutheri
Quinta pars Martini Lutheri z jeho tomův
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• 1608 KryštofDyller z Dyllenhoffu, soukeník
(AMP 1174/324a) knih více než 90
in folio :
Postilla Lutheri
Explicatio in Epistolas et Evangelia Martini Lutheri
in octavo:
Modlitby Martini Lutheri

Nové Město pražské
• 1577 M. Jakub Kodicillus z Tulechova (lékař)
(AMNP 1211/1a- 2a) knih na 160
in folio :
Postilla Lutheri
De notis Monustilii Martini Lutheri
In Lib: Moisis Lutheri
Historia Synodi Nicenae cum Vita Lutheri
Enchiridion piarum precationum Lutheri
• 1587 Jiřík Hamperger
(AMP 1211187a,b) knih 26
Tomae spestii Martini Lutheri
Pátej díl Tomus Lutheri nesvázaný
Duchovní Písničky a Žalmy Lutherovy
Kniha Mosculi Lidé před morem utíkali Martini Lutheri
česky nejprv Martini Lutheri kázání na desatero Boží Přikázání
• 1595 Pavel Kostelecký (advokát)
(AMP 1208/84a- 85b) knih na 220
in folio:
Postilla D . Martini Lutheri
in octavo:
Lutheri in Psalmum explicatio
bez udání formátu:
Historia de Actis Lutheri
Bezae Novum Testamentum, item Lutheri enarratio
cap. 52 Esaie
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• 1595 Václav ml. Kamarýt z Rovin
(AMP 1210/113a-117a) knih na 150
in quarto:
Kázání Martini Lutheri
bez udání formátu:
Enarrationes Lutheri super Lib.1. Mosis
Lutheri vejklad na desatero Boží Přikázání
Martini Lutheri Enarratio Psalmorum
• 1603 Václav Stříbrský z Krušce
(AMP 1210/178a-179b) knih na 160
In Epistulas Pauli ad Galathas Martini Lutheri commentarius
Querela Martini Lutheri seu somnium
Propositiones Lutheri ab initio negotii evangelíci
in 18°:
Enchiridion Precationum Martini Lutheri

Malá Strana
• 1586 Mikuláš Miller, zlatník
(AMP 1217/80b-81a) knih 23
in folio:
Tischreden d. Martini Lutheri
Kirchen Postilla Lutherova
Haus Postilla Lutherova
Postilla Lutherova stará
in quarto:
Leuch Prediz D. Jana Pugenhagena nad Lutherem
• 1592 Jiřík Landfoyt (šm~díř)
(AMP 1217/100b) knih 33
in quarto:
Postylla Lutherova
Kázání Mistra Luthera na desatero přikázání
Vejstraha Martina Luthera německá

český
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• 1598 Michal Purkmeystr z Weysensteyna, bradýř
(AMP1217/ 120b-121b) knih 79
in folio:
Postylla d. Martini Lutheri německá
in quarto:
Pí sně Martini Lutheri
Kázání o křtu svatém D. Martini Lutheri
Hystorya Mathesii od. Martinu Lutherovi
in octavo:
Trostpredigten d. Martina Luthera
Postilla Lutherova

Louny

• 1576 Matyáš Kolínský z Bílejova
(SOkA Louny, AML, Knihy, I C 47, f. 427a-425a) 143 knih
Lutherus in Genesim
Lutherus De captivitate babilonica
Colloquia Lutheri
Lutherus in Deuteronomium
Tertius tomus Lutheri in evangelia
Lutheri libellus contra papatum Romanum
• 1605 Jan Cynk, apatykář
(SOkA Louny, AML, Knihy, I C 50. f. 619b-621a) 76 knih
D.M.Lut. Confutatio Sacramentariorum.Dresdae 1577
D .M.Lut.Psalmographus.Erf.
D.M.L.1547
Psalmi 22 de passione D.M.Lut. interpr.Vit.1525
Biblia S. D.M.L. cum summariis Viti Dietractii.Viteb.1597
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2. Katalog nalezených Lutherových

Nové

Město

tisků

pražské

I. O židech a jejich lži
Von den Juden und ihren Liigen
Benzing, 3424-3425
VD 16, L 7153-7155, Wittenberg 1543, Leipzig 1577 něm .
VD 16, L 7156, Frankfurt am M. 1544, lat.

2. De votis Monasticiis (1577)
De votis monasticis iudicium
Benzing, 1008-1010
VD 16, L 7322-7325, Wittenberg 1521 , 1522, Basel1522, lat.
VD 16, L 7326-7330, StraBburg 1522, Wittenberg, 1522, 1531 ,
Ziirich 1523, Niimberg 1531, něm.
3. Propositiones (1603)
Propositiones ab initio negocii evangelíci
Propositiones subinde disputatae
Benzing, 60-64
VD 16, L 5746-5748, Wittenberg 1538, 1558
Propositiones disputatae Wittembergae ...
Benzing, 3179
VD 16, L5744-5745, Wittenberg 1535, Eisleben 1585
4. Querella (1603)
Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam parochi
Vorrede zu Querela de fide . . .
Benzing, 3161-3162, Wittenberg, 1535, 1544
HAB, G 134.4° Helmst.( 4), Alv.:Ec 49(4) etc. Gorlitz 1580
5. In Epistulas Pauli ad Galath. (1603)
In epistolam Pauli ad Galatas commentarius (2 zpracování)
Benzing, 416-426, 3183-3187
VD 16, L 5062- 5088, Leipzig 1519, Basel1520, 1525, StraBburg 1523,
Wittenberg 1523, 1535, 1538, Frankfurt am M. 1543, 1546, 1563, lat.
L5095-5099Grym 1522, Augsburg 1525, Basel1525, Wittenberg 1525,něm.
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6. Biblí (1595, 1599, 1599, 1605, 1616)
Bibel- Gesamtausgaben
VD 16, B 2673- 2674, Wittenberg 1565, 1574, lat. a něm.
B 2675-2838, Augsburg 1507- etc. - Wittenberg 1600, něm .
7. Enarratio cap. 53 Essaiae (1595)
Enarratio 53 . capitis Essaiae
VD 16, L 4542-4543, Magdeburg 1550
8. Enchiridion (1577, 1603, 1604)
neurčitelné

Enchiridion Catechismi pro pueris instituendis
Enchiridion. Der kleine Catechismus.
Benzing,2592,2597, 2600- 2621 , 2633b
VD 16, L 5020-5033, Wittenberg 1572-1599, polyglot
L 5034-5189, Erfurt 1529- etc- Heinrichstadt 1599, něm .
Enchiridion geistlicher Gesiinge ...
Benzing 3578, 3580-3581 , 3584-3590, 3596, 3541-3544, 3680, 3684,
Erfurt 1552, Niimberg 1525, StraBburg 1525 -etc- Erfurt 1527, Niirnberg 1527, Wittenberg 1526-Zwickau 1528, Magdeburg 1536, Liibeck 1545
Enchiridion piarum precationum
viz č.74
9. Explicatio in Psalmum (1595)
neurčené

10. Germanus liber (1585)
neurčitelné

ll. Postilla (1577, 1583, 1592, 1594,1595, 1595, 1599, 1601, 1602, 1604,
1605, 161~ 1618, 1618)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Auslegung der Epistel und Evangelien ... Benzing 854, 1128-1133,
VD 16, L 5591- 5651, StraBburg 1527- etc.- Wittenberg 1598, něm .
L 5652-5656, Wittenberg 1526-1563, něm .
L 5657-5666, Argentorati 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1535,
Basel 1546, lat.
případně

Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
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Benzing,3467-3477
VD 16, L 4831--4879, Leipzig 1544-Wittenberg 1598, něm .
L 4880--4887, Magdeburg 1545-1552, něm .
L 4888--4898, Niirnberg 1545- etc.- Leipzig 1598, lat.
12. Kázání (1580, 1587, 1595, 1598, 1606)
neurčitelné

Kázání. ..
Knihopis 5110--5112, Praha 1520, s.l. 1544, Praha 1521
Benzing, 682, 204, 2723
Predigt ...
Benzing, 2044-2046, 3393-3394, 1403, 2821-2826, 3487, 3453-3454,
2052,3037-3039,369, 2954-2959,317,2969-2972,3412
VD 16, L 5678-5743, 5834-5835, 5885-5896, 7580-7590, 4488--4489,
4703--4704,4724,6687-6689,6780--6785, 6976-6977,7571-7579
13. Enarrationes super lib. I. Moyses (1577, 1595)
In primum librum Mose enarrationes
Benzing, 3451-3452
Wittenberg 1544, Frankfurt am M. 1545
14. Výklad 10 božích přikázání (1595)
Kázání. .. Na desatero přikázání boží, Praha 1520
Knih opis, 511 O
Auslegung der zehn Gebote
Benzing, 2536-2539
VD 16, L 4030--4043, Wittenberg 1528, 1529
Die X Gebot Gotes mit ainer kurtzen AuBleging
VD 16, L 7558-7568, Augsburg 1518, 1520, Leipzig 1518, 1519, Niimberg 1518, Basel1520, Gdaňsk 1520
15. Enarratio Psalmorum (1595)
Enarratio psalmorum LI.
Benzing, 3273-3274
VD 16, L 4536--4539
StraBburg 1538, 1539, Wittenberg 1539, Tiibingen 1564
16. Výklad Evangelií (1599, 1618)
Auslegung der Evangelien an den vomemsten Festen im ganzen Jahr
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Benzing, 1112-1127
VD 16, L 3977- 3997, Augsburg 1527- etc- Magdeburg 1533
Auslegung der Evangelien vom Advent bis auf O stem
Benzing, 1091-1094
VD 16, L 3998--4004, Augsburg 1528- etc - Magdeburg 1535
Auslegung der Evangelien von Ostem bis auf Advent
Benzing, 1095-1111
VD 16, L 4005--4029, Augsburg 1526- etc- Magdeburg 1533
17. Žalmy (1587)
Psalterium ...
Benzing, 1867-1870, 3306, 2752e,f
Psalter deutsch ...
VD 16, B 3277-3348, Augsburg 1524- etc- Wittenberg 1586, něm. ,
3364-3385, Wittenberg 1525- etc - Lemgo 1586, něm .
18. Duchovní písničky (1587)
neurčitelné

Geistliche Gesiinge ...
Benzing 3579, Erfurt, 1525
Geistliche Lieder. ..
Benzing 3545-3565,3591-3593, Wittenberg 1529-etc-Magdeburg 1546,
Wittenberg 1543- etc- Leipzig 1545
Christliche Gesiinge .. .
Benzing 3566--3570,
VD 16, L 4199--4202, Wittenberg 1542, 1543, Leipzig 1552
19. Tomae (1587)
neurčitelné

Opera
VD 16, L 3307-3395, Basell520- etc- Jena 1586, něm .
L 3407-3445, Basel1518- etc- Wittenberg 1583, lat.
20. v. díl (1587)
Opera
VD 16, L 3318,3329, 3330,3334, 3351,3361, 3383,3386,
Wittenberg 1552, 1556, 1557, 1573, Jena 1557, 1560, 1566, 1575, něm .
L 3420, Wittenberg 1554
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21. Nový zákon (1585, 1601)
Das New Testament ...
VD 16, B 4317--4496, Basel1522- etc- Meustadt/Haardt 1597, něm .
B 4498--4568, Hamburg 1523- etc -Hamburg 1600

Staré Město pražské
22. Censura (1594)
Disputatio quinta ... contra antinomos ... Censura ...
HAB, A: 146.16 Theol. (23), Wittenberg 1538
23. Promptuarium exemplorum (1594)
neurčené

24. Catechismus něm. (1585, 1594, 1596, 1599)
Deutsch Catechismus (Der Grof3e Katechismus)
Benzing 2548- 2569
VD 16, L 4336--4390, Erfurt 1529- etc- Tiibingen 1599, něm .
L 4391--4407, Magdeburg 1529- etc- s.l. 1579, něm.
L 4408--4416, Hagenau 1529- etc - Frankfurt am Main 1561, lat.
Der kleine Katechismus
VD 16, L 5020-5033, Wittenberg 1572- etc -Wittenberg 1599, polyglot
L 5034--5189, Erfurt 1529- etc- Heinrichstadt 1599, něm .
25. Postilla (1585, 1587, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1590, 1594, 1594,
1596, 1598, 1598, 1599, 1602, 1607, 1608, 1608, 1611, 1614, 1615, 1617,
1617, 1617, 1617, 1619, 1619)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
viz č. ll
26. Epitaphium něm . (1587)
Epitaphium, das ist eine Grabinschrift Jungfer Magdalenae
VD 16, L 4657, Hamburg 1552
27. Theologia něm . (1587)
Theologia deutsch
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Benzing 160-177
VD 16, L 890-917, Wittenberg 1516- etc - Konigsberg 1572, něm .
L 919, Rostock, 1537, něm .
28. Žaltář něm. (1587, 1596)
Psalterium ...
Psalter deutsch ...
viz č. 17
29. Opera osmery (1587)
Opera
VD 16, L 3307-3332, 3334-3337,3342, 3346-3357, 3359, 3361,
3363-3373 , 3376- 3377, 3380-3395, Basel1520- etc- Wittenberg 1557,
Wittenberg 1557- etc- Jena 1558, Wittenberg 1558,
Wittenberg 1559- etc- Eisleben 1564, Eisleben 1565, Jena 1566,
Wittenberg 1566- etc- Wittenberg 1569, Wittenberg 1570- Jena 1572,
Wittenberg 1572- etc- Jena 1586, něm .
L 3407-3445, Basel1518 - etc - Wittenberg 1583, lat.
30. Biblí (1587, 1589, 1590, 1591, 1591 , 1594, 1595, 1596, 1597, 1610,
1613, 1615, 1616, 1616, 1617, 1617)
Bibel-Gesamtausgaben
vizč. 6
31. Biblí něm . (1589, 1620)
Bibel- Gesamtausgaben
VD 16, B 2675- 2838, Augsburg 1507 - etc.- Wittenberg 1600, něm.
32. Starý zákon (1591)
Das Alt Testament .. .
VD 16, B 2889-2929, B 2932-2940, Augsburg 1523- etc - Hagenau 1529,
Augsburg 1530- etc- Erfurt 1587, něm .
VD 16 B 2941-2972, s.l. 1523 - Magdeburg 1582
33. Nový zákon (1594, 1594)
Das New Testament. ..
VD 16, L 4317-4491, Basel1522- etc- Frankfurt am Main 1594, něm.
L 4498-4563, Hamburg 1523- etc- Wittenberg 1593, něm .
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34. Quinta et sixta pars tomův (1598)
Opera
VD 16 , L 3307-3321, 3323-3327, 3329-3332, 3334-3335 , 3342,
3346-3351 , 3355,3357,3359, 3361 , 3363-3367,3371 , 3373, 3376-3377,
3381-3388, 3391-3392, 3394-3401, Basel1520- etc - Wittenberg 1553,
Jena 1555- etc- Wittenberg 1556, Wittenberg 1556 - etc- Wittenberg
1557, Wittenberg 1557- etc- Jena 1558, Wittenberg 1558, Wittenberg
1559 - etc - Jena 1560, Jena 1563, Eisleben 1564, 1565, Jena 1566, Wittenberg 1566 - etc-Jena 1568, Wittenberg 1568, 1569, 1570 - Jena 1572,
Jena 1573- etc- Wittenberg 1578, Wittenberg 1581, Jena 1585- etc Jena 1590, něm.
L 3407-3425, 3427, 3429-3445, Basel1518 - etc - Jena 1557, Jena 1558,
Wittenberg 1558- etc- Wittenberg 1583, lat.
35 . Tischreden (1596)
Tischreden oder Colloquia
VD 16, L 6748, 6750, 6758, Eisleben 1566, Frankfurt amMain 1567, 1571,
něm.

Colloquia oder Tischreden
VD 16, L 6749,6751-6757,6759-6767, Eisleben 1567,FrankfurtamMain
1567- etc- 1571 , 1573- etc- 1593, něm .
L 6768, Frankfurt am Main 1581, lat.
36. Naučení (1594)
neurčené

37. Opera 12 svazků (1594)
Opera
VD 16, L 3307-3404, Basel1520 - etc - Wittenberg 1593, něm.
L 3407-3445, Basel1518- etc -Wittenberg 1583, lat.
38. Písně (1589, 1597, 1599)
neurčitelné

Geistliche Gesange ...
Benzing 3579, Erfurt, 1525
Geistliche Lieder. ..
Benzing 3545-3565, 3591-3593, 3612-3615, Wittenberg 1529- etc- Magdeburg 1546,StraJ3burg 1537 -etc-1543, Wittenberg 1543-etc-Leipzig 1545
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Geistlicher Gesang ...
Benzing 3650-3651, Niirnberg 1526, 1530
VD 16, L 4774-4775, Niirnberg 1526
Geistliches Gesangbiichlein ...
Benzing 3539-3540, Wittenberg 1524, Worms 1525
VD 16, L 4776-4777, Wittenberg 1524-Worms 1525
Geistliches Lied ...
Benzing 3648-3649, Regensburg 1554
VD 16, L 4778-4779, Regensburg 1554
Gesangbuch ...
Benzing 3618, StraBburg 1541
Gesangbiichlein ...
Benzing 3624, 3582-3583, 3597- 3598, Nordlingen 1545, Breslau 1525,
Zwickau 1525
Neue deutsche geistliche Gesange ...
Benzing 3676, Wittenberg 1544
Christliche Gesange ...
Benzing 3566-3570, Wittenberg 1541- etc- Niimberg 1543
VD 16, L 4199-4205, Wittenberg 1542- etc - Niirnberg 1563
Etliche christliche Gesange ...
Benzing 3586, Erfurt 1525
Etliche christliche Lieder .. .
Benzing 3571- 3574, Niirnberg 1524- etc- Augsburg 1524
VD 16, L 4697-4700, Augsburg 1524 - etc -Wittenberg 1524
Etliche geistliche Liedersampt ...
Benzing 3620, Augsburg 1526
Sonstige Gesangbiicher. ..
Benzing 3621-3625, Niimberg 1527- etc - Ziirich 1533/ 1534
Neu Gesangbiichle ...
Benzing 3604-3605, Niirnberg 1531 , Ziirich 1540
Wittenbergisch Gesangbiichli ...
Benzing 3674-3675, StraBburg 1537, Wittenberg 1544

39. Výklad na Evangelia něm. (1590)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Auslegung der Episteln und Evangelien ... Benzing 854, 1128- 1133,
VD 16, L 5591-5648, StraBburg 1527- etc. - Wittenberg 1584, něm.
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L 5652-5656, Wittenberg 1526-1563, něm .
případně

Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
Benzing, 3467-3477
VD 16, L 4831-4874, Leipzig 1544-Frankfurt am Main 1574, něm .
L 4880-4887, Magdeburg 1545- etc. - 1552, něm .
40. Enchiridion (1591)
Enchiridion Catechismi pro pueris instituendis.
Enchiridion. Der kleine Katechismus.
Benzing 2633b, 2592, 2597, 2600-2621
VD 16, L 5020-5029, Wittenberg 1572- etc -Wittenberg 1591, polyglot
L 5034-5174, Erfurt 1529- etc -Miipelgarten 1591, něm .
L 5190-5347, dal. cizojazyčná vydání
Enchiridion geistlicher Gesiinge ...
Benzing 3578, 3580-3581, 3584-3590, 3596, 3541-3544, 3680, 3684,
Erfurt 1552, Niirnberg 1525, StraBburg 1525- etc- Erfurt 1527, Niimberg
1527, Wittenberg 1526-Zwickau 1528, Magdeburg 1536, Liibeck 1545
Enchiridion piarum precationum
viz č . 74
41. Tomův 14 dílů (1594)
Opera
VD 16, L 3307-3404, Basel1520- etc- Wittenberg 1593, něm.
L 3407-3445, Basel1518- etc- Wittenberg 1583, lat.
42. ll dílů (1596)
Opera
VD 16, L 3307-3342, 3346-3377, 3379-3404, Basel 1520- etc -Wittenberg 1558, Wittenberg 1559 - etc - Jena 1572, Wittenberg 1572 - etc1593, něm .
L 3407-3445, Basel1518- etc- Wittenberg 1583, lat.
43 . Liber Fidei (1594)
Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam parochi
Vorrede zu Querela de fide ...
Benzing, 3161-3162, Wittenberg, 1535, 1544
HAB, G 134.4°Helmst.(4), Alv.:Ec 49(4) etc. Gorlitz 1580
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44. De Servo Arbitrio (1596)
De servo arbitrio.
Benzing 2201-2209a
VD 16, L 6659--6672, Wittenberg 1525- etc- Neostadii Palarinorum 1591,
lat.
L 6673--6677, Augsburg 1526- etc- Heidelberg 1588, něm .
45. Napomenutí (1596)
neurčitelné

Ermahnung ...
VD 16, L 4676-4696
Vermahnung ...
VD 16, L 6912--6959
Weystraha ...Luthera k sweym mileym Niemcom .. .
Knihopis, 5126, (Wittenberg 153 8)
Wamung an seine li eben Deutschen
Benzing 2908- 2922
VD 16, L 7332-7358, Marburg 1531- etc- StraJ3burg 1587, něm.
L 7359-7360, Magdeburg 1531
46. Vejklad na Evangelia (1608, 1610)
Auslegung der Evangelien an den vomemsten Festen im ganzen Jahr
Auslegung der Evangelien vom Advent bis auf O stem
Auslegung der Evangelien von Ostem bis auf Advent
viz č. 16
47. Modlitby (1608)
Gebet wider Tiirken
Benzing 3388, Wittenberg 1542
Ein Betbi.ichlein
VD 16, L 4081-4117, Augsburg 1522- etc- Wittenberg 1592, něm .
L 4118-4120, Hamburg 1523- etc - Kiiln 1525, něm.
Schone christliche Gebete
VD 16, L 5812, Magdeburg 1582
48. Traktát o prorocích něm . (1607)
Eyn predigt und wamundsich zu hu eten fuer falschen Propheten
VD 16, L 5710, Wittenberg 1525
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49. Nový Zákon (1606) - nabídka šmejdířky Kateřiny Mildbergerové
Das New Testament. ..
VD 16, L 4317-4496, Base! 1522- etc- Meustadt/Haardt 1599 něm .
L 4498-4568, Hamburg 1523- etc - Hamburg 1600, něm.

Malá Strana
50. Postylla(1581 , 1582, 1582,1582, 1583, 1583, 1583, 1583, 1586, 1586,
1592, 1598, 1598, 1599, 1599, 1600)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Auslegung der Epistel und Evangelien .. .
Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
viz č. ll
51. Tischreden (1586)
Tischreden oder Colloquia
VD 16, L 6748, 6750,6758, Eisleben 1566, Frankfurt amMain 1567,1571,
něm .

Colloquia oder Tischreden
VD 16, L6749, 6751-6757,6759-6765, Eisleben 1567, Frankfurt amMain
1567- etc- 1571, 1573- etc - Leipzig 1581, něm.
L 6768, Frankfurt am Main 1581, lat.
52. Kázání (1589, 1592, 1598)
Kázání ...
Predigt. ..
viz č . 12
53. Vejstraha (1592)
Weystraha ... Luthera k sweym mileym Niemcom ...
Knihopis, 5126, (Wittenberg 1538)
Wamung an seine li eben Deutschen
Benzing 2908-2922
VD 16, L 7332- 7358, Marburg 1531- etc - StraBburg 1587, něm .
L 7359-7360, Magdeburg 1531, něm.
54. Vejklad na desatero (1599)
Kázání ... Na desatero přikázání božií. ..
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Knihopis, 5110, Praha 1520
Aus1egung der zehn Gebote .. .
Benzing 2536-2539
VD 16, 403~032 , Wittenberg 1528 - etc- 1529
Die X Gebot Gotes mit ainer kurtzen AuBlegung
VDL 7558-7568, Augsburg 1518- etc - Danzig 1520
55 . Písně (1598)
viz č. 38
56. Tomus druhej (1605)
Opera
VD 16, L 3311, 3316, 3324, 3332, 3335, 3355, 3359, 3365, 3373, 3377,
3394, 3398, Wittenberg 1548, 1551, Jena 1555, Wittenberg 1557, Jena
1558, 1563, Eisleben 1565, Wittenberg 1567, 1569, Jena 1572, 1585, Wittenberg 1588, něm .
L 3414, 3417,3424,3431 , 3434, 3441, Wittenberg 1546, 1551, Jena 1557,
Wittenberg 1562, Jena 1566, 1581, lat.
57. Trostpredikten (1598)
Eine trostliche Predigt von der Gnade Gottes und freiem Willen
Benzing 404
Eine trostliche Predigt von der Zukunft Christi
Benzing 3017-3021
VD 16, L 6780-6784, Niirnberg 1532-Wittenberg 1536, něm.
VD 16, L 6785, Hagenau 1533, lat.

Louny

58. Postilla německa (1568, 1596, 1599, 1606, 1610)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien ...
Auslegung der Epistel und Evangelien ... Benzing 854, 1128-1133,
VD 16, L 5591- 5651 , StraBburg 1527- etc. - Wittenberg 1598, něm.
L 5652-5656, Wittenberg 1526-1563, něm .
případně

Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
Benzing, 3467-3477

120

O. Fejtová- J. Pešek, Recepce díla Martina Luthera

VD 16, L 4831--4879, Leipzig 1544-Wittenberg 1598, něm.
L 4880--4887, Magdeburg 1545-1552, něm.
59. Postylla německá a Evangelia německy (1580)
Postil oder Auslegung der Epistel und Evangelien .. .
Auslegung der Epistel und Evangelien ... Benzing 854, 1128-1133,
VD 16, L 5591-5644, StraBburg 1527 - etc. - Wittenberg 1575, něm.
L 5652- 5656, Wittenberg 1526-1563, něm .
případně

Hauspostille. Bearbeitung durch Veit Dietrich.
Benzing, 3467-3477
VD 16, L 4831--4874, Leipzig 1544-Frankfurt 1574, něm.
L 4880--4887, Magdeburg 1545-1552, něm.
viz č. 58 a 16
60. Bibli německa (1606)
Bibel-Gesamtausgaben
viz č. 31
61. Biblia S. cum summariis Viti Dietractii, Viteb. 1597 (1605)
neurčené

62. Explicationes in Psalmos (1605)
neurčené

63. Confutatio Sacramentariorum, Dresdae 1577 (1605)
neurčené

64. Psalmographus, Erf. (1605)
neurčené

65. D.M.L. 1547 (1605)
neurčitelné

66. Psalmi 22 de passione, Vit. 1525 (1605)
Der 22. Psal Davidis von dem Lei den Christi
Benzing 528-530
VD 16, L 5553-5555, Wittenberg 1525
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67. Prophetarum extractus Germanico idiomate (1609)
Prophetiae veteris testamenti de Christo
Benzing 3406
Die Prophetae alle Teutsch
VD 16, B 3732-3747, Augsburg 1532 - etc - Erfurt 1583, něm.
B 3748-3755, Magdeburg 1548- etc- 1595
68. in Genesim (1576)
In genesim Mosi librum ... declamationes ...
Benzing 2459
VD 16, B 2987-3000, Hagenau 1527 - etc - Niimberg 1556, lat.
69. De captivitate babilonica et Opuscula Joannis Hus (1576)
neurčeno

De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium
Benzing 704-711
VD 16, L 4185-4191 , Basel1520- etc- StraBburg 1524, lat.
L 4192-4196, Augsburg 1520- StraBburg 1520
70. Colloquia (1576)
Tischreden oder Colloquia
VD 16, L 6748, 6750, 6758, Eisleben 1566, Frankfurt am Main 1567, 1571,
něm.

Colloquia oder Tischreden
VD 16, L 6749,6751- 6757,6759- 6761, Eisleben 1567, Frankfurt amMain
1567- etc- 1571, 1573- etc- Frankfurt am Main 1576, něm.
71. in Deuteronomium (1576)
Deuteronomion Mose cum Annotationibus
VD 16, B 3024-3033, Wittenberg 1525- etc- StraBburg 1523
72. Tertius tomus in evangelia (1576)
Opera
VD 16, L 3312, 3320, 3325, 3348, 3363, 3381 , 3382, Wittenberg 1550,
1553, Jena 1556, 1560, Wittenberg 1566, Jena 1573, něm.
L 3415, 3419, 3425,3435, Wittenberg 1549, 1553, Jena 1557, 1567, lat.
73 . libellus contra papatum Romanum (1576)
Contra papatum Romanum a diabolo inventuro
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Benzing 3501
VD 16, L 7398, Wittenberg 1545, lat.
Wider das Papstum zu Rom, vom Teufel gestiftet
VD 16, L 7390-7397, Niirnberg 1545- etc- Wittenberg 1545, něm.
74. Enchiridion precationum (1607)
Enchiridion piarum precationum
Benzing 1314-1316, Wittenberg 1529-1543
BLC, sv. 203, s. 94, Wittenberg 1543

Ediční

poznámka

Použito v citacích:
Knihopis českých a slovenských tisků, II, IV, Praha 1948, s. 355-371
(Knihopis)
Josef Benzing, Lutherbibliographie, Baden Baden 1966 a tentýž, Helmut
Claus, Lutherbibliographie, Bd. II, Baden Baden 1994 (Benzing)
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, Bd. 22, Stuttgart 1983-1995 (VD 16)
Katalog Herzog August Bibliothek (HAB)
Dále použito k identifikaci tisků:
BLC- the British General Catalogue of Printed Books to 1975, 1-360,
London- Miinchen- New York- Paris, 1979-1987,
Catalogue ofBooks printed in the German-speaking countries and ofGerman Books Printed in other countries, from 1601 to 1700, now in the British
Library, Vol. 1-5, London 1994,
BN- Catalogue général des livres imprimés de Ia Bibliotheque Nationale,
1-231, Paris 1897-1981,
NUC-the National Union éatalog. Pre- 1956 imprints. Vol. 1.-754, London 1968-1981,
BSB - Bayerische Staatsbibliothek, Alphabetischer Katalog 1501-1840,
Bd. I-LX, Miinchen- London- New York- Paris, 1987-1990,
M. Bircher, Deutsche Drucke des Barock 1600--1720 in der Herzog August
Bibliothek Wolfenbiittel, Saur- Miinchen, New Providence, London, Paris,
1977-1995,
GV - Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schriftums, 1700--191 O,
Bd. 1-159, Saur-Miinchen, New York, London, Paris, 1979-1987.
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0TAPOKORNÝ

RUKOPISNÝ STATISTICKO-TOPOGRAFICKÝ POPIS
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRÁLOVSKÉHO HORNÍHO
MĚSTA VYŠEHRADU Z POLOVINY 19. STOLETÍ

Údobí kolem poloviny 19. století patří nesporně k hraničním milníkům naší
i evropské historie. Tehdy nezvratně dohasíná éra feudalismu a nastupuje epocha rozvoje nových, kapitalistických, politických a společenských forem.
I když )lás od poloviny minulého století nedělí tak veliká časová vzdálenost,
ne lze tvrdit, že by k jejímu poznání existoval nadbytek pramenů. To platí
ovšem i pro dobu počátků kapitalistického rozvoje hlavního města Prahy. 1
Rukopisný Statisticko-topografický popis hlavního města Prahy
a královského horního města Vyšehradu je plodem této převratné doby. Je
dílem úřední provenience. 2 Byl sepsán na základě výsledků katastrálních šetření , konaných v Praze r. 1854. Snad právě vzhledem ke svému úřednímu
původu zůstal tento popis pramenem do naší doby neznámým. Náleží do souboru prací na stabilním katastru v Čechách . Toto rozsáhlé katastrální dílo se
postupně uskutečňovalo v celé habsburské monarchii. V Čechách práce na
stabilním katastru trvaly několik desetiletí. Postupovalo se od jihu Čech
k severu. Postupně se prováděly práce na trigonometrické triangulaci, vymezování hranic katastrálních obcí, detailním vyměřování, mapování, nato se
přistupovalo k oceňovacímu řízení , na které navazovalo řízení reklamační
a posléze příprava k vyměření pozemkové daně. K této poslední fázi se při
stoupilo v Čechách nejdříve v'pětijižních krajích Čech r. 1853 . Teprve později se k tomu připojily i zbylé kraje Čech. Elaboráty stabilního katastru byly
zpracovány ve všech dostupných formách : ve formě tabelární, grafické, kartografické i textové. Začátek soustavných prací na stabilním katastru v Čechách
1

Srv. F Holec, Úvodní slovo. DP V/ 1, Praha 1985, s. 5- 11.
Rukopis je uložen v Ústředním archivu geodézie a kartografie v Praze, fond Oceňovací
operát stabilného katastru, inv. č . 45.
2
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spadá do r. 1824. Poznamenejme, že nejstarší mapy katastrálních obcí
v Čechách v měřítku 1:2 880 jsou z r. 1826. 3
Části stabilního katastru směřující k vyměření pozemkové a domovní daně
byly přirozeně známy a byly také využity pro úřední potřebu ve smyslu jejich
určení. Nás tu ale musí zajímat, že katastrální šetření bylo svého času záměr
ně podstatně širší, než jak to vyžadoval původní účel stabilního katastru, totiž
vytvořit spolehlivý základ pro vyměření pozemkové daně. Katastrální práce
týkaly se pak nejen výrobních poměrů v zemědělství, ale i šetření o průmyslu,
živnostech a obchodu, o dopravě, správním a soudním členění, školství,
o poměrech církevních, náboženských a kulturních vůbec. V závěru katastrálních prací v padesátých a šedesátých letech 19. století dostaly katastrální
úřady za úkol podle určitého schématu sestavit elaboráty popisu všech 13
tehdejších krajů Čech a hlavního města Prahy zvlášť a mimo to sestavit celkový popis Království českého. Uprostřed šedesátých let vzniklo tak 15 svazků rukopisů o téměř 4 000 stranách. 4
Účelem toho, že se v závěru katastrálních prací přistoupilo k sepsání statisticko-topografických popisů jednotlivých krajů a celé korunní země České,
byla především snaha, aby z textu zpracovaného elaborátu mohly těžit i jiné
úřady a korporace než katastrální a berní úřady a aby se tak zhodnotily i veliké
náklady na katastrální práce vynaložené.
Je až neuvěřitelné, že písemný materiál takového rozsahu a významu mohl
zůstat vědeckému zájmu tak dlouho utajen. Zprvu tu ovšem působily i zábrany
úřední, ty však pozvolna odpadávaly. Potom nejpravděpodobnější vysvětlení
najdeme asi v okolnosti, že pod pojmem stabilní katastr byl vždy spatřován
především původní účel této nákladné operace, totiž pořízení základů spravedlivějšího zdanění zemědělské půdy. Ani zasvěceným badatelům nepřišlo
na mysl, že by katastrální elaboráty mohly obsahovat něco jiného. Ti, kdo na
díle stabilního katastru pracovali, byli technicky vzdělaní odborníci úzce zaměření na plnění svého úkolu. S jejich odchodem upadla v zapomnění i jejich
práce a písemné elaboráty se staly součástí rozsáhlé registratury Archivu map
katastrálních. Tam se totiž ukládaly písemnosti všeho druhu, které zastarávaly a staly se tak pro finanční a berní úřady nepotřebné . Širší veřejnosti zůstalo
3 Ovšem mapy katastrálních obcí Vitorazska, připojeného po I. světové válce
k Československu, pocházejí už z r. 1824, kdy území Vitorazska bylo mapováno ještě v rámci
Horních Rakous.
4 Jako 16. díl, týkající se Čech, je třeba ještě uvést rukopisný svazek o památkách
a s historickým popisem panství dříve Prácheňského, nyní Píseckého kraje, v německém originále s titulem "Auszug aus dem Schaetzungs-Elaboraten betreffend Denkmaler und historische
Erinnerungen des vormaliger Prachiner nunmehrigen Piseker Kreises". Rukopis má 508 stran.
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pak v živé paměti jen to, co souviselo s vlastním zaměřením stabilního katastru nebo co bylo publikováno. Z kartografického díla jsou dosud nejznámější
mapy katastrálních obcí, které ve svém souboru představují i význačnou kapitolu ve vývoji kartografického zobrazení našich zemí.
S rukopisy statisticko-topografických popisů českých zemí jsem se seznámiljiž před lety, když jsem se snažil najít nové prameny ke své práci. 5 Jsem
přesvědčen, že samo setkání s elaboráty z okruhu prací na stabilním katastru
v jejich původním uložení v Archivu map katastrálních by muselo působit na
každého stejně silně, jako kdysi působilo na mne. A to nejen svým rozsahem,
ale i závažností svého obsahu. Pokusil jsem se vyvolat zájem o některé části
svého objevu. 6 Ale šlo tu vcelku o dílo příliš rozsáhlé. které by vyžadovalo
soustavnější studijní a publikační koncepci, než mohlo poskytnout mé pracovní zaměření a pracoviště té doby. Pokud jde o statisticko-topografické
popisy, některé jejich části nejsou originální. Platí to např. o geograficky
a geologicky zaměřených kapitolách. 7 Světlo do této otázky může přinést až
další srovnávací studium těchto pramenů a zbytků registratury, pokud se zachovala.
Svým způsobem jedinečně ucelený blok pramenů k pracím na stabilním
katastru, významný zejména od dvacátých let minulého století, byl po druhé
světové válce postižen nesmírnými ztrátami. Došlo k nim především na počátku padesátých let, kdy byl zrušen Archiv map katastrálních. 8 V menší míře
však následovaly ztráty i později. Věnoval jsem značné úsilí poznávání pří
čin a dosahu těchto destrukcí. Některé ztráty v oblasti tohoto archivního materiálu nejsou ještě plně osvětleny a bude třeba jim věnovat další pozornost.
Tak zanikla především registratura Archivu map katastrálních. O tom, co znamenala pro poznání stavby a vývoje stabilního katastru a pro dějiny počátků
průmyslové revoluce v našich zemích v 19. století, se není třeba blíže šířit.
Sporadické excerpce, jež se mi podařilo pořídit v době, kdy část původní
registratury byla ještě evidentní, jsou také dokladem její ceny. 9 O celkových

5 Mělo

to význam i pro přípravu Atlasu československých dějin (Praha 1965) a pak i Atlasu

ČS SR (Praha 1966).
6 Uvádím tu: O. Pokorný, Zpráva o rukopisu oceňovacího operátu stabilního katastru (Před
neseno na veřejné diskusi konané 6. května 1957 v Historickém ústavu ČSAV) . Praha 1957,
37 s.; týž, Obraz Čech v polovině 19. století v díle stabilního katastru, in: Sborník Českosl.
společnosti zeměpisné 64, 1959, s. 222-231.
7 Lze zjistit, že mají zčásti předlohu v Sommerově díle Das Konigreich Bohmen.
8 Srv. D. Šmerdová, Archiv map katastrálních v Praze - inventář. Inventáře a katalogy fondů Státního ústředního archivu v Praze. Praha 1977, s. ll.
9 O. Pokorný, Excerpce z registratury Archivu map katastrálních. Rukopis (dále ER-AMK).
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ztrátách tohoto fondu svědčí ostatně nejlépe soubor pomocných knih, který
se zachoval a je uložen v SÚA. 10 Předpokládám, že budu moci k těmto otázkám publikovat brzy příspěvek, v němž se pokusím řešit také poněkud nejasnou otázku, kdy vznikly a odkud pocházejí některé části pramenů stabilního
katastru, zachované do naší doby. Není v tom vždy shoda. Půjde tu rovněž
o posloupnost katastrálních úřadů, které v Čechách operovaly v podstatě jako
pracoviště mobilní. Čas od času měnily totiž svoje působiště ve shodě s tím,
jak katastrální práce na území Čech postupovaly.
Z dochovaných pramenů je zřejmo, že rukopisný Statisticko-topografický popis hlavního města Prahy a královského horního města Vyšehradu vznikl na půdě C.k. spojeného katastrálního reklamačního inspektorátu v Praze.
Již v r. 1854 nařídilo Zemské finanční ředitelství v Praze, aby se v reklamač
ním období katastrálních prací přistoupilo k pořízení "konceptní části všeobecné statistiky". 11 K výraznější realizaci tohoto úkolu došlo však až v r. 1857.
Pracovní potíže, stojící v cestě sepsání statisticko-topografických popisů, byly
totiž nezměrné. Data, jež byla pro tyto operace po ruce, spadala do tří po sobě
jdoucích systémů správního členění Čech. I když hranice katastrálních obcí
zůstávaly vcelku beze změny, šetření z doby před r. 1849 se vztahovalo na
oblasti 16 starých krajů a uvnitř těchto krajů na berní okresy s hranicemi zcela závislými na utváření dominií. Po r. 1849 se utvořilo v Čechách pět krajských vlád členěných na nové okresy a posléze v době, kdy se pracovalo na
statisticko-topografických popisech, se Čechy členily v nových 13 krajů, při
čemž hlavní město Praha bylo z toho územně vyňato. Za těchto okolností,
kdy se měnily hranice územních správních celků a statistická data byla podle
nich sumarizována, stala se rektifikace v minulosti zjištěných hodnot do nových územních celků prací neobyčejně obtížnou. Zdá se, že ne vždy to bylo
akceptováno úřady, jež o práci na statisticko-topografických popisech rozhodovaly. Při novém zjišťování topografických dat spolupůsobily ovšem i jiné
státní, samosprávné a církevní úřady. Práce však zřejmě neprobíhaly ke spokojenosti nadřízených úřadů . Proto byl v listopadu roku 1863 dosavadní C.k.
spojený katastrální reklamační inspektorát reorganizován jako I. oddělení
a bylo zřízeno II. oddělení , do jehož čela byl ustanoven katastrální inspektor
RudolfRegensdorfer s úkolem zaměřeným speciálně na vyhotovení statisticko-topografických popisů Čech . 12 Pro ně byla stanovena lhůta do konce r. 1864.

čj.

10Srov. D. Šmerdová, cd. (AMK).
11 ER-AMK, dekret ZFŘ v Praze z 26. 6. 1854, čj . 24 161, a z 19. 7. 1854, čj. 28 766; SKRl,
452/ 1857.
12ER-AMK, SKRl čj. 1/ 1863 z 10. ll. 1863.
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Tato lhůta však nemohla být dodržena ani po personálním posílení II. odděle
ní zmíněného úřadu. 13 Přímo dramaticky působí, jak se odtud stávaly direktivní metody nadřízených úřadů stále naléhavějšími . Nakonec bylo jako neodvolatelná lhůta k vypracování popisů stanoveno datum do konce září 1865. 14
Termín byl pak skutečně splněn a statisticko-topografické popisy Čech ve
všech 15 dílech dohotoveny. 15 Prameny se zmiňují i o tom, co předcházelo.
Již předtím, než byly práce na popisech zcela dokončeny, nařídilo Zemské
finanční ředitelství, aby byl ke stanovenému datu vypovězen nájem všech
místností inspektorátu 16 a C.k. spojený katastrální reklamační inspektorát byl
tímto datem zrušen. Dnes ovšem nemůžeme dost dobře zjistit, zda konečná
rozhodnutí o tomto úřadu a jeho pracovnících byla uznáním za vykonanou
práci nebo kárným opatřením za to, že práce na statisticko-topografických
popisech nepokračovala podle představ nadřízených orgánů . Dozvídáme se
jen, že vedoucí I. oddělení katastrální inspektor Ogris byl dán do výslužby
a vedoucí II. oddělení katastrální inspektor Regensdorfer přeložen do Haliče.
Nominální autor Statisticko-topografického popisu hl. města Prahy oceňovací
komisař Schweiner byl převeden do Archivu map katastrálních v Praze 17
a ostatních osm úředníků obdrželo dekrety na různá pracovní místa, která se
v pramenech neuvádějí. 18
Statisticko-topografický popis hlavního města Prahy je v originálním ně
meckém rukopisu napsán kaligraficky kurentem na 29 volných arších papíru
formátu 21 x 34 cm. K našemu účelu bylo tedy třeba rukopis přepsat do latinky. V originále jsou popsány vždy všechny čtyři strany každého archu. Poslední strana textu originálu je zakončena datem pořízení rukopisu a podpisy.
Archy jsou číslovány od 1 do 29 drobnými číslicemi v levém horním rohu
každého archu stejnou rukou, jakou je psán celý rukopis. Jako 30. je označen
i přiložený arch papíru, na němž není psáno. Vedlo toho také před první číslo
vaný arch je vložen arch nečíslovaný, na jehož prvé straně jsou jen originální
pořádací signatury (14, Fb) a pod nimi zkrácený titul rukopisu: Haupt Stadt
Prag sammt der konigl. Bergstadt nýšehrad. Na první straně rukopisu je
v levém horním rohu uvedeno jméno země České (Land Bohmen) a v pravém

13ER-AMK, SKRl čj. 116/ 1864 z 27. 7. 1864.
14 ER-AMK, SKRl čj. 139/1865 z 30. I. 1865.
15 ER-AMK, SKRl čj. 171/1865 z 21. 9. 1865.
16 Sídlem úřadu C k. spojený katastrální reklamační inspektorát v Praze byl Chotkův palác
na Malé Straně, čp. 458/III v někdejší Novodvorské ulici, dnes Hellichově.
17 ER-AMK, SKRl čj. 172/1865 z 29. 9. 1865.
18 ER-AMK, SKRl čj. 3638/ 1865 z 29. 9. 1865.
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zkrácený titul s textem Hlavní město Praha s král. hor. městem Vyšehradem,
vše ovšem v německém znění. Titul rukopisu v překladu zní: "Statisticko-topografické popsání podle katastrálního šetření z roku 1854 jako doplněk
elaborátu týkajícího se Pražského kraje". Pro obsahovou stránku elaborátu je
toto znění závažné. Ukazuje, že popis hlavního města Prahy koncipovali autoři jako doplněk Statisticko-topografického popisu Pražského kraje. Poznámku o tom, že popis hlavního města Prahy je doplňkem Statisticko-topografického popisu Pražského kraje, najdeme v textu rukopisu i na jiných místech.
Toto pojetí odpovídá nejen geografické situaci, kdy území Prahy tvoří jakýsi
ostrov v rozsáhlém Pražském kraji, ale i koncepci celého díla stabilního katastru, zaměřené ve své podstatě na zjišťování rozsahu zemědělské půdy. 19 Areál
města měl daleko k tomu, aby tvořil páteř díla Popis hl. města Prahy a popis
Pražského kraje byl jeho doplňkem. Uveďme k tomu, že popis Pražského
kraje má téměř trojnásobný rozsah než popis Prahy. Popis Pražského kraje
byl ovšem pořízen také v r. 1865, ale stalo se tak na základě šetření z r. 1849
a 1854.
Rukopisný Statisticko-topografický popis hl. města Prahy se člení- stejně
jako je tomu u popisů jednotlivých krajů- do pěti částí (Abschnitten ). První
část obsahuje popis území v jeho jednotlivých geografických aspektech. Sem
zařadili autoři i kapitolu o historických památkách. Druhá část pojednává
o výrobě (Produktion), třetí o obyvatelstvu (Einwohner), čtvrtá má nadpis
Gewerbestand a pátá Oeffentliche Verwaltung und zwar politische und Justizverwaltung. Srovnáme-li nadpisy těchto pěti částí s jejich obsahem, zjistíme,
že nevyjadřují plně jejich obsah. Tak například poslední část popisu pojednává
také o policii, o organizaci požární ochrany, o školství, vědeckých a umě
leckých společnostech aj.
Rukopis je zakončen datem vyhotovení (rok 1865) a čtyřmi podpisy úřed
níků C.k. spojeného katastrálního reklamačního inspektorátu, kteří se na jeho
vyhotovení podíleli. Snažili jsme se tuto závěrečnou část rukopisu reprodukovat, pokud jde o datum a podpisy, v tom rozmístění, jak datum s podpisy
nacházíme v rukopisném originále. Jako písař je uveden Carl Mathes a jako
19 Všechny Statisticko-topografické popisy týkající se Čech byly zpracovány v r. 1865. Rozdílné je, z které doby pocházejí zjištěná data. To je rok 1849 u popisů krajů Budějovického,
Píseckého a Táborského, rok 1849 a 1854 u popisu kraje Pražského, rok 1851 u popisů kraje
Čáslavského a Chrudimského, léta 1851-1854 u popisu kraje Boleslavského, léta 1852- 1856
u popisu kraje Litoměřického, rok 1854 u pop i sů krajů Hradeckého a Jičínského a popisu hlavního města Prahy, rok 1856 u popisů krajů Chebského a Žateckého. Statisticko-topografický
popis celé země České je vytvořen na základě šetření z let 1845- 1856. Starší je popis korunní
země Moravské, založený na šetření z let 1838-1850 a pocházející z r. 1852.

130

O. Pokorný, Rukopisný Statisticko-topografický popis Prahy

kolacionisté rukopisu adjunkt C. M. Felber a jmenovaný písař C. Mathes.
Autorem popisu je podle tohoto svědectví c.k. oceňovací komisař Constantin
Schweiner. Jak však vyplývá z četných listinných pramenů , zejména
v registratuře Archivu map katastrálních, nemůžeme toto autorství připsat bez
výhrady jen jeho osobě. I z některých rozdílných znaků jednotlivých pěti čás
tí rukopisu lze soudit, že písař C. Mathes psal elaborát načisto patrně z pěti
předloh konceptní povahy, nepocházejících od téže osoby.
Práce na popisech krajů České země i hl. města Prahy byla nepochybně
ovlivněna schématem daným již nadřízenými místy. V podrobnostech se tu
uplatnila zřejmě největší měrou účast přednosty II. oddělení inspektorátu katastrálního inspektora Regensdorfa, i když je podepsán jen s tím, že rukopis
vidoval. Nesmíme také zapomenout na řadu nejmenovaných a neznámých
pracovníků, kteří se podíleli na sestavování jednotlivých dílčích částí našeho
popisu.
V rukopisu na různých místech citované tabely nejsou u popisu Prahy při
pojeny. Zda se nacházejí v ostatních materiáliích oceňovacího operátu stabilního katastru, nebylo možno v současné době zjistit. Pokud jde o data o výrobě,
oslabuje jejich spolehlivost údaj , že se zakládají na sděleních výrobců, někdy
neúplných a nedostatečných. Určité kolísání v psaní některých přehlásek,
dvojitých hlásek a některých slov (např. Wyschehrad a Wyšehrad) je době
vlastní. Naprostá přesnost nevládne ani v užívání názvů soudobých úřadů
a organizací. V textu bylo opraveno jen několik zřejmých pochybení v interpunkci a v psaní počátečního písmene vlastních jmen. Slovo ehemalig se ně
kdy píše ehmalig. U řadových číslovek nenacházíme v rukopisu tečky za čís
lovkami. Stejně se nedělá tečka za některými zkratkami (Skt) . Tvar m jsme
rozepsali na mm. Zkratky použité v rukopise na příslušném místě vysvětluje
me. Stejně jsme pokládali za užitečné připojit rekonstruovaný obsah rukopisu, který se v originále nevyskytuje. V rukopisu obsažené odvolání na kroni. káře Hájka ukazuje na stupeň soudobých historických znalostí.
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Použité zkratky

Archiv map katastrálních
Documenta Pragensia
ER-AMK Excerpta z registratury Archi.vu map katastrálních
Joch (jitro)
J
Quadrat-Klafter (čtvereční sáh)
O Klft
und so weiter (atd.)
u.s.w.
und zwar (a to)
u.z.
VKRl
K k. vereintes (vereinigtes) Katastral- (Schaetzungs-,Untersuchungs)
Reklamations-Inspektorat Prag
[C.k. sjednocený (spojený) katastrální (oceňovací, vyšetřovací)
reklamační inspektorát v Praze] .
ZFŘ
Zemské finanční ředitelství v Praze
(K. k. Landes-Finanz Direktion Prag).
AMK

DP
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Rekonstruovaný obsah rukopisu

STATISTISCH TOPOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG DER HAUPTSTADT
PRAG SAMMT DER KÓNIGL. BERGSTADT WYŠEHRAD

I.AREALE
Lage
Grenzen
FUicheninhalt
Beschaffenheit der Oberflaeche
Strom- und Flussgebieth
Gewiisser, Fliisse und Baeche
Seen und Moraeste
Kanaele
Teiche
Thaeler
Ebenen
Klima
Vorherschende Gebirgsarten
Bodenbeschaffenheit und Mischungs-Verhaeltniss
Nachtheilig einwirkende Umstaende
Schutzmittel
Einfluss des Klima
Naturschonheiten
Historische Erinnerungen und Denkrnaeler

II. PRODUKTION
A. Aus dem Thierreiche
Vierfiihsige Hausthiere
Pferde
Homvieh
Gefliigel
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B. Produktion aus dem Pflanzenreiche
1. Quantitaet der im Kataster beriicksichtigten jaehrliche erzeugten
Produkte
2. Quantitaeten der im Kataster nicht beriicksichtigten Produkte
a. Zu den Produkten, welche zur Kompensation einiger Erzeugungsauslagen dienen
b. Zu den Nebenprodukten ...
c. Eine Erzeugung von Rohprodukten aus dem Mineralreiche.

III. EINWOHNER
Volksmenge im Ganzen
Herkommliche Gebrauche Volksfeste
Bauart der verschiedenen Stadttheile
Bauart der Hauser

IV. GEWERBESTAND
A.

Gewinn roher Produkte
Viehzucht
Bau des Bodens
Ackerland
Wiesland
Obstzucht und Gartenbau
Weinland
Weideland
Waldland
Gemischte Kulturgattungen
Riickblick auf den Zustand der Landwirthschaft
Produktion aus dem Mineralreiche
Angaben iiber Jagt und Fischerei

B.

Veredelnde Gewerbe
1. Verarbeitung inlaendischer Producte
a. Aus dem Thierreiche
b. Aus dem Pflanzenreiche
c. Aus dem Mineralreiche
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2. Verarbeitung ausliindischer Producte
Aus dem Pflanzenreiche
C.

Verwendung, Verkehr, Absatz, Handel

V. OEFFENTLICHE VERWALTUNG
U. Z. POLITISCHE UND JUSTIZVERWALTUNG
(Politische und Justizverwaltung)
Bildungs- und Unterrichtsanstalten
(Gesellschaften zur Befórderung der Kiinste und Wissenschaften)
Religions- Anstalten
Wohlthiitigkeits- Versorgungs- und Humanitaets- Anstalten

Portef. Nro VI.
Tabellen Nro 14.
ad F. b. mit 29 Bogen als Beilage zum Prager Kreis der Statistisch topograf.
Beischreibung der Hauptstadt Prag. (recte: des Kronlandes Bohmen)

Poznámka:
Podle mého záznamu celý soubor rukopisných archů Statisticko-topograjického popisu hl. m. Prahy a král. horního města Vyšehradu byl původně
ještě v roce 1967- zasunut v pásce s textem, jak je shora uveden. Text
vysvětluje spojitost tohoto popisu hl. m. Prahy se Statisticko-topograjickým
popisem Pražského kraje.
Praha, 27. 1. 1990
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F ./. b

Haupt Stadt Prag sammt der konigl. Bergstadt Wyšehrad
Land Bohmen.
Hauptstadt Prag sammt der konigl. Bergstadt Wyschehrad.

Statistisch topographische Beschreibung
nach den Catastral Erhebungen vom Jahre 1854
als Suplement zu dem den Prager Kreis betreffenden Elaborate.

Die konigliche Hauptstadt Prag welche aus den Hauptvierteln: Altstadt,
Neustadt, Kleinseite, Hradschin, Josefs- oder Judenstadt, dann aus dem
Fortifikations- Distrikte und der koniglichen Bergstadt Wyschehrad, besteht,
ist nach den letzten politischen Landes- Eintheilung v. J. 1854 keinem Kreise
zugetheilt, soudem unmittelbar der k k. Statthalterei untergeordnet und bildet
daher in administrativer Beziehung einen von den i.ibrigen 13 Kreisen des
Landes abgesonderten selbststandigen Bezirk.

Das Gebiet der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad liegt zwischen 32°
und 32°.30' ostlicher Lange und zwischen 50°und 50°.30' nordlicher Breite,
- fast in der Mitte des Lan des, jedoch naher gegen die nordliche als gegen
die si.idliche Landes Grenze.
Grenzen.
Gegen Norden grenzt das Gebieth der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad
an die Grunde der Gemeinde Střešowitz, Dejwic, Vorder-Owenec und
Holeschowitz der Bezirke Smichow und Karolinenthal,
gegen Osten an die Grunde der Gemeinden Karolinenthal und Weinberge
des Bezirkes Karolinenthal,
gegen Siiden an die Grunde der Gemeinde Nussle und Podol des
vorgegannten Bezirkes und
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gegen Westen an die Griinde der Gemeinden Smichow und Střessowitz des
Bezirkes Smichow.
Fliicheninhalt.
Nach der dem Elaborate des Prager Kreises beigeschlossenen tabell.
Uibersicht I betragt der Gesammt- Fliicheninhalt des Gebiethes der
HauptstadtPrag sammt Wyschehrad 1478 Joch 115.10 D Klafter. Hiervon
entHillt auf die einzelnen Hauptvierteln oder Distrikte u.z. auf.
I ten Distrikt Altstadt.. .............................. . 247 J. 1066.40 D Klftr
II ten Distrikt Neustadt.. .......... ........ .......... 555 J. 1269.50 D Klftr
III ten Distrikt Kleinseite .................... .. .... 193 J. 1341.90 D Klftr
IV ten Distrikt Hradschin
mit dem Schlossbezirke ............................ 149 J. 276.80 D Klftr
V ten Distrikt Judenstadt .................. ...... ... 16 J. 252.10 D Klftr
VI ten Distrikt Fortification .. .. ............ ...... 236 J. 67.40 D Klftr
VII ten Distrikt Wyschehrad ..................... 79 J. 641.00 D Klftr
Nach der verschiedenen Benutzungart zerfallt das vorstehende
Gesammtfliichenmass in nachstehende Kulturgattungen und Kathegorien
u.z. umfasst !aut der oberwiihnten Endresultats- Tabelle
Joche
D Klftr
49
444.20
das Ackerland
813.20
36
das Wiesland
229
938.00
das Gartenland
201.30
das Weinland
5
dieHutweiden
161
1073.70
die Niederwiilder
13
711,50
die Acker mit Obstbiiumen
4
1165,90
die Hutweiden mit Obstbiiumen
18
1585.20
die Parifikate
68
1212.10
Daher die gesammte prod. Area
588
145.10
die wegen im Mittelliegender Hauszinsteuer steuerf.
1030.20
Bauarea
363
die gesetzlich steuerfreie Bauarea I Kirchen, Kapellen
U S.W.
97
1220.80
die unproductive Area I Strassen, Wege, Gewiisser,
Údungen
428
919.00
Zusammen
1478
115.10
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Beschaffenheit der Oberflaeche.
Das Gebieth der Hauptstadt Prag bildet an den beiden Ufem der Moldau
ein von mehr und minder steil ansteigenden Horen und sanft verlaufenden
Hiigelriicken eingeschlossenes gegen Nordosten und Siiden geoffnetes
kesselformiges Thal.
Am rechten Ufer der Moldau okupirt die Alstadt, dann die Josefs- oder
Judenstadt und ein Theil der Neustadt den tiefer gelegenen Theil der
Thalsohle, der grossere Theil der N eustadt dehnt sich aber sanft ansteigend
bis zu dem siidostlich gelegenen sogenannten Windberg aus, den siidlichen
Theil bildet die enklavirte konigl. Bergstadt Wyschehrad am Fusse eines
von Festungswerken eingeschlossenen gegen die Moldau steil abfallenden
Hiigels auf dem die ehmalige Herzogs- Burg Wyschehrad bestanden hat.
Am linken Ufer der Moldau erhebt sich das Gebieth der Kleinseite allrnahlig
ziemlich steil bis zur Hohe Laurenzi- und Schloss- Berges ansteigend, auf
dessen Plateau sich der Hradschin mit dem Schlossbezirke ausbreitet. Ein
Theil des das Stadtgebieth von allen Seiten umgebanden FortifikationsRayons dehnt sich als schmaler Streifen zwischen den Griinden der
Nachbargemeinde Holleschowitz auf dem Plateau der sogenannten
Belvedere- Anhohe au s. Z u den hochst gelegenen Theilen des Stadtgebiethes
gehoren der von der Grenze mit dem Smichower. Bezirke bis zum Stift
Strahof und zum Hradschin sich ausdehnende Laurenziberg der Schlossberg,
die oberwabnte Belvedere Anhohe, der Windberg, dann das Plateau bei
der Kirche am Wyschehrad.
Strom- und Flussgebieth.
Der Prager - Stadtbezirk gehort zum Flussgebieth der Moldau daher
mittelbar zum Stromgebieth der Elbe.
Gewasser. Fliisse und Baeche.
Nachdem die Moldau durch den Zufluss der Beraun, der Sazawa und
anderer aus dem siidostlichen, siidlichen und siidwestlichen Theile des
Landes kommenden Fliisse und Bache sich bedeutend verstiirkt hat, gelangt
selbe unterhalb Wyschehrad am rechten Ufer in das Prager- Stadtgebieth,
durchfliesst dasselbe in einer von Siiden gegen Norden dann gegen
Nordosten bogenfcirmig gekri.immten Richtung und setzt sodann ihren
weiterer Laufnach Lieben, Holleschowitz, Troja u.s.w. fort.
Die Moldau trennt die Alt- Neu- und Judentadt von der Kleinseite und
dem Hradschin, betreibt mittelst mehrerer iiber das ganze Flussbeet
reichender Schwell- Wehren viele Miihlen und andere Gewerke und versieht
die verschiedenen Stadt-Theile mit Wasser, welches durch Maschienen
gehoben und nach verschiedenen Richtungen geleitet wird.
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Die Moldau gehort unter die schiffbaren Fliisse, jedoch in selbe in Folge
des zwar breiten aber an vielen Stellen seichten und versandeten Flussbethes
beim gewohnlichen Wasserstande bis Prag nur fur kleinere und erst von
Prag abwiirts fur mittlere Fracht- und Holzschiffe und fiir F!Osse schiffbar;
zu diesem Behufe sind bei den Schwellwehren sogenannte Durchliisse
vorhanden.
Die Verbindung zwischen den durch den Fluss getrennten Stadttheilen ist durch
eine imposante 1790 Fuss Iange und 35 112 Fuss breite steineme Bri.icke
und durch eine in der neueren Zeit errichtete Kettenbri.icke hergestellt,
nebstdem wird an mehreren SteHen die Uiberfuhr auf Kiihnen bewerkstelliget.
Bei bohem Wasserstande werden nicht nur die im Flussbete vorhandenen
Inseln, sondern auch die angrenzenden niedrig gelegene Stadttheile
iiberschwemmt. Der Botic Bach kommt aus der Gemeinde Nussle,
durchfliesst die tiefer gelegenen Gartengri.inde unterhalb Wyschehrad und
ergiesst sich im nordwestlichen Theile dieser entklavirten Stadtgemeinde
in die Moldau. Mit diesem Bache vereinigt sich vor seinem Ausflusse in
die Moldau. Mit diesem Bache vereinigt sich vor seinem Ausflusse in die
Moldau ein kleiner Miihlbach welcher die nordliche und beziehungsweise
siidliche Grenze zwischen dem Gebiethe der Stadt Wyschehrad und der
oberen Neustadt bildet.
Ein unbedeutender jedoch in der Geschichte der Stadt Prag hiiutig
erwiihnte Bach ist der sogenannte Bruska Bach, welcher aus den Gemeinden
Gr. Břewnow und Střessowitz kommend, durch die fortifikationswerke
geleitet wird, sodann den sogenannten Hirschgraben, eine niichst dem
Hradschin und dem Schlossbezirke vom Reichsthor bis zur Bruska sich
ausdehnende kleine Thalvertiefung durchschneidet und in dem letzgenannten
zum Schlossbezirk gehopgen Stadttheile in den Hauptabteilungs Kana!
einmiindet.
Seen u. Moraeste sind im Umfange des Prager-Stadt-Bezirkes nicht vorhanden.
Kanaele. Ein zum Betriebzweier bedeutenderen Mahlmiihlen aus der Moldau
abgeleiteter Kana!, - in den Katastral- Elaboraten als Moldau-Kanal
bezeichnet, trennt die sogenannte Insel Kampa von der Kleinseite und
vereinigt sich unterhalb der Neugasse wieder mit dem Hauptarme der
Moldau.
Die in dem Foertifikations-Distrikte allenthalben vorkommenden offenen
Kaniile sind zu unbedeutend und dienen bloss zur Ableitung des Schnee- u.
Regenwassers.
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Teiche. Ausser einzelnen hie und in den Giirten vorhandenen etwas grosseren
Wasserbehiiltem kommen Teiche - in der eigentlichen Bedeutung des
Wortes- im Umfange des Prager-Stadt- Bezirkes nicht vor.
Thaeler. Ausser dem ziemlich breiten fast kesselfórmigen Haupthale der
Moldau in welchem sich - wie bereits erwiihnt wurde - die Alt- und
Judenstadt, dann ein Theil der Neustadt und Kleinseite ausbreitet ist das
zwischen der oberen Neustadt und dem Wyschehrad von der Moldau bis
gegen Nussle sich ausdehnende Thal des Boticbaches, dann allenfalls die
liings der nordlichen Grenze des Hradschins und des Schlossbezirkes
fortlaufende schmale Thalvertiefung der sogenannte Hirschgraben zu
bemerken.
Ebenen. Diese sind im Bezirke der Hauptstadt Prag, hochstens mit Ausnahme
der etwas breiteren Thalsohle am rechten Ufer der Moldau, -im eigentlichen
Sinne dieser Bezeichnung- nicht vorhanden.
Klima. Charakteristik der Jahreszeiten. In dieser Beziehung ist das Gebiet der
Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad wegen der grossten Theils geschiitzten
Lage am beiderseitigen Ufer der Moldau wenn auch nicht den wiirmsten,
doch den giinstigeren Gegenden des Prager Kreises beizuziihlen. Die strenge
Winter:periode welche gewohnlich erst im Monate Jiinner mit stiirkeren
Frosten oder mit Schneefall einzutreten pflegt ist selten lange anhaltend,
daher auch die Schneedecke nur selten von einiger Bedeutung, in manchen
Jahren nur von kurzer Dauer ist; - auch giinzlich Der Friihling beginnt in
der regel um die Mitte des Monates Miirz, jedoch wechseln im Monate
April und selbst noch in der ersten Hiilfte Mai oft noch warme und kalte
Tage. In den wiirmeren Sommermonaten verursachen die vielen
Ausdiinstungen und die aus dem ziemlich breiten Flussbete der Moldau
aussteigende Nebel hiiufige Niederschliige.
Die bestiindigste und angenehmste Witterung haben in der Regel die
Herbst- Monate August und September und der grosste Theil des Monates
Oktober.
Die vorherrschenden West- und Nordwest-Winde bringen in den ziemlich
mil den Temperatur hiiufige Veriinderungen hervor. Ganz heitere Tage ziihlt
Prag nur wenige.
Vorherrschende Gebirgsarten. Das beschriinkte Flurgebieth der Hauptstadt
Prag sammt Wyschehrad gehort so wie die niichste Umgebung derselben in
das Bereich der sylurischen Formation. lm Uibergangsgebirge sind hier
zumeist dieGrauwacken und Thonschieferformation mitAblagerungen von
Quarzfels, dann der PHinerkalk und der Pliiner Sandstein verbreitet. Der
Grauwakkenschiefer erscheint grosstentheils an den Tahlgehiingen der
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Moldau und zwar fast allenthalben in di.inne der Struktur parallelliegende
Schichten abgetheilt; an vielen Stellen wie es namentlich im Hohlwege der
Bruska der Fall ist - wechseln die di.ihn aufgeschichten Lager dieses
Grauwackengesteins mit ebenfalls di.innen nur einige Zoll machtigen Lagern
von feinkornigen Quarzfels. Dieser letztere ins jedoch gevohnlich sehr
unrein, stark mít Glimmerschiefer gemengt und bildet sonach eine
eigenthi.imliche Abanderung des Grauwackenschiefers.
Die obern Schichten werden an vielen SteHen vom schwarz - grauen
mitunter glimmerigen Thonschiefer gebildet, in welchem sich die ersten
Vorlaufer des reichen Kalkgehaltes des ji.ingern Silurgebildes in Gestalt
einzelner kugelfórmigen oder lentikularen Konkretionen eines dichten meist
bituminosen schwarzgrauen Kalksteins eingebettet finden.
Der Planerkalk- und der Planer Sandstein sind zumeist am Plateau und
an der Gehangen des Laurenzi- und Schlossberges verbreitet.
Bodenbeschaffenheit und Mischungs-Verhaeltniss. Aus der vorhergehenden
Darstellung der im Umfange des Prager Stadtgebiethes vorkommenden
Gebirgsarten ergiebt es sich, dass keine so grosse Verschiedenheit des
Bodens in di esem beschrankten Terrain vorhanden sein konnen.
Vorherrschend ist der Lehmboden u.z.vom aufgeschwemmten
tiefgri.indigen, mehr und minder kalk-oder sandhaltigen bis zum lehmigen
mít Kiesgerolle oder Schotter gemengten Sandboden i.ibergehend. Di esem
in der Ausdehnung untergeordnet ist der mehr und minder kraftige, bi.indige
theils mít Schiefer gemengte Thonboden oder der aus der Verwitterung der
verschiedenen leicht zerstorbaren Schiefergesteine entstandene thonige
Sandboden.
Nachtheilig einwirkende Umstaende. Als die aus den verschiedenen LokalVerhaltnissen hervorgehenden auf die Vegetation und Produktion des
Pflanzenreichs besonders storend oder nachtheilig einwirkenden Umstande
sind hier zu bemerken:
ll Uiberschwemmungen und die hiedurch verursachten Ausrisse und
Versandungen, welchen die der Moldau zunachst angranzenden tiefer
gelegenen Wiesen und Garten-Parzellen haufig ausgesetzt sind .
.b. Die theilweise erhohte, ziemlich steil abgedachte, theils vertiefte,
schattige Lage eines nicht unbedeutenden Theiles der Grundsti.icke wobei
letztere entweder durch Abschwemmungen oder durch die vorherschende
schwer zu beseitigende Nasse benachtheiligt werden.
~ Hagelschlage kommen hier nicht so haufig, als im nordlichen Theile
des Prager Kreises vor.
Schutzmittel. Den nachtheiligen Folgen der Uiberschwemmungen konnte nur
141

Documenta Pragensia XV (1997)

durch eine allgemeine Regulierung des Flussbethes und durch eine
zweckmassige Uferbefestigung theilweise Abhilfe geleistet werden.
Einfluss des Klima. Auf die Produktion wirkt das Klima bei der geschutzten
Lage der in sehr geringer Ausdehnung vorkommenden kultivirten
Grundstiicke giinstig ein, nur bringen - wie bereits erwahnt wurde - die
herrschenden West- und Nordwestwinde haufige Veranderungen in der
Temperetur hervor.
Naturschonheiten. Mit Beziehung auf das, was uber die Lage der Stadt Prag
bereits im Vorhergehenden erwahnt und was femer hinsichtlich der nach
allen Richtungen ausgezeichnet schonen und reizenden Umgebung Prags
in dem den Prager Kreisbetreffenden Elaborate bereits bemerkt worden ist,
werden hier nur die Orte und Hohenpunkte angefiihrt, welche eine herrliche
Aussicht auf einzelne Theile des Stadtgebiethes und auf dessen nabere und
weitere Umgebung biethen; diese sind: das Plateau des Laurenziberges,
der Stadtpunkt bei der Statue des heil. Philipp am steinemen Gelander der
neuen Schlossstiege, die Marienschanze, die Anhohe des Belvedere, der
Standpunkt hinter der Karlskirche am Windberg und das Plateau am
Wischehrad.
Historische Erinnerungen u. Denkmaeler. Uiber die eigentliche Entstehungsperiode der Hauptstadt Prag sind die Meinungen der Chronisten
sehr verschieden, wiihrend einige die Griindung der Stadt Prag noch weit
vor Attilas Zeiten hienaus, -einige dieselbe auf das Zeitalter des nunmehr
ganzlich in die Vergessenheit verfallenen Stammvaters Czech versetzen, nehmen andere und unter diesen auch der bekannte bohmische
Geschichtsforscher Hagek die kurz vor der Emennung Přemysels zum
Herzog von Bohmen vorausgegangene Periode u.z. das Jahr 723 vor Christi
Geburt als den muthmasslichen Zeitpunkt an.
Diese letztere Annahme ist jedoch ebenfalls nur auf eine Volksage
gegriindet, nach welcher Libussa die Tochter Kroks, nachdem sie den
Entschluss fasste die Hauptstadt Bohmens anzulegen, einige ihrer Hofleute
nach dem nicht fem von ihrem Wohnsitze entlegenen Walde,- wo der Bach
Bruska in die Moldau fállt mit dem Auftrage abgeschickt haben soli, an
jener Stelle, wo sie einen Zimmermann antreffen werden, welcher rnit der
Anfertigung einer Thierschwelle /:Prah:/ beschaftigt sein wird, die zur
Anlage der Stadt erforderlichen Massregeln zu treffen. SchaUer der bekannte
Verfasser der alteren Topographie Bohmens halt die Annahme anderer
Chronisten fiir wahrscheinlicher, nach welcher der heut zu Tage unter dem
Namen der Judenstadt bekannte Theil der Hauptstadt Prag schon zur Zeit
der Markomanen angelegt, von ihren Beherrscher Marbud-Marobudum
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genannt, sodann aufVeranlassung der slavischen Regentin Libussa mít dem
Theile der gegenwartigen Kleínseite- der damaligen Neustadt - vergrčissert
und mít dem Namen Pramiesto I : Erz- oder Hauptstadt I belegt worden
sei, auch welcher Bezeichnung sích sodann der Name Praga und Praha
gebíldet habe.
Unter den Nachfolgern der Libussa und Přemysls, namentlich unter
Herzog Břetislaw I dann unter Kčinig Wenzl I und unter Kčinig Johann wurde
die damalige Neustadt die gegenwartige Kleinseite imrner mehr vergrčissert
und befestiget. In Folge der bedeutenden Zuname der Bevčilkerung fasste
Kčinig KarlI I: nachmaliger Kaiser Karl IV :1 den Entschluss zur Erbauung
der gegenwartigen Neustadt zu welcher im Jahre 1348 der erste Grund gelegt
wurde. Auf Anordnung dieses Monarchen, dem das Land Bčihmen ,
insbesondere die Hauptstadt Prag die grossartigsten Werke, ihr Emporbli.ihen
und ihren Wohlstand zumeist zu verdanken hat, - ist ubrigens der oberwahnte
neu angelegte Stadttheil, namlích die gegenwartige Neustadt bis zu dem
damals bereits bestandenen Dorfe Pořzič ausgedehnt und von dem ebenfalls
bereits bestandenen Wyschehrad durch F estungswerke geschieden worden.
Die Kriegs-Ereignisse, denen die Hauptstadt Prag seit ihrer Entstehung
namentlich wahrend der unheilvollen Periode des dreissigjahrigen dann
des siebenjahrigen Krieges sowie auch wahrend der Epoche der
franzčisischen Invasi on ausgesetzt war, sind aus der Geschichte des Landes
bekannt.
Unter den Denkmalern des Alterthums, welche Prag in einer so grossen
und seltenen Anzahl aufzuweisen hat, sind als die bemerkenswerthesten zu
erwahnen.
ll- die Metropolitankirche zu Skt Veit eines der schčinsten Denkmaler
altdeutscher Baukunst. Der Bau dieser Kirche ist-wahrscheinlích anjener
Stelle, wo die bereíts vom Herzog Wenzl dem heil. im J. 933 errichtete
Kathedralkirche zu Skt Veit bestanden hatte- auf Anordnung des Kčinigs
Johann im J. 1344 durch den damals beri.ihmten Architekten Mathias von
Arras begonnen und unter der Regierung Kčinigs Wenzel IV vollendet
worden. Nachdem der vordere Theil dieser Kirche im J. 1541 durch eine
Feuersbrunst zerstčirt wurde, liess Kčinig Ferdinand I diesen vorderen
beschadigten Theil der Kirche im J. 1555 in seiner fri.iheren Gestalt wieder
herstellen. Die Kirche enthalt nebst dem beruhmten silbernen Grabmale
des heil. Johann von Nepomuk das unter Kaiser Rudolf II errichtete aus
Allabaster prachtig verfertigte Mausoleum mit der Gruft der bčihm. Kčinige :
Ladislaus, Georgs von Poděbrad, Karls IV, Wenzels IV, Maxirnilian II,
Ferdinand I und Rudolfs II, dann der Gemalinen Karls IV und Ferdinand I;
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- femer die Monumente der bohm. Herzoge; die Grabstatten der Familien
Martinic, Lobkowitz, Sigm : Bathorys u.a.m. so wie auch einen reichen
Schatz von Kunstwerken und Denkmalem aller Art. Unter den vielen Seiten
kapellen dieser Kirche ist die aufBefehl K. Karls IV im Jahre 1347 errichtete
Skt Wenzelskapelle die merkwiirdigste, in derselben sind nebst der Lei che
des heil. Wenzel, dessen Panzer, Helm und Schwert, auch die Schatzkarnmer
mit der bohmischen Krone aufbewahrt, die Wande dieser Kapelle sind mit
den beriihmten Gemalden Wurmsers, welche mit Halbedelsteinen
verschiedener Farbe mosaikartig eingefasst sind, geziert.
b.. Die bereits um das Jahr 922 unter Herzog Wratislaw I angelegte Skt.
Georgskirche enthalt nebst dem Grabmale der hl. Ludmilla die Grabstatte
der bohm. Herzoge : Wratislaw I, Boleslaw II und des Herzogs Bořziwog.
~ Die konigl. Burg oder das konigl. Residenzschloss, sonst auch Skt
Wenzels-Burg I Hrad sv. Vaclawa I genannt war zur Zeit K . Rudolfs II des
grossen Reichthums an Kunstwerken, Biichem und Handschriften wegen,
weit und breit beriihmt.
Nachdem die von dem Herzoge Wogen um das J. 817 auf dem
Schlossberge I an der Stelle des gegenwartigen Oberstburg krafl. und furstl.
Lobkowitzischen Hauses I erbaute Burg durch eine Feuersbrunst zerstort
worden ist, liess Kaiser Karl IV eine neue Burg nach Art des konigl. Pallastes
in Paris, auffůhren, und als auch diese Burg im Jahre 1541 durch einen
verheerenden Brand fast ganzlich vernichtet wurde, war auf Befehl
K. Ferdinands I das konigl. Schloss nach einem grossartigeren Plane
angelegt, unter K. Rudolf II durch mehrere Zubauten namentlich durch die
kaiserl. Kunst und Schatzkammer und durch die Bilder-Gallerie vergrossert
und verschonert und erst unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia
in seiner gegenwartigen Gestallt vollkommen hergestellt. Das weitlaufige
Schlossgebaude enthalt in drei Stockwerken 440 Zimmer und drei imposante
Sale, namlich den deutschen, den spanischen und den sogenanten Wladislaw
oder Huldigungs-Saal. Unter den vielen Thiirmen der ehemaligen festen
Burg sind noch vier Gefángnissthiirme vorhanden unter diesen der von dem
geschichtlich bekannten Staatsgefangenen Dalibor von Kozojed benannte
Thurm Daliborka. Nordostlich ist die Burg von dem bereits erwahnten
sogenannten Hirschgraben eingeschlossen, in welcher mit hohen Baumen
und Gebiischen bewachsene Thalvertiefung unter K. RudolfsJI allerlei Wild
gehalten wurde- Jenseits des Hirschgrabens liegt der vom K. Ferdinand I
angelegte unter Rudolf II durch den Lowenzwinger bekannte kaiserl.
Schlossgarten sammt dem unter der Leitung des beriihmten Architekten
Farabosco erbauten Lusthause, welches haufig jedech unrichtig fůr die
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ehmalige Stemwarte des Astrologen Tycho Brahe gehalten wird, indem
selbe an der Steiie des vormal grafl. Czemynischen Palais bestanden hat.
Zwei unterhalb den Fenstem des spanischen Saales aus Stein errichtete
Piramiden erinnem an den in der Geschichte Bohmens bekannten am 23. Mai
1618 erfolgten Fenstersturz.
g. Das furstl. Schwarzenbergische Majoratshaus, ehmals Eigenthum der
in der Geschichte Bohmens bekannten Herm von Schwamberg, wurde im
J. 1631 vom k. Fiskus eingezogen und vom K. Ferdinand II an den Johann
Ulrich Fiirsten von Eggenberg und Herzog zu Krumau erbeigenthiimlich
verschenkt, von dem es durch Erbschaft an die furstlich Schwarzenbergische
Familie gelangte.
J<. Das Praemonstratenser- Stift Strahofwelches bereits im J. 1143 vom
Herzog Wladislav II und seiner Gemalin Gertrud gegriindet wurde. Der
Berg auf welchem dieses Stift sammt der Kirche erbaut ist, soii von den
Wachen I : Straž : I welche der Herzog Jaromír bei der Belagerung Prags
hier aufgestellt hatte, den Namen Strahof erhalten haben. ln der Stiftskirche
sind in einem aus indianischen Holze verfertigten und mit Silber
beschlagenen Sarge die Gebeine des Ordensstifters Skt N orbert beigesetzt,
femer enthalt die Kirche die Grabstatte des Herzogs Wladislaw II und seiner
Gemalin, dann auch die Grabmaler vieler adeligen Familien. Die in einem
abgesonderten Gebaude aufbewahrte prachtige Stiftsbibliothek enthalt eine
sehr zahlreiche und kostbare Biicher- und Handschriften Sammlung.
f. Die von der Gemalin des Wilhelm Popel Freiherm von Lobkowitz im
J. 1626 gegriindete Lauretta Kirche anthalt eine reiche Schatzkammer nebst
der Grabstatte der oberwahnten freiherrl. Familie. A uf dem Thurme dieser
Kirche ist ein seltenes von dem Prager Uhrmacher Peter Neumann ao 1694
verfertigtes Glockenspiel angebracht. Nebst diesen sind unter den am
Hradschin und im Schlossbezirke vorkommenden a! teren und weitlaufigeren
Gebauden noch zu bemerken: das alte bereits um das Jahr 820 errichtete
oberstburggrafl. Amtshaus, das im XVI J ahrhunderte den in der Geschichte
Bohmens bekannten Herm von Rosenberg gegenwartig dem Reichsfiirsten
von Lobkowitz und Herzoge zu Raudnitz gehOrige Majoratshaus, das unter
der Kaiserin Maria Theresia gegriindete frei weltliche adelige Damenstift
- die erzbischofliche Residenz das altgrafliche Martinitz' sche Stammhaus,das ehemals dem Herzoge Kari August Pfalzgrafen am Rhein und regierenden
Herzoge zu Zweibriicken spater der Herzogin von Toskana und gegenwartig
Sr.Maj. dem Kaiser Ferdinand gehOrige sogenannte Toskanische-Haus, femer
das ehemals Reichsgrafl. Steinberg' sche Majorathaus und das ehmalige gegenwartig als Kaseme beniitzte- grafl. Czemin'sche Palais.
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Die nachst dem Hradschin auf dem Berge Petřin vorhandene Kirche zu
Skt Laurenz soll nach Angabe der bohm. Chronisten bereits im Jahre 1003
von dem polnischen Herzoge Boleslav Chabry gegriindet und spater auf
Veranstaltung des prager Domdechants Veit bedeutend vergrossert worden
sein.
Unter die altesten Gebaude der Kleinseite iiber deren Entstehung nahere
Daten vorhanden sind gehi:iren:
~·Die bereits im Jahre 1283 durch den Prager BischofTobiaš eingeweihte
Pfarrkirche zu Skt Nicolaus sammt dem von Albrecht von Waldstein
Herzoge von Friedland gestifteten ehemaligen Jesuitenkollegium oder
Profosshause.
Q_. Die vom Konige Přemysl Ottokar I im J. 1228 gegriindete Hof-Pfarrund Stiftskirche zu Skt Thomas sammt dem vom Konige Wenzel II im J.
1285 gestifteten Augustiner-Konvente.
~. Die unter Herzog Wladislaw II im J. 1156 gestiftete Pfarrkirche unter
dem Namen der heil. Maria unter der Kette I: Panny Marie pod řetězem : I
sammt dem Prioratshause des ritterlichen Maltheser-Ordens.
g.Das ehmalige Sachsenhaus- zu Anfang des IV ten Jahrhunderts der
Wahlenhof genannt- gelangte sarnmt allen Freiheiten und Vorrechten zu
Folge der im J. 1348 auf Befehl des Kaisers Kari IV ausgefertigten
Schenkungsurkunde in den Besitz seines Oheims des Herzogs Rudolf aus
Sachsen, woher auch dasselbe die zuerst erwahnte Benennung erhielt.
Die Entstehung der iibrigen in diesem Stadttheile in nicht geringer Anzahl
noch vorhandenen grosseren zumeist dem bohm. Adel gehorigen
Privatgebaude von denen das von Wenzel Euseb. Grafen v. Waldstein
Herzoge zu Friedland und Sagan gestiftete Majoratshus - seines grossen
prachtvoll ausgestatteten Saales wegen bekant die grosste Ausdehnung hat,
fallt grosstentheils in die Periode des XV und XVI Jahrhundertes.
Unter den in einer sehr grossen Anzahl vorhandenen alterthiimlichen
i:iffentlichen und Privatgebauden der Altstadt mit denen eine geschichtliche
Erinnerung aus der Vorzeit verbunden ist, sind die bemerkenswertheren:
~. Die Hauptpfarrkirche am Teyn 1: ad laetam curiam :1 welche Herzog
Boleslaw II nachdem die vom Herzoge Bořiwog um das Jahr 894 gegriindete
und von seinem Sohne Spitegnew erweiterte Kirche aufBefehl der Herzogin
Drahomíra zerstort worden ist, auf derselben Stelle neu errichten liess, und
in welcher bereits im J. 1092 Herzog Břetislaw II von dem bi:ihrn. Wladiken
zum Herzoge von Bi:ihmen gewahlt und vom prager Bischofe Cosmas
gekront wurde.
Unter Konig Georg Podiebrad auf dessen Anordnung an der vorderen
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Seite der Kirche die zwei hohen Thiirme errichtet wurden, war diese
Hauptpfarrkirche von den Protestanden besetzt und zu Vorstehem derselben
die in der Geschichte Bohmens bakannten utraquistischen BischOfe Johann
Rokycana und Augustin Lučianus emannt. Die Kirche enthiilt mehrere
Altargemiilde von Skreta, das Grabmahl des Konigs Georg Podiebrad und
des beriihmten Astronomen Tycho Brahe dann die in der spiiteren Zeit vom
Bildhauer Marx aus karrarischen Marmor veďertigten Statuen der slavischen
Apostel Cyrill und Methud.
h. Die unter Konig Přemysl Ottokar I im J. 1224 gegriindete und unter seinem
Nachfolger Konig Wenzl I vollendete Pfarr- und Stiftskirche zu Skt Jakob
sammt dem anstossenden gleichzeitig errichteten Minoritenkloster.
.!;;,. Das unter Konig Wenzl I im J. 1252 gegriindete Kloster sammt Kirche
und Spital des ritterlichen Ordens der Kreuzheren mit dem rothen Steme .
.Q. Die ebenfalls bereits unter Konig Wenzl I im J. 1265 errichtete Pfarrkirche
zu Set Gallus.
~ . Das unsem von dieser Kirche bastandene alte Gericht /Stará Richta/ ein
altes gegenwiirtig zu Privatzwecken I beniitztes Gebiiude, welches nach
der Angabe mehrerer bohm. Chronisten das erste Rathaus des altstiidter
Magistrates und bis zum Jahre 1338 der Sitz des allgemeinen k. Apelationsund Kriminal- Gerichtes gewesen sein soll. In dem latztgenannten Jahre
brachten die altstiidter Schoppen oder Magitratsriithe das an der Ecke des
altstaedter grossen Marktes bastandene Privathaus kiiuflich an sich, und
errichteten daselbst das gegenwiirtig bestehende Rathhaus. welches in Folge
der Zeit durch Um- und Zubau erweitert und den Bediirfnissen gemiiss in
seiner inneren Einrichtung umgestaltet wurde. Der mit dem Rathhausgebiiude verbundene hohe mit einer Gallerie versehene Thurm war bereits
im J ahre 1073 aufVeranlassung des Herzogs Wladislaw II aufgefiihrt. Das
im unteren Theile des Thurmes befindliche als Kunststiick beriihmte
astronomische Uhrwerk wurde um das Jahr 1490 von dem damaligen
beriihmten Lehrer der Mathematik an der Prager Universitiit M. Hanuss
rnit Beihilfe seines Schiilers Jakob zu Stande gebracht.
g. Das alte Ungeld oder der Teinhof vor Zeiten Tein I Lacta curia I genannt.
Dem Berichte mehrerer bohm. Schriftsteller zu folge soll Herzog Křezomysl
fiir sich und seine Nachfolger an demselben Orte, wo noch gegenwiirtig das
sogenannte alte Ungeld-Gebiiude besteht, im J. 836 eine Burg angelegt und
selbe mit Griiben und Palisaden umgeben haben, daher auch die Burg
insgemein Tyničny dvur genannt wurde, woraus die noch heute zu Tage
iibliche Benennung Tein entstanden ist. Diese Burg war Iangere Zeit der
Wohnsitz der bohm. Herzoge erst als man die Marien Kirche am Tayn zu
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errichten anfing, ist ein grosser Theil von dieser Burg theils zu dem
Kirchenbau, theils zu anderen Gebiiuden verwendet worden.
~. Der gegenwiirtig als k. k. Militairkaseme beniitzte sogenannte Konigshof
ein in der Geschichte Bohmens merkwiirdiges Gebiiude, welcheswie die
bisher noch beibahaltene Benennung andeutet - ehmals zur herzoglichen
un Koniglichen Burg gewidmet war, zu welcher Zeit wahrscheinlich auch
die siimmtlichen daran stossenden Hiiuser darunter begriffen waren. Nach
Angabe mehrerer bohmischen Chronisten hat Herzog Boleslaw I den Grund
zu dieser Burg gelegt, nachdem er die am Teyn erbaute herzogliche Burg
geriiumt und zu einem anderen Zwecke verwendet haben wollte. Diese Burg
war bis zum J ahre 1484 der zeitweilige Wohnsitz der bohmischen Herzoge
und Konige . lm J. 1556 schenkte K. Ferdinand I dieses leer stehende
Gebiiude dem Ladislav von Lobkowitz Herm auf Chlumec obersten
Hofmarschall und Appelations-Priisidenten. Von dieser Zeit blieb dasselbe
in dem Besitze dieser Familie bis zum J. 1631 in welchem es der Prager
ErzbischofEmst von Harrach von der Frau Polexina von Lobkowitz erkauf
und zu einem Alurnnate fůr weltgeistliche Zog1inge verwendet hatte.
Nachdem im J. 1777 diesses Alurnnat in das ehmalige Jesuiter Kollegium
I Clementinum :1 versetzt wurde, ist dieser ehmalige Konigshof in eine
Militairkaseme umgestaltet worden.
f. Das in der Briickenmiihlgasse bestehende noch gegenwiirtig genannte
Konigsbad durch die Flucht Konig Wenzels IV in der bohmischen
Geschichte bekannt.
g. Das gegenwiirtige Universitiitsgebiiu I de in welches I unter K. Wenzel
IV im J. 1383 die von K. Kari IV gestifteten an mehreren Orten der Altstadt
bestanden Kollegien, namentlich das in dem ehmaligen Benediktiner Kloster
bei Skt Niklas bestandene Collegium Carolinum iibertragen wurde, worauf
dieses neue Universitiitsgebiiude den Namen Collegium Carolinum Magnum
erhielt, welches sodann in der spiiteren Zeitperiode- um das Jahr 1736emeuert und mit verschiededen Gebiiuden erweitert wurde.
h. Das ehemalige Seminarium Set Wenzelslai, aus welchem sodann in der
Periode v. J. 1580 bis zum Jahre 1660 die ehmalige Jesuitemesidenz, das
gegenwiirtige Clementinum entstanden ist. Dieses weitliiufige kollosale
Gebiiude enthiilt die sogenannte Spiegelkapelle, die Schulzimmer des Oberund Untergyrnnasiums, die Horsiile zweier Fakultiiten, das erzbischofliche
Seminar, die Bibliothek, das Naturalienkabinet, die Stemwarte, mehrere
Siile behufs der Jiihrlich stattfindenden Ausstellung, der Kunstgemiilde nebst
anderweitigen Lokalitiiten.
1- Das gegenwiirtige Gast und Einkehrhaus zum Plateis genannt ist bereits
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im J. 1350 vom Friedrich Herzog aus Burgund aufgefuhrt, vom Kaiser
Ferdinand II !aut einer Stiftungs-Urkunde v. J. 1626 zu einem landtiiflichen
Hause erhoben und vom K. Ferdinand III von allen gewohnlichen Steuem
und Abgaben befreit worden.
Zu den iibrigen noch in bedeutender Anzahl vorhandenen weitliiufigeren
Gebiiuden der Altstadt welche theils in der iilteren theils in der spiiteren
Zeitperiode entstanden sind gehoren auch die Paliiste der Fiirsten Kinski,
Nostitz, Coloredo Mannsfeld, das griiflich Clam-Galas'sche Palais u.a.m.
Zu den grossartigen Denkmiilem der Vorzeit gehort iibrigens auch die
zur Verbindung der Altstadt rnit der Kleinseite aus Quardersteinen errichtete
1790 Fuss Iange und 35 112 Fuss breite Moldaubriicke zu welcher Kaiser
Kari IV am 9 ten Juli 1358 an dem altstiidter Gestade unter grosser
Feierlichkeit den ersten Grundstein gelegt hat und deren Bau zur Zeit des
letztgenannten Regenten unter der Aufsicht des beriihmten Baumeisters Peter
Arleri fleissig fortgesetzt jedoch zu Folge der unter Konig Wenzl IV und
seinen Nachfolgem theils durch innere Unruhen, theils durch die auswiirtigen
Kriege eingetretenen Hindemisse erst nach 144 Jahren, sonach erst im Jahre
1502 unter K. Wladislav II mit einem Gesarnmtkostenaufwande von 180.000
Reichsthalem zu Ende gebracht wurde.
Manche Erinnerungen an die erste Entstehungsperiode der Hauptstadt
Prag biethet endlich auch die Judenstadt, namentlich der seiner uralten
Grabmonumente wegen merkwiirdige zuniichst der Judenstadt u.z. zuniichst
der Klausschule gelegene weitschichtige Friedhof.
Unter die iiltesten Gebiiude der Neustadt gehoren zumeist die vom Kaiser
Kari IV gestifteten Kirchen und Kloster u.z. die um das J. 13 77 gegriindete
Karlskirche sammt der ehmaligen im J. 1789 aufgehobenen und zu einem
Siechenhause gewidmeten Priilatur der regulirten August Chorherm, - die
Pfarrkirche zu Skt Apolinar am Windberge - die Kirche sammt dem
ehemaligen Serwiten Kloster in Slup - die Kirche sammt dem noch
bestandenden Benediktiner-Stifte zu Emaus die Pfarrkirche Set Adalbert
I : in Calabria oder v Jirchařích : I genannt, welche aufVeranlassungjener
Geber, welche Kari IV aus Calabrien hieher berufen und denselben diesen
Theil der Neustadt zu ihren Wohnsitze angewiesen hatte, errichtet worden
sein soli;- die Kirche Maria Schnee am Sand I B. V. Mariae ad nives in
arena : I sammt dem noch bestehenden Franziskaner Kloster - die
Hauptpfarrkirche zu Set Heinrich, - die Pfarrkirche zu Set Stephan u.a.m.
Die iibrigen grosseren offentlichen und Privat-Gebiiude der Neustadt sind
grosstentheils im Laufe des XV ten und XVI ten Jahrhundertes, die
wichtigeren und bedeutenderen Wohlthiitigkeitsanstalten, wie z.B. das
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allgemeine Kranken- und Irrenhaus, das Gebiihr- und Findelhaus dann das
weitlaufige Gamisonsspital sind aber erst unter der Regieung Kaiser Josefs
II entstanden. Der Ort an welchem die k. Bergstadt sammt der ehemaligen
herzoglichen Burg Wyschehrad entstanden ist, wurde vor Alters Psarý,
Libiče, so wie auch von dem Anfluge eines dichten Haines den man auf
diesem Berge antraf, Narust genannt. ůber den Zeitpunkt der Entstehung
der ehmaligen herzoglichen Burg sind die Meinungen der bi:ihm. Chronisten
verschieden, nach einigen ist dieselbe schon zur Zeit des Markomanischen
Ki:inigs Marobud oder zur Zeit des angeblichen Stammvaters Čech, nach
andem aber erst zu Přemysl' s Zeiten, gerade dem Schlosse Dívčí hrad
entgegen, als eine Gegenwehr angelegt und nach der Zeit Wyschehrad
genannt worden sein.
Der bi:ihm. Geschichtsschreiber Hagek legt die Griindung dieser Burg
gegen das Jahr 683 dem ersten bi:ihm. Herzog Krokus bei.- Von dieser Zeit
an war diese Burg der Hauptsitz der bi:ihm. Herzoge bis zum Jahre 836, in
welchem der Herzog Křezomisl- wie bereits erwiihnt wurde - am Teyn, an
der Stelle des gegenwiirtigen alten Ungeldes, eine neue Wohnung fur sich
und seine Nachfolger angelegt hatte.
Wiihrend der Religionskriege ist diese herzogliche Burg am Wyschehrad
welche unter K. Kari IV mit einer starken Mauer umgeben und mit hohen
Thi.irmen versehen wurde, giinzlich zersti:irt und vemichtet worden und der
Hi.igel auf dem dieselbe bestanden hat, ist gegenwiirtig von F estungswerken
eingeschlossen. Von den ehemals hier bestandenen vielen Kirchen und
Kapellen ist blos die Kollegialkirche zu Set Peter & Paul noch vorhanden.
Dieselbe ist im J . 1070 von dem Herzoge und nachmaligen Ki:inige
Wratislaw II angelegt im J. 1088 nach der F orm der Vatikanskirche zu Rom
zu Ende gebracht und im J. 1129 nachdem selbe schon einigermassen
beschiidigt war, vom Herzog Sobieslaw I neu hergestellt worden.
Der i:iftere und liingere Aufenthalt der bi:ihm. Herzoge am Wyschehrad
war ohne Zweifel die veranlassende Ursache der Entstehung der k. Bergstadt
Wyschehrad in welcher sich zu damaliger Zeit nach dem Berichte des bi:ihm.
Geschichtsschreibers Cosmas viele reiche Juden und Kaufleute sesshaft
gemacht hatten.
Durch wiederholte Kriegsverheerungen und in Folge der im J. 1654 neu
angelegten Fortifikationswerke wurden viele Gebaude zersti:irt und
niedergerissen, wodurch sich der Umfang dieses gegenwiirtig enklavierten
Stadttheiles vermindert hat.
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II. Produktion.
A.

Aus dem Thierreiche.
I Vierfiihsige Hausthiere.
Nach den erhobenen Konskriptions-Revisions-Resultaten vom J. 1850/51
stellt sich der im Umfange der Hauptstadt Prag vorgefundene Viehstand
laut der den Prager Kreis betreffenden Elaborate anruhenden tabellarischen
Úbersicht II im Folgenden dar u.z.
Pferde
1141 Stiicke
149 St. Stiere Ochsen
525 St. Kiihe
674 Stiicke
Von den iibrigen vierfiissigen Hausthieren sind hier nur ausnahmsweise
und bloss zeitweilig einzelne Stiicke jedoch nur in einer so unbedeutenden
Anzahl vorhanden dass selbe keine weitere Erwiihnung verdienen.
Pferde.
Diese Unterscheiden sich als die dem zeitweilig in der Hauptstadt
verweilenden begiiterten Adel und den Rentiersgehorigen sogenannten
Staats - oder Luxus - und als die zum leichteren und schweren Lohnfuhrwerke- selten uns ausnahmsweise zu landwirthschaftl. Verrichtungen
verwendeten Pferde; ihre Anzahl ist daher nicht immer gleich je nach
Umstiinden und in gewissen Zeitperioden bald grosser, bald geringer. Eben
so ist auch die Abstammung oder Race dieser Thiere sehr verschieden u. z.
sind selbe theils von einheimischen mehr und minder veredelten
Landschlage, theils von englischer holsteiner, meklenburger und anderer
russischer, polnischer oder ungarischer Race. Die Fiitterung besteht grosstentheils in Hafer, Hiikerling und Heu; die Menge des verabreichten Futters
richtet sich nach der verschiedenen Verwendung und Dienstleistung dieser
Thiere und nach den Umstiinden der einzelnen Besitzer. Ebenso hiingt die
Dauer der Brauchbarkeit dieser Thiere von der verschiedenartigen Beniitzung und von der besseren und schlechteren Pflege und Behandlung
derselben ab.
Die hier verwendeten Pferde werden grosstentheils von Handlem angekauft, ausnahmsweise aus den entfemter- und niiher liegenden Privatgestiitten einzelner Domainen oder Grossgrundbesitzer bezogen. Eine Zucht
dieser Thiere kommt im Umfange des Prager Stadtgebiethes nicht vor.
Homvieh.
Mit Ausnahme des innerhalb der Stadtmauem Prags u.z. dem Strahofer
Stifte zunachst gelegenen und zum Besitz desselben gehorigen Maierhofes,
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in welchem sich der gewohnliche Stand des Homviehes auf20 bis 30 Stiick
belauft, kommt das ubrige bei der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad
nachgewiesene Homvieh in kleinen Parthien bei den fast in allen Stadttheilen
ansassigen Milchhandlem I sogenannten Kuhhaltem :/ bei Fleischhauem
und in einzelnen grosseren Brauhausem und Brantweinbrennereien vor,
wo dasselbe theils des Milchnutzens , theils zu den Bezugen bei den
landwirthschaftlichen Verrichtungen oder zur Beischaffung des FutterMaterials und anderer Gegenstiinde, theils auch der Mastung wegen gehalten
wird, daher auch die Anzahl desselben bald grosser bald geringer zu sein
pflegt.
Das gesammte hier vorkommende Homvieh ist meist von einheimischen
mehr und minder veredelten ziemlich grossen und kraftigen Landschlage
und wird mit Klee, Erdapfeln, Kleien oder Wickenschrott, Heu und
Futterstroh dann mit den Abfallen der Brauhauser und Brandweinbrennereien genahrt und gemastet. Eine Zucht des Homviehes findet bl os
in dem oberwiihnten Maierhofe statt, dieselbe ist jedoch von einem sehr
geringen Belange; - das ubrige hier vorhandene Zug- und Nutzvieh wird
grosstentheils auf dem hiesigen Markte angekauft und nachdem es eine
Zeit hindurch zu den verschiedenen Zugarbeiten oder zur Milchproduktion
benutzt worden ist, sodann im gemasteten Zustande an Fleischer abgesetzt.
Beziiglich der ubrigen vierfiissigen Hausthiere ist bereits im Vorstehenden
erwahnt worden, dass blos ausnamsweise einzelne Stiicke Schaafe oder
Borstenvieh, - welche allenfalls von Fleischhauem durch kurze Zeit der
Mastung wegen gehalten werden hier zeitweilig vorhanden sind.
An zahnen Geflugel werden nebst dem oberwahnten Maierhofe nur hie
und da in manchen Hause aus Liebhaberei einige wenige Huhner oder
Tauben gehalten.
In Betreff der sonstigen Produktion aus dem Thierreiche wird sich a uf
das, was bereits in dem den Prager Kreis betreffenden Elaborate erwahnt
wurde, bezogen.
B. Produktion aus dem Pflanzenreiche.
1. Quantitaet der im Kataster berucksichtigten jaehrlich erzeugten Produkte.
Von denjenigen Produkten aus dem Pflanzenreiche, welche im Kataster
berucksichtigt worden sind ergiebt sich in dem beschrankten Flurgebiethe
der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad nach Ausweis der ProduktionZusammenstellungstabelle bei den Áckem, Wiesen, Weingarten und
Niederwaldem ein jahrliches durchschnittliches Erzeugungsquantum und
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gegeniiber der produktiven und bebauten Flache ein jahr und jochweiser
Natural durchschnitts-Ertrag wie folgt:

Product
n.o Mtz
Winter Kom
11
Wicken
Winter-Raps
11
Erdapfel
Kleeheu
n.či Ctr
11
Siisses Wiesen Heu
11
11
11
Gemischtes
11
Siisses
Grununet 11
11
11
Gemischtes
RotherWein
n . čiEmr
11
Hartes Holz
30 Klft

Jahrliches
Durchschnittlicher
durchschnittliches Natural Ertrag
Erzeugungs
pr 1 Jahr und
Quantum
Ein Joch
662
14
44
268
88
194
519
94
327
56
13

16.48
8.00
18.00
110.00
36.00
15.46
21.76
7.46
13.30
10.97
1.00

Die Hutweiden liefem im Gesammt-Durchschnitte 5.22 Ctr siisses Futter
pr Ein Joch und Jahr.
Das Erzeugnissquantum und der durchschnittliche Natural-Ertrag der iibrige
hier noch vorkommenden Culturgattungen namlich der Ácker mít
Obstbaumen so wie der Hutweiden mít Obstbaumen wird in den
nachstehenden Abschnitten ersichtlich gemacht werden.
Extreme der jochweisen Natural-Ertragssaetze nach Ausweis der dem
Catastral Schaetzungs Elaborate beiliegenden Tabelle Q.
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"
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110
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2. Quantitaeten der im Kataster nicht beriicksichtigten Producte.
A.
Z u den Produkten. welche zur Kompensation einiger
Erzeugungs Auslagen dienen, gehoren die von siimtlichen Komerfriichten
gewonnenen Strohgattungen, welche als Kompensation des diingerwerthes,
dann fur das Ausfuhren des Diingers und fiir das Einfiihren der Friichte
vom F elde bis die Scheuer betrachtet und daher im Kataster nicht besonders
veranschlagt worden sind.
lm Entgegenhalte zur vorstehend angefiihrten Komerproduktion wird
jahrlich im Prager Stadtgebiethe an Strohgattungen gewonnen,
u.z. an Gestroh von Winterkom
1357.94 Ctr
an Gestroh von Wicken
23.60 Ctr
an Gestroh von Wint. Raps
39.60 Ctr
Zusamrnen
1421.14 Ctr
Dieses erzeugte Strohquanturn wird theils als Streurnaterial grosstentheils
aber zur Fiitterung im okonomischen Haushalte verwendet.-

Produkte von geringem Belange, welche sonst noch vom Ackerlande
gewonnen und als Nebenbeniitzung in die Katastralschii.tzung nicht
einbezogen wurden sind folgende:
.!! Das ausnahmsweise in sehr geringer Ausdehnung gebaute und im
Spiitherbste verwendete Mischfutter,
2 das Jii.tgras und das Kraut der Erdiipfeln, welche letzteres entweder als
Futter oder als Streu verwendet wird,
s;. die Beweidung der Stoppel- und Saatfelder im Herbste, so wie auch die
Weide, welche der im Friihjahre angebaute Klee noch im Herbste liefert.
B. Zu den Nebenprodukten welche in Folge einer ausnahmsweisen
Bewirthschaftung oder,der zu geringen Ausdehnung wegen bei der
Katastralschiitzung nicht in Anschlag gebracht, sondern durch die
ausgedehntere Annahme anderer Produkte beriicksichtiget daher durch
letztere kompensirt worden sind, gehoren: Wint. Weizen -Gerste und Erbsen.
Die Quantitiiten dieser Produkte sowie der vorstehend angefůhrten
Nebenbenutzungen konnen nicht angegeben werden, nachdem hieriiber
keine Daten vorhanden sind.
Qualitaet der Producte. Siimtliche auf dem Ackerlande hier gebaut
werdenden Produkte sind von guter Qualitat. Auf den Wiesen wird zum
Theil ein siisses zum Theil ein gemischtes Futterprodukt erzeugt, letzteres
jedoch in iiberwiegender Quantitiit.
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Das in den Giirten erzeugte Obst und Gemiise ist von ~ mitunter
vorziiglicher, dagegen das Produkt der Weingiirten vorherrschend von
mittelmiissiger Qualitii!.
Die Hutweiden liefem vorherrschend siisse Weidegriiser.
Das Produkt der hier bei der Katastral-Operation als Niederwald
angenommenen wenigen Parzellen welche aber nur als sogenannte englische
oder Parkanlagen vorkommen und als solche behandelt, daher nicht auf
Holzertrag beniitzt werden, ist von mittelmiissiger Qualitiit.
Ausgezeichnete Production in den verschiedenen Cultur-Gattungen. Bei
dem Umstande, als das im Umfange der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad
vorhandene Acker- und Wiesland nicht unmittelbar von den Besitzem
sondem von den jeweiligen Pachtem bewirthschaftet wird und besonders
bei der gri:isstentheils ungiinstigen theils erhi:ihten, theils vertieften Lage
der Grundstiicke ist eine wesentliche Melorirung derselben, somit eine
besonders ausgezeichnete Produktion nicht leicht zu gewiirtigten, obschon
die Piichter durch eine fleissige Bearbeitung des Ackerlandes und durch
eine rastlose Beniitzung derselben einen mi:iglichst giinstigen Ertrag zu
erzielen bemiiht sind.
Der Obstkultur und dem Gemiisebau wird theilweise, namentlich durch
die Veredlung der Obstorten und durch das Bepflanzen einzelner giinstiger
gelegenen Acker- und Hutweidenparzellen, so wie auch hie und da durch
die Erzeugung besserer Gemiisesorten, welche hier einen vortheilhaften
Absatz fmden, eine nicht unbedeutende Sorgfalt gewidmet.
Die Weingartenkultur wird in einer sehr unbedeutenden Ausdehnung
und zwar nur in einigen wenigen giinstiger gelegenen Giirten der Kleinseite
und am Hradschin aus Liebhaberei betrieben.
Eine Zuname im Baue einzelner Produkte wiihrend der letzten
mehrjiihrige:n Periode wurde bloss beim Raps, dagegen eine Abnahme bei
der Weingartenkultur wahrgenommen. Die klimatischen Verhiiltnisse
nehrnen hier- wie bereits im ersten Abschnitte dieses Elaborates angedeutet
wurde auf die Produktion des Pflanzenreiches im Allgemeinen einen
ziemlich giinstigen Einfluss.
C. Eine Erzeugung oder Gewinnung von Rohprodukten aus dem
Mineralreiche kommt im Umfange des Gebiethes der Hauptstadt Prag sammt
Wyschehrad nicht vor.
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III. E i n w o h n e r.
Volksmenge im Ganzen.
Nach den Conscriptions- Resultaten vom Jahre 1850/51 bestand die
damalige Bevolkerung der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad !aut derdem
den Prager Kreis betreffenden Elaborate beigeschlossenen ůbersichtsTabelle III aus
59.128
mannlichen und aus
66.855
weiblichen Zusammen aus
125 .983 Seelen
oder Personen, welche 3458 Hauserbewohnten und 18.502 Familien oder
Wohnpartneien bildeten.
Hienach entfalten im Durchsnitte auf
Ein Haus
36.40 auf
Eine Familie oder Wohnpartei 6.80 und
mit Riicksicht auf den Gasammt-Flacheninhalt der Hauptstadt Prag sammt
Wyschehrad pr 1478 Joch 115 D Klfr auflOOO Joch oder auf den zehnten
Theil einer Quadrat Meile 83.990 Seelen oder Personen.
Von der vorstehend nachgewiesenen Anzahl der Familien oder
Wohnpartheien waren !aut des oberwiihnten tabellarischen Ausweises 1O.3 55
Familien oder Wohnpartheien mit verschiedenartigen Gewerben
beschaftiget. Hierunter sind auch jene Partheien - meist Milchhandler
/: Kuhhalter:/ und Fleischer - welche als zeitweilige Pachter der in dem
Stadtgebiethe vorkommender Ácker- und wiesengriinde sich nebst ihrem
Gewerke mit der praktischen Landwirthschaft beziehungsweise mit der
Kultur der zeitweilig iibemommenen Pachtgriinde beschaftigen,- begriffen.
Z u den restlichen 8.147 Familien oder Wohnpartheien,- welche sich weder
mit Gewerben noch mit der praktischen Landwirthschaft beschaftigen gehoren die Honoratioren, Geistliche, Staats- und Privatbeamte, sonstige
Private, Dienstbothen und Tag16hner.
Vorherrschend ist die deutsche und bohmische Sprache. erstere ist die
gewohnliche Umgangssprache der gebildeteren und Handel treibenden
Klasse, letztere wird vorherrschend von der gewerbetreibenden und
dienenden Klasse der Bewohner gesprochen.
In Betreff der Nahrung und Bekleidung so wie auch hinsichtlich der
korperlichen und geistigen Eigenschaften und Fiihigkeiten der Bewohner
der Hautstadt Prag muss sich auf das was in dieser Beziehung in dem den
Prager Kreis betreffenden Elaborate bereits im Allgemeinen erwahnt wurde,
bezogen werden, nachdem bei der so zahlreichen Bevolkerung Prag und
insbesondere bei den so manigfaltigen Lebensverhaltnissen der verschie157
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denen Kathegorien oder Klassen der Bewohner eine den faktischen Stand
erschopfende Darstellung nicht leicht moglich ist und auch in der Tendenz
dieses Elaborates nicht beruhen diirfte.Herkommliche Gebriiuche Volksfeste.
Einige religiose Feste biethen der Hauptstadt Prag Gelegenheit zu zahlreichen Volksversammlugen der, bei welchen sich der andiichtigen Feier
mancherlei geselliges Vergniigen anschliesst. Unter diesen religiosen Festen
ist das alljiihrlich am 16. Mai sich wiederholende Erinnerungsfest an den
heil Landespatron Johann von Nepomuk das Wichtigste; an di esem grossen
Wallfahrtstage versammeln sich nicht nur aus den nahen und entfernteren
Gegenden Prags sondern auch aus andern Provinzen mehrere Tausend
Menschen und die Stadt, besonders aber die Kleinseite, der Burghof und
die niichste Umgebung der Dornkirche, in welchen sich das Grabmal dieses
Heiligen befindet, erhiilt an di esem Tage nachdem der Hande! nicht gehemmt
sondern alle Verkaufsgewolbe geoffnet sind, das Ansehen eines ungewohnlich stark belebten Marktes. Pollersalven und ein Feuerwerk beschliessen den Verabend dieses Festes.
Die iibrigen kirchlichen F este werden am 19 ten Miirz zur F eier des heil
Josef in der di esem Heiligen geweihten Kirche am Josefsplatze,- dann am
Ostermontage in der Stiftskirche zu Emaus am Karlsplatze niichst der
Vorstadt Wyschehrad und am 28. September zur Erinnerung des bohrnischen
Herzogs und heil. Landespatrons Wenzl am Wenzelsplatze unter einem
grossen Zudrange der hiesigen Bevolkerung gefeiert.
Die sonstigen hier eigenthiimlichen Volksfeste, welche noch aus der
Vorzeit sich erhalten haben, sind das sogenannte Strohsack- Fidlowačka
und Sternfest. Ersteres wird gewohnlich am Osterdienstage in der niichsten
Ortschaft Bubentsch, das zweite in dem niichstfolgenden Tage in der
ebenfalls niichsten Umgebung von Prag in Nusle, und das letzte um die
Mitte Juli in dem etwa eine Stunde von Prag entfemten Sternwalde bei
Libotz von einer grossen Anzahl der einheimischen Bevolkerung begangen.
Bauart der verschiedenen Stadttheile.
Die Hauptstadt Prag ringsurn von Festungwerken umgeben hat sammt
Wyschehrad gegenwiirtig acht Einlassthore, und zwar Eins am Wyschehrad,
vier an der Neustadt und drei an der Kleinseite, an welchen die von allen
Richtungen kommenden Hauptstrassen einmiinden. Die funf Stadtviertl,
niimlich die Altstadt, die Neustadt, die Kleinseite, der Hradschin und die
Josefs- oder Judenstadt ziihlen 55 grossere und kleinere Marktpliitze und
nahe an 300 Haupt- und Nebengassen.
Die rechten Moldauufer ganz eben liegende Altstadt umschliesst einen
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der vorziiglichsten Marktpliitze den sogenannten grossen Ring welcher im
verschobenes unregelmiissiges Viereck bildet und von sehr ansehnlichern
Hiiusern und Gebiiuden unter denen sich das Rathhaus und das Palais des
Fiirsten Kinsky befindet, umgeben ist. Dieser Stadttheil - nebst der
Judenstadt als der friiheste Anbau - enthiilt mít wenigen Ausnahmen grosstentheils enge Strassen und mitunter auch krumme und winklige mít
hohen Hiiusern besetzte Haupt- und Nebengassen, dagegen findet man hier
das regste Leben und den grossten Theil des Handels und der Gewerbe, so
wie der Lehr- und Bildungsanstalten der ganzen Stadt, daher auch mehrere
der ahnsehnlichsten offentlichen Gebiiude wie z. B. das Universitiitsgebiiude
/Carolinum/, - das Colegium Clementinum, das Nationaltheater u. s. w.
vorhanden sind. Die mít der Altstadt zuniichst verbundene Judenstadt bildet mít ihren
meist schmalen und winkeligen Haupt- und Seitengassen und mít ihren theils
hohen theils niedrigen grosseren theils aber unansehnlicher Hiiusern ein
eigenes abgeschlossenes Ganze und ziihlt unter ihre Merkwiirdigkeiten nebst
dem Rathhause, neun Synagogen wounter sich die Altschule als ein schones
Denkmahl alterthiimlicher Baukunst auszeichnet, dann das israelitische
Kranken- und Waisenhaus und der bereits in der Einleitung erwiihnten a! ten
einen orientalischen Anblick gewiihrenden Friedhof.
Die Neustadt als der letztere unter Kaiser Kari IV begonnene Anbau enthiilt
die schonsten und breitesten Strassen und Marktpliitze, unter denen sich
der ausgedehnte 280 Wiener Klftr Iange und 80 Klftr breite Karlsplatz,
dann der ein regelmiissiges Oblong von 360 Klftr Lange und 25 bis 32
Klftr Breite bildende Wenzelsplatz sowie auch insbesondere die Kolowratsund Ferdinands- Strasse durch ihre grossere Regelmiissigkeit auszeichnen.
Auch findet man hier viele grossartige Offentliche und Privatgebiiude- und
zwar: sind wegen der freien und gesunden Lage dieses Stadttheils die meisten
Sanitiits und wohlthiitigen Anstalten in grossen mitunter sehr stattlichen
Gebiiuden vorhanden. lm Verhiiltnis zu seiner Ausdehung ist dieser Stadttheil
minder bevolkert als die Altstadt und die Kleinseite, indem sich viele und
ziemlich ausgedehnte Giirten und in dem entferntesten Theile auch einige
Felder auf seinem Raume ausbreiten, wodurch dieser und zwar siidliche
Theil ein zimlich liindliches Aussehen erhiilt.
Die Kleinseite am linken Moldauufer hat zwar einen bedeutend geringeren
Fliicheraum als die Altstadt, mithiilt aberdennoch viele mitunter ziemlich
ausgedehnte Giirten so wie auch einzelne Aecker- Weingiirten- und als Park
beniitzte Waldparzellen. Die hier vorhandenen zwei Marktpliitze haben einne
geringe Ausdehnung und mit Ausnahme der in der letzteren Periode ent159
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standenen Choteksstrasse sind die iibrigen Haupt- und Seitengassen grosstentheils ziemlich beengt mit unter sehr unregelmiissig angelegt oder mehr
und minder steil gegen den Hradschin ansteigend. Die vielen hier vorhandenen Pallaste und die hier vorkommenden grossartigen offentlichen
Gebiiude geben di esem Stadttheile ein mehr grossstiidtisches Ansehen, auch
sind hier weniger die Spuren des Alters im Anbau als in der Altstadt zu
finden und wiihrend in der letzteren das Leben des Biirgers und der Handel
vorwaltet, ist dagegen die Kleinseite der Sitz der hochsten Landesbehorde.
Der Hradschin breit sich auf dem Schlossberge aus. Als der Sitz des FiirstErzbischofs, des Dornkapitels, des Priimonstratenser Stiftes Strahof und
mehrerer andere geistlicher Kommunitiiten triigt dieser Stadttheil so ziemlich
das Gepriige einer einer ruhigen stillen Residenz. Beziiglich der hier
vorhandenen Paliiste und grossartigen Gebiiude, unter denen die ausgedehnte
kaiserliche Burg - gegenwiirtig der zeitweilige Wohnsitz Sr Majestiit des
Kaiser Ferdinand- den ersten Rang einnimmt, wurde bereits das Niihere in
der Einleitung dieses Elaborates erwiihnt. Ausser diesen grossartigen
Gebiiuden findet man aber auch in den abseitigen Gassen sowol am
Hradschin als im Schlossbezirke mehrere sehr unansehnliche Wohngebiiude
welche an den unregelmiissigen Anbau der Vorzeit erinnem.
Die kleine Bersgstadt Wyschehrad am rechten Ufer der Moldau und am
Fusse des gegen/wiirtig mit F estungswerken urngeben Hiigels a uf welchem
die Burg Wyschehrad der ehmalige Sitz der bohmischen Herzoge bestanden
hat, - hiingt mit dem siidlichen Theile der Neustadt fast zusammen und ist
nur durch den unbedeutenden Botitzbach und durch einen kleinen
Miihlgraben von derselben getrennt. Nebst der mehr und minder breiten
zum Wyschehreder Thor sanft ansteigenden Hauptstrasse hat diese Vorstadt
einige schmale kleine Seitenngiisschen und mit Ausnahme der in der Neuzeit
entstandenen meist unansehnliche mitunter noch ziemlich alterthiimliche
Gebiiude.
ůbrigens sind in den vorbenannten Stadttheilen fast siimmtliche Hauptund Nebenstrassen- obzwar mitunter noch sehr mangelhaft- gepflastert,
mit Trottoirs- und Abzugskaniilen versehen. Die Gasbeleuchtung erstreckt
sich bereits auf den grossten Theil der Stadt, nur einzelne abseitig gelegene
Theile haben noch die friihere hie und da sehr spiirliche Oelbeleuchtung.
Die seit der letzter dreissig bis vierzig jiihrigen Periode entstandenen
Neubauten namentlich in der Niihe der ebenfalls in dieser Zeit zum leichterer
Verkehr der Kleinseite und der Vorstadt Smichov mit der Neustadt neu
errichtete Kettenbriicke, dann die durch Hinwegriiumung alter unansehnlicher Gebaude allenthalben neu entstandenen Anlagen, worunter sich
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der Hins dem rechten Moldau - ufer von der Kettenbriicke bis zu den
Neumiihlen sich ausgedehnte Quais mit dem in gothischen Style errichteten
Monumente Wailand Sr Majestat Kaiser Franz I besonders auszeichnet, haben zur Verschonerung der Stadt Prag wesentlich beigetragen.
Bauart der Hauser
Die Hauser sind grosstentheils massiv aus harten Material /Stein und Ziegel/
erbaut und hinsichtlich ihrer inneren Struktur nach den Bediirfnissen der
jeweiligen Besitzer eingerichtet und umgestaltet;- sie enthalten in der Regel
zwei bis drei und ausnahmsweise auch vier Stockwerke, dagegen findet
man aber auch allenthalben- namentlich in den entlegeneren Stadttheilen
Wohngebaude, welche blos mit einem Stockwerke versehen sind.
Die Mehrzahl der in der Neuzeit entstandenen Gebaude zeichnen sich durch
eine solide mitunter sehr geschmakvolle und elegante den Bediirfnissen
und der Bequuemlichkeit entsprechendere Bauart vortheilhaft aus, wahrend
manche Gebaude der alteren Stadttheile sowol hinsichtlich ihrer ausseren
als inneren Bauart das Geprage der Vorzeit noch beibehalten haben.
Sowohl die offentlichen als auch die Privatgebaude sind fast durchgehends
mit Ziegeln /Preisen oder Taschen/ selten mit Schieferoder Metali- Platten
gedeckt. ausnahmsweise findet man noch hie und da einzelne altere Gebaude
mit Schindelbedachung.

IV. Gewerbestand.
A.

Gewinn roher Producte.
Nachdem die durchschnittliche Quantitat der im Gebiethe der Hauptstadt
Prag sammt Wyschehrad jahrlich erzeugten und gewonnenen Produkte des
Pflanzen- und Thierreiches bereits in dem vorhergehenden Abschnitte
dargestellt wurde, so wird daher im Nachstehenden der Zustand der
Landwirthschaft, die Vertheilung des Grundeigenthums, die Mittel und Arten
der Produktion, dann die Verwendung der hier erzeugten Produkte zu
erortern sein.
Bei der geringen Ausdehnung der im Umfange des Flurgebiethes der
Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad vorkommenden okonomischen
Kulturen ist der landwirthschaftliche Betrieb hier nur von einem sehr
geringen und untergeordneten Belange, nachdem - wie bereits im
Vorstehenden erwahnt wurde - bloss einzelne Gewerbsleute meist
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Milchhandler /Kuhhalter/ oder Fleischer sich mit der Kultur der in zeitweiligen Pacht iibemommenen .Ácker- oder Wiesen-Parzellen besassen und
nachdem iibrigens der grosste Theil des Acker-und Wieslandes sowohl
hinsichtlich der Lage als auch beziiglich der natiirlichen Beschaffenheit
des Bodens nur zu den mittelfruchtbaren gezahlt werden kann.
Das Ackerland wird von den jeweiligen Pachtem zwar fleissig, wenn
auch nicht vollkommen rationell bearbeitet; das Wiesland welches sich
grosstentheils im Rayon der Festungswerke befindet, erhaltjedoch ausser
dem gewohnlichen Raumen keine weitere Kultur, eine sorgsamere Pflege
wird dem grosseren Theile des Gartenlandes und den sehr geringer
Ausdehnung vorkommenden Weingarten zu Theil.
Das hier vorkommende gesammte Grundeigenthum ist theils frei
verkauflicher Rustical-Hausgrund. theils Dominical Besitz unter die
Mehrzahl der Grundeigenthiimer gehoren die hier ansassigen Biirger und
Private, ein nicht unbedeutender Theil gehort dem Religionsfonde und
verschieden geistlichen Komunitaten, ein Theil dem k. k. Hofarar und der
Prager Stadtgemeinde, mehrere ausgedehnte Garten und Parkanlagen
gehoren zu den hier vorhandenen fiirstlichen und graflichen Majoratsgebaude und der grosste Theil der Wiesen und Hutweiden nebst einigen
Ackerparzellen ist im Besitze der k. k. Fortification.
Rustika! Bestiftungen sind nicht vorhanden. Die zum Strahofer Maierhofe
gehorigen Grundstiicke kommen in der nachstangrenzenden Katastralgemeinde Střessowic vor.
Von den Pachtem oder Partheien, welche sich mit der Kultur des Bodens
befassen, werden in der Regel zu diesen letzteren Behufekeine dienstbothen
gehalten, indem zu den landwirthschaftlichen Verrichtungen meist Taglohner
verwendet werden.
Die Anzahl des Zug- und Nutzviehes ist sehr verschieden und richtet
sich nach der jeweiligen Ausdehnung der in Pacht iibernommenen
Grundstiicke.
Nach den Resultaten, welche in dem vorausgegangenen pen Abschnitte
so wie auch in der den Prager Kreis betreffenden tabellarischen Úbersicht
I nachgewiesen sind, betragt im Umfange des Gebiethes der Hauptstadt
Prag sammt Wyschehrad, - wenn die Gesammtarea als die runde Zahll 000
angenommen wird,
das Ackerland hievon.. .. .. .................. .............. ............ .. .. ....
33
das Wiesland hievon...... .... .. .... ........ .... .. .... .......... .. .... ........ ..
24
das Gartenland hievon...... .. ...... ..... ... .. .. ............ ............ ...... . 155
die Weingarten hievon.. .. .................... .. .... .. .... . .. .. .... .. .... .. .. ..
4
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die Huthweiden hievon .... ............ ... .. ..... ...... ....... ... ...... .... .. ....... .
die Niederwiilder hievon .... .. ....... ... .... .. ..... ... .... ...... ... ..... ...... ..... .
die Acker mit Obstb hievon ........ ........ ... ... ...... ...... .. .... ....... ... .. ...
die Huthweiden mit Obstb hievon ..... ...... .. .......... ...... .. .. ... .. ...... .
daher die gesammte in der Urproduktion beniitzte Fliiche ... .... .
die gesammte in der Urproduktion unbeniitzte Fliiche .... .........
und die gesammte in der Urproduktion unbeniitzte Fliiche .... ...

110
9
3

<u
........

·::;:;

..-:::
.....

13

'"c:::!

351
359
290

::s
"'
~

;::
<u

Hieraus ist zu ersehen, dass dem Ackerlande gegeniiber das Wiesland in
Betreff der Futterproduktion in einem sehr giinstigen Verhiiltnisse stiinde
wenn diese beiden Kulturen einen und denselben Grundbesitz bilden wiirden,
was aber hier nicht Fall ist, nachdem der grosste Theil des Ackerlandes
einzelnen Privaten und dem Religionsfonde gehort, dagegen fast siimmtliche
Wiesen Hutweiden sich im Besitze der k. k. Fortification befinden.
Die grosste Ausdehnung hat das Ackerland im Gebiethe der Neustadt
und der Kleinseite, - das Wiesland in F ortifikations- Districkte, die Giirten
in der N eustadt, Kleinseite und Hradschin,- die Weingiirten in der Kleinseite
und am Hradschin,- die Hutweiden im Fortifikations-Distrikte und die als
Park beniitzten Niederwiilder an der Kleinseite und Hradschin. Die mit
Obstbiiumen bepflanzten Ackerparzellen kommen am Hradschin und in
der Vorstadt Wyschehrad und die Hutweiden mit Obstbiiumen ebenfalls am
Hradschin dann im Gebiethe der Neustadt und Kleinseite vor.
In die Kathegorie der in der Urproduktion unbeniitzten Fliichen gehort
die Area der Gebiiude und Hofriiume, ferner gehoren in diese Kathegorie
auch jene Parzellen welche entweder mit ihrem ganzen oder theilweisen
Areale in Folge einer anderweitigen meist industriellen Beniitzung der
Urproduktion entzogen und bei der Ertrags Ausmittlung mit den
angrenzenden Kulturen gleichgehalten worden sind. Unter diese Parificate
sind vor Allem sogenannte Holzgiirten /:Holzablagerungspliitze:/ Bleichund Zimmerpliitze, Parkanlagen, Obstalleen, Teiche, Haus- und Privatwege
zu ziihlen, welche am hiiufigsten vorkommen und das grosste Areale
derselben ausmachen.
Indie Kathegorie der in der Urproduktion unbeniitzbaren Fliichen gehoren
Strassen, Ortsriiume, Offentliche Verbindungswege, Fliisse, Wildbiiche,
Lakken, odes Gerolle und Gestein.
Viehzucht
Bei der nachgewiesenen beschriinkten Ausdehnung des Flurge - biethes
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und bei den sonstigen in der Hauptstadt Prag obwaltenden Lokalverhiiltnissen ist schon an und fiir sich eine etwas ausgedehntere Viehzucht
keine Gelegenheit vorhanden.
Wie bereits im 110" Abschnitte dieses Elaborates erwiihnt wurde, werden
die hier zu verschiedenartigen leichteren und schweren Fuhrwerken
verwendeten Pferde grosstentheils von Handlem oder auf den Miirkten in
der Umgebung in dem bereits dienstfahigen Alter angekauft; - Reit- und
Wagenpferde von mehr veredelter Race werden ausnahmsweise aus den
Privatgestiitten einzelner Grossgrundbesitzer beigeschaft.
Das Rindvieh, welches des Milchnutzens wegen von den sogenannten
Kuhhiiltem /:Kravaři:/ oder der Mastung wegen zeitweilig von Fleischeru
gehalten und mitunter zu den landwirthschaftlichen Zugarbeiten verwendet
wird, wird ebenfalls auf dem hiesigen Viehmarkte oder von Handlem oder
von Meierhofsbesitzem aus der niichsten Umgebung angekauft; - eine
Aufzucht zum jeweiligen Ersatz findet nur ausnahmsweise hie und da u. z.
namentlich in dem mehrerwiihnten Maierhofe am Hradschin in beschriinkter
Ausdehnung statt.
Von den iibrigen Hausthieren kommen wie in Vorhergehenden gleichfalls
schon bemerkt worden ist, nur ausnahrnsweise und zeitweilig hie und da
einzelne Stiicke jedoch in so geringer Anzahl vor, dass von einer eigentlichen
Zucht derselben keine Rede sein kann.
In der Periode vom Jahre 1850 bis 1854 bastanden nachstehende
Durchschnitts-Preise u. z.
fur ein Paar 4 bis 5 jiihrl.
fehlerfreie Dienstpferde
300 bis 400 fl Crnze
fůr ein Paar iiltere noch
diensttaugliche Pferde
200 bis 300 fl Cmze
fůr ein Paar ausgewachsene
nicht gemiistete Zugochsen
120 bis 200 fl Cmze
fůr eine Nutzkuh
50 bis 100 fl Cmze
fůr eine ausgewachsene Kalbin
30 bis 40 fl Czrnz

Bau des Bodens.
Ackerland.
Die Bodenverschiedenheiten des im Umfange der Hauptstadt Prag sarnmt
Wyschehrad in ziemlich beschriinkter Ausdehnung vorhandenen
Ackerlandes sind bereits im 1100 Abschnitte dieses Elaborates dargestellt
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worden, daher hier nur noch bemerkt wird, dass die grossere oder geringere
Fruchtbarkeit des bei dieser Kulturgattung hier vorkommenden Lehm- oder
Thonbodens sowohl von der Tiefgriindigkeit und von dem grosseren oder
geringeren Humusgehalte als auch von der grosseren oder geringeren
Beimischung von Planersand, Kiesgerolle oder mehr und minder verwitterten Thonschiefer und endlich auch von der Beschaffenheit des mehr
und min der durchlassigen Untergrunds bedingt wird.
Zum Ackern bedient man sich hier zumeist des kainzischen seltener des
einfachen Pfluges. Das Eggen geschieht mehr mit kleinen und leichten als mit grossen und schweren - mit eisernen Zinken versehenen Eggen.
Die iibrigen Wirthschaftsgerathe sind die gewohnlichen, wie solche in dem
den Prager Kreis betreffenden Elaborate narnhaft gemacht worden sind.Zu den landwirthschaftlichen Zugarbeiten werden theils Pferde theils Ochsen
verwendet.
Die Bearbeitung und Bestellung des Ackerlandes ist nach den
individuellen Ansichten, Gewohnheiten und Erfahrungen der jeweiligen
Pachter oder Besitzer, welche sich mit der Kultur des Bodens befassen,
verschieden.
lm Allgemeinen wird das Ackerland fleissig bearbeitet, obschon hiebei
nicht immer ein streng rationelles Verfahren beobachtet wird.
Nach den vorligeden Erhebungen wird zu Wint. Raps, Winter Kom und
zu Erdapfeln dreimal und zur Sommerfrucht oder wenn das Winterkorn
nach Erdapfeln oder nach Hiilsenfriichten oder auch in die Roggstoppel
gebaut wird, zweimal geackert.
Das durchschnittliche jedes dritte Jahr pr Ein n. o. Joch andewendete
Ouantum animalischen Diingers betragt nach den Erhebungen zu Wint. Rap s
400 Ctr zu Winterkorn auf den Ackern
der ersten und zweiten Klasse 360 Ctr
und aufjenen der dritten Klasse 250 Ctr
Die Behandlung des animalischen Diingers ist jedoch in einzelnen Falen
noch sehr mangelhaft, indem der Stalldiinger nicht selten in einem kaum
halbverwesten Zustande auf die Felder gebracht und hier oft noch eine Iange
Zeit jedem Einflusse der ausgesetzt ist.
Nachdem iiberdies der hier in der Hauptstadt erzeugte animalische Diinger
grosstentheils aus den Exkrementen der Pferde besteht, so ist seine
Wirksarnkeit auf den hier meist trokenen F eldern nicht irnmer vom giinstigen
Erfolge. Mit Ausnahme des Rapses, welcher hier in der letzteren Zeit mit
der Sae-Maschine gebaut wurde, geschieht die Aussaat der iibrigen
Kornergattungen ausschliessend mit der Hand.
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Die durchschnittliche Saamenverwendung pr Ein n. o. Joch wurde in der
Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad
u. z. beim Winterkom
mit 2 3/4 bis 3 Mtzen
bei den Wikken
mit 1 2/4 Metzen
bei den Erdiipfeln
mit 18 Metzen
beim Winter Raps
mit 2/ 1O Metzen
und beim Brab. Kleesaamen mit 12M
angenommen.
Der Anbau des Winterrapses erfolgt Ende Juli oder Anfangs August, der
iibrigen Wintersaaten zwischen 151"" September und Ende Oktober und der
Sommersaaten zwischen 201"" Marz und Ende Aprill.
Die Emdte des Winter Rapses beginnt um die Mitte Juni, des Winterkoms
um die Mitte des Monates Juli,- des Winterweizens Ende Juli und Anfangs
August, - der Gerste und der Hiilsenfriichte in der ersten und zweitten
Halfte August, - oder Friihkartoffel Anfangs und Mitte August, und der
gewohnlichen /Spat:/Kartoffel Anfangs bis gegen die Mitte Oktober.
Das Quantum der jahrlich hier auf dem Ackerlande erzeugten Produkte
und die bei der Katastral Schatzung ausgemittelten jahr -und jochweisen
Naturalertrage sind bereits im Abschnitte II ersichtlich gemacht worden;
aus diesem ergibt sich im Entgegenhalte der vorstehend nachgewiesenen
Saamenverwendung eine durchschnittliche Saamenverrnehrung:
in den
besseren mittleren schlechteren Lagen
beim Winterkom
beim Winterraps
bei den Wicken
bei den Erdapfeln

6.5
90.0

5.7

4.
5.

6

Bei der freien und rastlosen Bewirthschaftung des hier in sehr beschrankter
Ausdehnung vorhandenen Ackerlandes ist laut des dem SchatzungsElaborate der Hauptstadt Prag beigeschlossenen EinvemehmungsProtokolls von dem Gemeinde - Ausschusse folgende Fruchtfolge als
zumeist iiblich angegeben und von dem Schiitzungs-Kommissair fast
unverandert beibehalten worden u. z. auf den Ackem der Ersten Klasse.
1~ Jahr
Winter Raps nach Wint. Kom gediingt und Wint. Kom nach
Klee gediingt,
2.~ Jahr
Winterkom nach Raps und Erdapfel nach Wint. Kom
J,~ Jahr
Brab. Klee und Wint Kom
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Auf den Ackem der zweiten Klasse
Winter Kom gediingt,
2_!§ Jahr
Winterkom,
.3_!§ Jahr
Winterkom.
Auf den Ackem der dritten Klasse
1!§ J ahr Winter Kom gediingt,
2_!§ JahrWinterkom,
J_!§ JahrWicken.

ll§ Jahr

Wie bereits im Vorhergehenden erwiilmt wurde, wird ausnahmsweise in
sehr geringer Ausdehnung etwas Winterweizen, Gerste und Erbsen gebaut
welche Nebenfriichte in der Anschiitzung durch andere Friichte substituirt
worden sind.
Ausser dem in sehr beschriinkter Ausdehnung gebaut werdenden
Winterrapse komt hier selbst ausnahmsweise der Bau eines anderen
Handelsgewiichses auf dem Ackerlande nicht vor.
Wiesland.
Die im Umfange des Prager-Stadtgebiethes vorhandenen Wiesen
unterscheiden sich als Thalwiesen, - worunter die zurneist in den Wallgriiben
zwischen den Festungsmauem dann die zurn Theil zwischen den Giirten
vorkommenden Wiesen begriffen sind- femer als Flusswiesen auf den in
der Moldau befindlichen Inseln. Die zwischen den Giirten und einzelne
zwischen den Festungswerken in giinstiger Lage vorkommenden Wiesen
haben einen ziemlich tiefen, kriiftigen sandigen Lehmboden auf
durchliissigen Untergrunde auf durchliissigen Untergrunde und erzeugen
mit einer dichten Grasnarbe die beste Futterqualitiit.
Die Bodenbeschaffenheit der iibrigen in den Wallgriiben zwischen den
Festungswerken vorhandenen Wiesen ist zwar ebenfalls ein noch ziemlich
tiefgriindiger, jedoch der vertiefteren Lage wegen mehr feuchter, mitunter
versiiuerter sandiger Lehm oder Thon, letzterer zum Theil mit verwitterten
Schiefer gemengt. Der Untergrund ist hier mehr biindig, theilweise lettig
und minder durchliissig, daher auch die Qualitiit des mehr und minder mit
saueren Griisem gemischter Futters wesentlich geringer.
Die auf den Moldau - Inseln vorkommenden Wiesen Parzellen haben
einen aufgeschwemmten mit Kiesgerolle gemengten lehmigen Sandboden
auf Schottergrung oder Sand; sie liefem zwar ein siisses Futter, jedoch ist
die Quantitiit desselben wesentlich geringer, zudem ist der Ertrag durch die
nicht sel ten eintretenden Uiberschwemmungen und Versandungen gefahrdet.
167

Documenta Pragensia XV (1997)

Unter die Wiesen welche hier den geringsten Ertrag liefern, gehoren
einzelne im Fortifikations-Distrikte des Hradschins und der Neustadt in
theils flacher, theils hiigeliger nach verschiedenen Seiten abgedachter Lage
vorkommenden Parzellen, welche mit einem seichten mageren mit
Kiesgerolle oder Pliinersandstein gemengten lehrnigen Sandboden und bei
einer schiitteren durch Moos verdriingten Grasnarbe ein spiirliches und
hinsichtlich der Qualitiit kaurn mittelmiissiges Futterprodukt liefern.
Ausser dem gewohnlichen Abriiumen im Friihjahre und dem Erneuern
der Abzugsgriiben wo selbe vorkommen, erhiilt das grosstentheils im Rayon
der k. k. Fortifikation vorkommende und von Zeit zu Zeit an verschiedene
Partheien verpachtete Wiesland in der Regel hier keine weitere Kultur.
Der jahr- und jochweise Natural- Ertrag der einzelnen Kathegorien des
Wieslands ist bereits im IJI•" Abschnitte dieses Elaborates ersichtlich gemacht
worden.
Obstzucht und Gartenbau.
Das im Gebiethe der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad vorkommende
Gartenland urnfasst !aut der tabellarischen ůbersicht I welche dem den
Prager Kreis betreffenden Elaborate beigeschlossen ist229 Joch 938 DK!ftr
und mit Einschluss der wenigen mit Obstbii.umen bepflanzten Acker und
Hutweiden - Parzellen 234 J. 524 OK. oder 40% der gesammten in der
Urproduktion hier beniitzten Fliiche.
Das Gartenland hat daher unter allen hier vorhandenen Kulturgattungen
die grosste Ausdehnung u. z. kommt dasselbe am ausgedehntesten im Rayon
des zweiten Stadtviertels niimlich der Neustadt vor.
Die hiesigen Giirten unterscheiden sich ihrem Hauptcharakter nach als
Obst-Gemiise- undZier-Giirten.
Sowohl die Lage als auch die Bodenbeschaffenheit der hiesigen Giirten ist
sehr verschieden; wiihrend die Garten der besseren Kathegorie in einer vertieft ebenen, meist sonnigen durch die Gebiiude und durch die das Weichbild
der Stadt einschliessenden Anhohen gegen die Einwirkungen der rauhen Winde
geschiitzten Lage mit einem meist aufgeschwemmten humosen lockeren hie
und da kalkhiiltigen iiberhaupt tiefgriindigen Lehrnboden vorkommen haben
die in die letzteren Klassen eingereichten Giirten eine meist erhohte und unebene nach verschiedenen Richtungen abgedachte, theils sonnige theils schattige Lage und eine seichte nur durch fleissige Kultur ertragsfáhig gewordene
Ackerkrumme, welche theils aus verwitterten Thonschiefer, theils aus sandigen oder kalkhiiltigen mit Gerolle oder Pliinersandstein gemengten Lehrn besteht und Thonschiefer, Gerolle und Pliinersandstein zum Untergrunde hat.
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Die Obstgiirten sind mit veredelten Ápfel-Bimen- und verschiedenerlei
Pflaumen-Biiumen, dann zum Theil mit Stachel- und JohannesbeerStriiuchem und in giinstigen Lagen mit Pfirsich-und Aprikosen-Biiumen
bepflanzt.
Die Gemiisegiirten liefem allerlei Kohlarten, Zelerie, Salate und andere
gewohnliche und feinere Kiichengewiichse, welche im Freien und in
Mistbeeten gebaut werden.
In denZier oder Lust-Giirten findet man verschiedene Blumengattungen
allerlei Gestriiuche, Nadel- und Laubholzer, auch exotische Pflanzen in
Warmhiiusem.
Der Obstbaurnzucht und dem Gemiisebau wird hier im Allgemeinen
besonders in den giinstigeren Lagen eine grosse Pflege und Sorgfalt
gewidmet und es werden in den ausgedehnteren -Anlagen in der Regel die
erforderlichen Arbeiten von eigens hiezu bestellten und besoldeten Giirtnem
und Gehilfen besorgt.
Der Ertrag der Gartenkultur ist in giinstige Jahren- in welchen Spat/Froste, Stiirme, und Schlossen keinen wesentlichen Nachtheil verursachen
- bei dem schnellen und gesicherten Absatze der siimmtlichen Garten
Produkte jedenfalls ein lohnender, besonders in den geschiitzteren Lagen
und namentlich in den Gemiisegiirten wo die Bewiisserung derselben eine
geringere Miihe in Anspruch nimmt und wo der fruchtbare Boden den Bau
der besseren und gesuchteren Gemiisearten begiinstigt.
Obstmost wird hier ebenso wenig, wie im ganzen Umfange des Prager
Kreises erzeugt.
Weinland.
Die im Prager Stadtgebiethe u. z. im Bereiche der Kleinseite und des
Hradschins noch vorhandenen Weingiirten umfassen nach Ausweis der
mehrerwiihnten tabel: Uibersicht I rnit Einschluss einer zwischen den Giirten
der Vorstadt Wyschehrad vorkomrnenden unbedeutenden Parzelle im
Ganzen die sehr geringe Area v. 5 Joch 201 DKlftr und werden - wie
bereits im Abschnitte II bemerkt wurde- mehr aus Vorliebe als des Nutzens
wegen kultivirt u. z. als permanente Kultur behandelt.
Der Ober und Untergrund dieser theils in vertiefter theils erhohter siidlich
abgedachter Lage vorkommenden Weingiirten besteht aus verwitterten
Thonschiefer oder aus kalkhiiltigen mit Pliinersandstein gemengten Lehrn.
Die Bestellung und Bearbeitung ist dieselbe wie sie in dem den Prager
Kreis betreffenden Elaborate bereits umstiindlich dargestellt wurde, - nur
in einigen oberhalb den Giirten der Kleinseite u. z. an der steil gegen Siiden
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abfallenden Lehne des Schlossberges terassenartig angelegten und mít
Stiitzmauern versehenen Weingarten werden die Reben an Spalieren
gezogen.
Die hier vorkommenden Rebensorten sind vorherrschend Burgunder
weniger Muskate!ler.
Die durchschnittliche Bestockung betragt !aut Klassifikations-Protokoll
pr Ein Joch Area ca 7000 Stocke ..
In der Regel werden bloss von den Besitzern der etwas ausgedehnteren
Weingarten Parzellen in giinstigen Jahren die Trauben zur Weinerzeugung
beniitzt; hie und da letztere an die hiesigen Obsthandler verkauft.
Der durchschnittliche jahr und jochweise Natural Ertrag ist in den
Endresultats Tabellen mít ll Eimer rothen Wein nachgewiesen.
Die Blatter, Gipfel und Traber werden zu Viehfutter, die abgeschnittenen
Reben als Brennstoff verwendet.
Weideland.
Die in der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad in die Kulturgattung
Hutweiden eingereihten Flachen umfassen - wie bereits im I Abschnitte
nachgewiesen wurde- eineArea von 161 Joch 1074 DK!ftr oder27% der
gesammten in der Urproduktion beniitzten Flachen und haben daher nebst
den Garten die grosste Ausdehnung unter allen iibrigen hier vorhandenen
Kuturen; der grosste Theil befindet sich im Bereiche des FortificationsDistriktes.
Die Lage dieser Hutweiden ist theils erhoht, theils vertieft, theils eben,
theils hiigelig nach verschiedenen Richtungen mehr und minder steil
abgedacht.
Die Beschaffenheit des Bodens ist sehr verschieden und zwar besteht
der mehr seichte als mitteltiefe, in Allgemeinen magere Obergrund theils
aus sandigen oder kalkhaltigen mit Kiesgerolle, Schiefer oder Planersandstein gemengten Lehrn, theils aus verwitterten Thonschiefer und zum
geringen aus angeschwemmten mit Schotter gemengten lehmigen Sand.
lm Untergrunde findet man grosstentheils kompakten Thonschiefer im
Geschiebe, Planersandstein und lehmigen Sand mit Gerolle oder Schotter.
Diese fast durchaus troken gelegenen Hutweiden produciren eine gute
Futtergualitat; die Grasnarbe ist ziemlich dicht, jedoch nicht iiberall
gebunden und sehr haufig durch Fahrwege und Fusssteige unterbrochen.
Einzelne nicht unbedeutende in diese Kulturgattung eingereihte Parzellen
dienen dem Publikum der Hauptstadt zu Spaziergangen und sind zum Theil
rnit verschiedenen Geholz bepflanzt und rnit Fahr- und Gehwagen durchschnitten.
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Auf andem ebenfalls ziemlich ausgedehnten im Rayon der Festungswerke
befindlichen Parzellen wird durch die Waffeni.ibungen des k.k. Militairs
und auf den zugiignlichen Wiillen durch das Zu- und Abgehen des Publikurns
die Beni.itzung der Weidegriiser ungemein beeintriichtiget.
Unter die i.ibrigen auf die Produktion hier nachtheilig einwirkenden
Einfli.isse gehoren femer die zeitweilige Versandung und Verschotterung
der auf den Inseln und an den Ufem der Moldau vorkommenden Parzellen
ferner das Abschwemmen des lockeren Obergrundes von den steil
abgedachten Lehnen, welch letzteren Uibelstiinde jedoch hie und da bereits
durch theilweise Anpflanzugen verschiedener Geholze ziernlich vorgebeugt
wurde.
Der im Parifikationswege ausgemittelte jahr-und jochweise N aturalertrag
ist in den Endresultats-Tabellen bei dem besseren Thei le der hier
vorhandenen Hutweiden mít 20 Ctr bei dem mittleren mit 1O Ctr bei den
schlechteren mit 5 Ctr und im Gesammtdurchschnitte mit 7.94 C si.issen
Futter nachgewiesen.
Waldland.
Die im Bereiche des III1en und IV Stadtviertels u. z. auf dem Kleinseitner
Laurenziberge und niichst dem Strahofer-Priimonstratenser-Klostergebiiude
am Hradschin vorkommenden als Niederwald einklassirten jedoch nur als
sogenannte englische Anlagen oder als Park beni.itzten Parzellen haben eine
geringe Ausdehnung und umfassen nach Ausweis der mehrerwiihnten
Tabelle I im Ganzen eine Area v. 13 Joch 711 DKlftr.
Die Lage derselben ist nordlich und nordostlich mehr und minder steil
abdachend. Sandiger mitunter kalkhiiltiger oder mit kleinen Schieferschotter
gemengter Lehm, theilweise lehmiger Sand, verwitterter Thonschiefer und
Pliinerkalkstein bilden die mehr und minder seichte theilweise ziemlich
humose und angemessen feuchte, theilweise aber magere und trockene obere
Bodenschichte welche meist Thonschiefer, Pliinerkalk- und Pliinersandstein
stellenweise auch Schieferthon und Gerolle zum Untergrunde hat.
Die hier vorkommenden harten Holzgattungen sind: vorherrschend
Weissbuchen, Birken und Eichen, untergeordnet in einem sehr geringen
Mischungsverhiiltnisse Ahom undKastanien mit Bei- /men-I gung mehrerer
Straucharten.
Der durchschnittliche Holzzuwachs ist mit Ri.icksicht auf die Lage und
die nati.irliche Ertragsfahigkeit des Bodens theils a! s gut. theils als schwach
zu bezeichnen.
Bei dem Umstande als diese als Niederwald bezeichneten Parzellen wie
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bereits im Vorstehenden erwahnt wurde nur als sogenannte englische
Anlagen oder als Park beniitzt und behandelt werden, wird bei denselben
keine geregelte Umtriebsperiode eingehalten und es findet nur die
Ausplenderung des diirr gewordenen Holzes statt, welches als Brennholz
und nur selten und zum geringen Theil aus den iibergehaltenen Stammen
als Nutzholz verwendet wird.
Die Verjiingung geschieht nebst dem natiirlichen Stockausschlage meist
durch Nachpflanzungen auf den leeren Stellen.
Nach Ausweis der Endresultats-Tabellen sind fiir die hier vorkommenden
Holzgattungen nachstehende jahr- und jochweise Natural DurchschnittsErtrage ausgemittelt worden, wobei eine 30 jahrige Umtriebsperiode fiir
samtliche Holzgattungen angenommen wurde.
durchschnitts Ertrag
/jahrl Zuwachs/
Benennung der Holzgattungen
30" Klafter
Weissbuchen
Eichen
Birken
Ahom
Kastanien
Gesammt Durchschnitt pr Ein Joch u. Jahr

0.94
1.10

0.96
0.81
1.25
1.00

Die geringeNebenbeniitzung besteht zum Theil in derGraserei, theils in
der Beniitzung der Streu des Eichel-Samens und der Frucht der Kastanien.
Gemischte Kulturgattungen.
Hievon kommen im Prager Stadtgebiethe vor u. z. im ryten Stadtviertl
Hradschin und in der Enklave Wyschehrad Ácker-mit Obstbaumen mit
4 Joch 1166 DKlftr dann im nten, rrrten und IV Stadtviertl /:Neustadt,
Kleinseite und Hradschin:/ Hutweiden mit Obstbaumen mit 18 Joch 1585
OKlftr.
Die Acker mit Obstbaumen sind- obschon ihre Ausdehnung sehr gering
ist - dennoch hinsichtlich der Lage und Bodenbeschaffenheit wesentlich
verschieden. Der bei weiten grossere Theil am Hradschin vorkommende
Theil hat eine erhoht ebene nach Siiden sanft geneigte, sonnige jedoch dem
Nordwinde theilweise ausgesetzte Lage und einen mitteltiefen kraftigen,
kalkhaltigen mit Planersand gemengten Lahmboden auf gleichartigen
durchliissigen Untergrunde.
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Die hieher gehorigen Parzellen sind mít Bim- und Pflaumenbiiumen in
Reihen bepflanzt und werden zwischen diesen zumeist mít Winterkorn,
Gerste, Erdiipfeln und Futterkriiuter bebaut.
Nach der instruktionsgemiissen Parifikation sind dieselben hinsichtlich
der Bodenbeniitzung /:mít 2/3u Antheil:/ mít dem einfachen Natural Ertrage
der Ersten Ackerklasse und hinsichtlich des Obstertrages /:mít 1/3 tel Antheil
mít dem zweifachen Geldbruttoertrage der Ersten Ackerklasse gleichgehalten worden.
Der kleinere in der Enklave Wyschehrad vorhandene Theil dieser Grundstiicke hat eine erhohte, theils ebene theils nordlich abgedachte dem Winde
ausgesetzte Lage und eine seichte magere nur durch fleissige Kultur
ertragsfáhige Bodenschichte bestehend aus verwitterten Thonschiefer oder
aus sandigen mít allerlei Schotter gemengten Lehm aufThonschiefer gelagert.
Die wenigen in diese Kathegorie gehorigen Parzellen sind mít Pflaumen,
Weichsel- und Kirschbiiumen schiitter bepflanzt und werden sonst zur
Erzeugung von Futtergriisern und Kiichengewiichsen beniitzt.
Vermog ihrer Bodeneigenschaft sind selbe hinsichtlich der Ackerbeniitzung
/mít 2/31• 1 Antheil:/ mít dem einfachen Natural Ertrage der III Ackerklasse
und beziiglich des Obstnutzens mít dem einfachen Geldbruttoertrage der
11"" Ackerklasse gleichgestellt worden.
Die Lage der mit Aepfel-Birnen-Pflaumen-Nuss-Kirschen und edlen
Kastanienbiiumen reihenweise bepflanzten Hutweiden Parzellen welche als
Garten- und Ackersiiume von geringer Ausdehnung zerstreut vorkommen
haben eine meist erhohte, unebene nach allen Richtungen mehr und weniger
steil abgedacht. Der Obergrund ist seicht mager und besteht aus Thon mít
Mergelschiefer oder aus kalkhiiltigen Lehm mít Pliinersandstein und hat
Thonmergelschiefer und pliiner Sandstein zum Untergrunde.
Der durchschnittliche jahr und jochweise Natural-Ertrag dieser Hutweiden
Parzellen wurde nach Ausweis der Endresultats-Tabellen im Parifikationswege mít 10 Ctr siissen Fntter und der Obstnutzen mít dem 1/3 1" 1 fachen
Geldbrutto Ertrage pen Ackerklasse veranschlagt.
Eine Zunahme in der Ausdehnung dieser gemischten Kulturgattungen
wurde in der letzteren Periode nicht wahrgenommen.
Riickblick auf den Zustand der Landwirthschaft.
Aus dem, was in den vorhergehenden Abschnitten in Bezug auf die
Ausdehnung der im Gebiethe der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad
vorkommenden Kulturen, dann in Bezug auf die Vertheilung des Grund173
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eigenthums so wie auch hinsichtlich der Produktion aus dem Thier- und
Pflanzen-Reiche im Einzelnen naber erortert und dargestellt worden ist,
geht hervor, dass der Betrieb des Jandwirthschaftlichen Gewerbes mit dem
sich- mit Ausnahme der Gartenkultur- bei der beschrankten Ausdehnung
des Flurgebiethes bloss einige wenige Partheien und zwar nur als zeitweise
Pachter einzelner Ácker oder Wiesenparzellen befassen, nur von einer sehr
geringen Bedeutung sein kann, daher auch eine geregelte oder ausgedehntere
Viehzucht hier in keiner Art vorhanden ist. Von einem etwas grosseren
Belange ist die Kultur des Gartenlandes, welches gegeniiber dem Acker
und Wieslande in einer wesentlich gri:isseren Ausdehnung vorkommt und
welchem auch in den giinstigeren Lagen sowol von den Besitzem als von
den einzelnen Pachtem eine sorgHiltigere Pflege zu Theil wird.
Bei der in Folge der Zunahme der Bevolkerung voraussichtlichen Erweiterung der einzelnen Stadttheile wodurch die hier vorhandenen Kulturen
nach und nach immer mehr in engere Schranken zuriickgedrangt werden
diirften, ist eher eine Ab- als Zunahme in der Kultur des Bodens zu
gewartigen.
Production aus dem Mineral-Reiche.
Eine Gewinnung oder Ausbeute won Natural-Produkten aus dem
Mineralreich findet- wie bereits im nten Abschnitte angedeutet wurde- im
Gebiethe der Stadt Prag sammt Wyschehrad bisher nicht statt.
Angaben iiber Jagd u. Fischerei.
Das bei der baschrankten Ausdehnung des von Festungswerken
umgebenen und durch einzelne Stadttheile unterbrochenen Flurge - biethes
von einer eigentlichenJagdbarkeit keine Rede sein kann, geht aus der Natur
der Sache hervor.
Die Fischerei in der Moldau, welche soweit dieselbe das Gebieth der
Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad betrifft, als ein Privatrecht der
Stadtgemeinde gegen einen jahrlichen Pachtzins an Private iiberlassen wird,
liefert gegenwartig, besonders seit dem am Ufer dieses Flusses verschiedenartige Fabriken entstanden sind, nur eine geringe Ausbeute. Teiche, die zur
Fischzucht beniitzt werden konnten, kommen hier nicht vor.
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B.

Veredelnde Gewerbe.
Hievon waren nach Ausweis der sub ./. anruhenden a uf Grund der wiihrend
der Katastrai-Schatzungs-Operationen stattgefundenen Lokalerhebungenbeziehungsweise der nach Angabe der betreffenden F abriks- oder GewerbsUntemehrner gesammelten Daten verfassten Tabelle IV im Umfange des
Geb iethes der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad vorhanden u. z.

1. Verarbeitung innlaendischer Producte.
fL. Aus dem Thierreiche

AnzahJ

Benennung
der Gewerbe o. Fabriken

JiihrJiche durchschnittliche
Erzeugung
Quantitaet
Gattung

20
5

Lohgerbereien
Lohgerb. Fabriken

2J7.500 Stk

Hiiute verschiedener
Gattung

J2

Weissgerbereien

121.000

Decken u. Hiiute
verschiedener Gattung

Tuchwalken

2.000

Tiicher verschiedener Gattung 3

Bier veschiedener Gattung

2

Anzahl
der Arbeiter

300

30

h.,. Aus dem Pflanzenreiche
46

Bierbriiuereien

48.000 Fass

40

Brandtweinbrennereien

J6.J66 Eimer Spiritus

90

Cichorienfabriken

4.000 Ctr

28

JO

Essigsiedereien

22.800 Eimer Essig

30

8

Liquerfabriken

8.000

verschiedene Liquere

30

MahlmiihJe mit Dampfbetrieb

J8 .000 Ctr

verschiedene Mehl Gattungen
8
/ J Dampfinaschine 4 Mahlgiinge/

3

49

3

Kafeesurogate

300

Mahlmiihlen mit Wasserbetrieb -

/ J47 Giinge:-/

224

SiigemiihJe mít Dampfbetrieb -

/: 24 Siigen 4 Gatter:/

14

Siigemiihlen mit Wasserbetrieb -

/: 5 Siigen:/

JO
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Benennung
der Gewerbe o. Fabriken

Jiihrliche durchschnittliche
Erzeugung
Quantitaet
Gattung

Oehlfabriken

6.200 Ctr

Rapsohl

Webereien

20.500 Stiick

Linnen u. Baurnwollerzeuge
verschiedener Gattung

200

verschiedene Chemikalien
/:5 Dampfkessel

120

Anzahl

3
67

~

60

Aus dem Mineralreiche

Chemische Produkten Fabriken -

5

Anzahl
der Arbeiter

Farbenfabrik

250 Ctr
500 Ctr

Ultramarin
Schmalte

3

Gewehrfabriken

410 Stk

Stiick Waffen versch. Gattung 40

3

Kalkbrenereien

100.950 Mtz

Kalk

4

Kupferschmiede

Kesselschaden u. Blechwaren

15

2

Kupferwaren Fabriken

Dampfinaschinen, Spiritus
Apparate, Briiupfannen

20

8

Messerschmiede

Messer, Schneidemaschinen 20
u. Instrumente versch. Gattung

6

N agelschmiede

6

Schwertfeger

3

Ziegelbrennereien

120.000 Stiick Bratt300.000
Dach- Niigel
300.000
Schuhverschiedene Waffengattungen
580.000
938 .000
248.000
200.000

MauerDach- Ziegel
HohlPflaster-

20

15
6
60

2. Verarbeitung auslandischer Producte.
Aus dem Pflanzenreiche
2

5
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Farbholz-Schneide-Maschinen 4.000 Ctr

Farbholzer verschiedener Gattung 7

Guttaberchafabrik

50 Ctr

di verse Waren

Kattondriickerfabriken

87.000 Stk

Kattonstoffe

8
586
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Die Quantitiiten des jiihrlichen Verbrauches an Verschiedenartigen
Rohstoffen und an anderweitigen Materialien und lngredienzien, welche
zur Verarbeitung der vorstehend bezeichneten Produkte nothwendig sind,
so wie auch die Anzahl der verschiedenen Maschinen, Apparate und
sonstigen Vorrichtungen, welche zum Betriebe der vorstehend angefi.ihrten
Fabriken und Gewerbe erfordert werden sind in dem bereits erwiihnten
tabellarischen Ausweise IV ziffermiissig dargestellt, wobeijedoch bemerkt
werden muss, dass diese ziffermiissigen Nachweisungen auf die- mitunter
mangelhaften und unvollstiindigen - Angaben der einzelnen Producenten
basirt sind.
C.

Verwendung. Verkehr. Absatz. Handel.
Bei der nachgewiesenen verhiiltnissmiissig sehr geringen Ausdehnung
des im Gebiethe der Hauptstadt Prag vorkommenden kultivirten Bodens
reichen die aus dem Pflanzenreiche hier erzeugten Produkte im Allgemeinen
kaum fůr den Hiiuslichen Bedarfjener Familien, welche sich mit der Kultur
des Bodens befassen, und zur Emiihrung eines sehr geringen Theils des
hier vorhandenen Viehstandes hin, daher zur Deckung des Bedarfs fůr die
hiesige Bevi:ilkerung die erforderlichen Rohprodukte sowohl aus dem
Pflanzenreiche, so wie auch aus dem Thier- und Mineralreiche aus der nahen
und weiteren Umgebung und selbst aus den entfemteren Gegenden des
Landes beigeschafft werden.
Obschon die Hauptstadt Prag im Verhiiltnisse zu ihrer Ausdehnung und
Bevi:ilkerung in Anbetracht der kommerziellen Verhiiltnisse anderen Stiidten
der osterreichischen Monarchie noch merklich nachsteht, so ist dennoch
der Handel und Verkehr besonders seit dem die Moldau nach ihrer obwol
nur theilweisen Regulirung als Wasserstrasse somit als wichtiges Verbindungsmittel mehr beniitzt werden kann, dann seit der Errichtung der
nach allen Richtungen auslaufenden Haupt und Verbindungs-Strassen,
besonders aber seit der Errichtung der Eisenbahnen, durch welche Prag mit
den wichtigsten Handelspliitzen des Inn und Auslandes in Verbindung
gebracht wurde und seit der Entstehung gri:isserer industrieller Gewerbe in
der niichsten Niihe von Prag wodurch die mit der Hauptstadt verbundenen
Vorstiidte Karolinenthal und Smichow eine wesentlich gri:issere Ausdehnung
und Bevi:ilkerung erlangt haben,- von einer ziemlich grossen Bedeutung.
Die Hauptstadt Prag fast in der Mitte des Landes gelegen, bildet den
Hauptstappelplatz nicht nur fůr fast siimmtlich innliindisch erzeugte, sondem
auch fiir siimmtliche hierlands beni:ithigten ausliindischen rohen und
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veredelten Produkte und ist somit der Sitz des gesammten Handelsverkehrs
fiir die ganze oder doch wenigstens fi.ir den grossten Theil der Provinz.
Nebst dem tiiglichen lebhaften Verkehr findet auf den hiesigen Wochenmiirkten ein ziemlich bedeutender Absatz der aus den nahen und entfemteren
Gegenden zugefi.ihrten Erzeugnisse der Bodenkultur und zwar aller hierlands
vorkommenden Getreidegattungen, Hiilsenfriichte, Kartoffeln, Obst und
Gemi.ise dann der verschiedenen Futtergattungen und der i.ibrigen im okonomischen Haushalte uber den einheimischen Bedarf gewonnenen, so wie
auch anderseits der verschiedenen fi.ir den Haushalt erforderlichen rohen
und veredelten Produkte Statt. Den Bedarf an Schlacht und Mastvieh liefem
nebst dem in den Maiereien des Grossgrundbesitzes oder in den Zucker
und Spiritusfabriken angekauften und aus verschiedenen Gegenden des
Landes von Handlem oder Fleischeru beigeschafften Hom-Schaaf- oder
Borstenvieh, die hier ebenfalls allwochentlich zweimal abgehaltenen
Homviehmiirkte. Geringeres Stechvieh so wie auch andere Viktualien
werden tiiglich hieher zu Markte gebracht.
Der Absatz auf den in der Hauptstadt fi.infmal im Jahre abgehaltenen
Jahr- und Festmiirkten - unter denen die Mitte Mai und Ende September
stattfindenden F estmiirkte von der auswiirtigen Bevolkerung und von Fremden am hiiufigsten besucht werden- beschriinkt sich zumeist auf den Absatz
der verschiedenartigen fiir den hiiuslichen Bedarf erforderlichen industriellen
Erzeugnisse dann auch den Absatz der aus nahen und entfemten Gegenden
zugefi.ihrten Holz-Steingut- und Topferwaren. Der Absatz der rohen und
veredelten Produkte im Grossen ist jedoch auf den hiesigen Jahr- und
Festmiirkten keineswegs von einem so grossen Belange und von einer so
wichtigen Bedeutung, wie es in anderen Hauptstiidten der Monarchie als
Briinn, Wien, Pest u.s.w. der Fall ist.
Zu den innliindischen Rohprodukten welche nebst den oberwiihnten in
bedeutenderen Quantitiiten ausser der Marktzeit aus den verschiedenen
Gegenden des Landes in die Hauptstadt gebracht, sonach die wesentlicheren
Einfuhrs-Artikel bilden, gehoren u.z. aus dem Thierreiche: die genussbaren
Gattungen zahmen und wilden Gefliigels, Hoch- und Reh-Wild, Hasen,
femer Schaafwolle, Pferd- und Rindshiiute, Schaaf- und Ziegenfelle; aus
dem Pflanzenreiche: verschiedene Gattungen Bau- und Brennholz, Hopfen,
Raps Lein- und Klee-Samen; dann Eichen und Fichtenrinde zum Gebrauch
der Lohgerbereien;- aus dem Mineralreiche Steinkohlen, in geringerer
Quantitiit Braunkohlen, dann Kalk- Bau und Pflaster Steine.
Von fremd- oder ausliindischer Rohproduckten sind namentlich Steinsalz,
dann verschiedene Kolonialwaren, Siidfriichte und Baumwolle;- von den
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veredelten innlandischen Produkten verschiedene Mehl- und GrieslerWaren, verschieden artige Getranke, namendlich Wein, Bier und Brandtwein, dann die Produkte der Runkelriiben -Cichorien- Spiritus-Oehl- und
Stark-Fabriken, Baumwolle Linnen- und Tuchwaaren, die Erzeugnisse der
Papierfabrikation, der Eisen und Glas-Industrie, verschiedene Holzschnittwaaren als : Bretter, Latten, Parquetten und Resonanzboden,
Chemikalien und Farbwaaren, Instrumente, Metali und Porzellan Waaren
und verschiedene LuxusgegensHinde als jene Produkte zu bezeichnen,
welche nebst vielen auslandischen industriellen Erzeugnissen den
Gegenstand des hiesigen Verkehrs und Handels bilden. Diese vorstehend bezeichneten in die Hauptstadt Prag gelieferten Rohund veredelten Produkte so wie auch die hiesigen oberwahnten industriellen
Erzeugnisse werden theils in der Hauptstadt selbst und in der nachsten
Umgegend verbraucht, grossen Theils aber in die verschiedenen Gegenden
des Landes nach Massgabe des verschiedenartigen Bedarfs, -manche
Produkte - namentlich Bau- und Werkholz und verschiedene Getreidegattungen auch auswarts nach Dresden und Hamburg verfuhrt.
Zur Erleichterung des Verkehrs dienen wie bereits im Vorstehenden
bemerkt wurde - die von der Hauptstadt Prag nach allen Richtungen
auslaufenden meist im guten Zustande erhaltenen Haupt- und VerbindungsStrassen, dann die vom hiesigen Bahnhofe in nordlicher Richtung gegen
Dresden und in ostlicher und siidlicher Richtung gegen Olmiitz und Briinn
auslaufende in Kralup mít der Buschtiehrader- dann mít der PardubitzReichenberger- und in Briinn und Olmiitz mít der Ferdinands Nordbahn
verbundene Staats-Eisenbahn.
Als wichtiges Verkehrmittel dient iibrigens auch die Moldau auf welcher
- wie ebenfalls bereits erwahnt wurde verschiedenartige Produkte nach
Prag und von hier namentlich Bauholz und Getreide abwarts nach Leitrneritz
und Dresden befordert werden.
Die zur Zeit der Katastralerhebungen bestandenen kurrenten Durchschnittspreise der im landwirtschaftlichen Haushalte vorkommenden Zug
und Nutzthiere sind in dem den Prager Kreis betreffenden Elaborate sowie
auch im Abschnitte IV dieses Elaborates, dann die Behufs der Durchfuhrung
der katastralschatzung erhobenen Produktenpreise v.J. 1824 in den
Endresultats Tabellen I u. II nachgewiesen.
Úber die wahrend der Periode der Katastral-Schatzungs-Operationen
bestandenen kurrenten Preisen der iibrigen hierortigen Erzeugnisse so wie
auch uber die naheren Verhaltnisse des Handels und Verkehrs mít dem
Nachbarprovinzen sind keine Daten oder Aufzeichnungen vorhanden.
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V. Oeffentliche Verwaltung. u.z. Politische und Justitzverwaltung.

Nach der letzten mit dem Allerhochsten Entschliessungen vom 1410"
September und 26 November 1853 dann vom 510" Miirz 1854 genehmigten
politischen Landes-Eintheilung ist die Hauptstadt Prag unmittelbar der k.k.
Stattha1terei untergeordnet; die in Betreff der Justitz- und Steuerverwaltung
mit der Hauptstadt Prag vereinigte Stadt Wyschehrad ist jedoch inpolitischer
Beziehung dem Bezirke Karolinenthal und daher auch dem dortigen
politischen k.k. Bezirksamtezugewiesen. In Betreff der Berggerichtsbarkeit
untersteht die Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad dem k.k. Kreisgericht
zu Pilsen.
V./. Nach Ausweis der anruhenden Tabelle V bestehen zu Folge der
oberwiihnten politischen Landeseintheilung in der Hauptstadt Prag nachbenannteLandes politische und Gerichts-Behorden, u.z. Die k.k. Statthalterei
und das k.k. Oberlandesgericht als oberste Landesbehorden fiir die politische
und Justiz-Verwaltung das k. k. Landesgericht als Gerichtshof Iter Instanz
fiir die Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad und fiir die sammtlichen Bezirke
des Prager-Kreises,- und zugleich als Untersuchungsgericht fiir die Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad und fiir die an Prag zuniichst angrenzenden
8 Bezirke ferner das k. k. Kreisamt als Behorde fůr die Bezirke des Prager
Kreises,
Zwei stiidtisch delegirte Bezirksgerichte in Civilsachen u.z. das eine fur
die Kleinseite das andere fiir die Alt- und Neustadt Prag sammt Wyschehrad,Ein stiidtisch delegiertes Bezirksgericht in Strafsachen fiir die Hauptstadt
Prag sammt Wyschehrad, der Magistrat der Hauptstadt Prag mit der Verwaltung der politischen
Geschafte in Angelegenheit der Hauptstadt Prag und
das stiidtische Steueramt mit der Steuer-Verwaltung fiir die Hauptstadt
Prag sammt Wyschehrad.
Die Hauptstadt Prag als Katastral-Gemeinde umfasst sammt der Enklave
Wyschehrad nach den Endresultats Tabellen eine Area von 1478 Joch 115.2
DKlftr oder eg 0.2 Quad. Meilen und die Bevolkerung beliiuft sich mit Einschluss der Fremden nach dem Konskriptions Summarium vom J. 1850/51
auf 125.983 Einwohner.
Die aus den vormaligen Unterthans-Verhiiltnisse abstammenden und bei
einzelnen Realitiiten und Liegenschaften haftenden Urbarial- und
Servitutslasten sind mit dem Allerhochsten Patente v. 4 10" Miirz 1848
aufgehoben und durch die hiezu beordeten k.k. Grundentlastungs- und
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Servituten Ablosungs-Kommissionen auf Grundlage der bestehenden
Katastralpreise reluirt und mit verhiiltnissmiissig ermittelten KapitalsSummen als Entschiidigung fiir den Berechtigten grosstentheils bereits
ausgeglichen worden.
Die Oberaufsicht uber die Sicherheits- und Gewerbspolizei im Rayon
der Hauptstadt Prag ubt die hiesige k.k. Polizei Direction und die derselben
unterstehenden in jedem Stadtviertel befindlichen Kommissariate aus, denen
Behufs der unrnittelbaren ůberwachung und Dienstleistung stets eine
entsprechende Anzahl oder Abtheilung der unter dem Kommando eines
Hauptmannes und zweier subalterner Offiziere stehenden k.k. MilitairPolizeiwachrnannschaft zugetheilt ist.
Die Feuerlosch-Anstalten stehen hier unter der Oberaufsicht der k.k.
Polizeibehorde und unter der unmittelbaren Aufsicht des Magistrates und
zwar unter der Obsorge des stiidtischen Bauamtes und es sind die diesf<illig
erforderlichen Losch-Requisiten in jedem Stadtviertl in ziemlich ausreichender Anzahl vorhanden. In der letzteren Periode erhielt diese Anstalt
durch die Errichtung eines organisirten beiliiufig aus 70 Mann bestehenden
Feuerwehr-Chors, welches sich bereits in vielenFiillen durch die urnsichtige
und thiitige Hilfe als entsprechend bewiihrt hat, eine wesentliche Verbesserung. Das Kommando uber die in den einzelne Stadtvierteln vertheilte
in steter dienstlicher Bereitschaft befindlichen Mannschaft fiihrt ein
F euerloschrneister.
Nach den Erhebungen vom Jahre 1865 waren in der Hauptstadt Prag
sammt Wyschehrad 2661 Hiiuser sonach c• 77 % von der Gesammtanzahl
der Wohngebiiude theils bei der Prager wechselseitigen theils bei anderen
im Lande priviligirten Assekuranzanstalten versichert.
Bildungs - und Unterrichts Anstalten.
Hievon bestehen nach Ausweis der tabelle V in der Hauptstadt Prag sammt
I Wyschehrad u.z. an hoheren Bildungsanstalten die k. k. Kari-F erdinandsUniversitiit, welche die theologische, juridische medizinische und
philosofische Fakultiit umfasst, und die Bibliothek die Sternwarte, das
Naturalienkabinet, den botanischen Garten, das anathomische Theater, das
chernische Laboratorium, dann das phisikalische und nurnismatische Kabinet
in sich vereinigt. Zwei Seminarien u.z. das erzbischofliche Alumnat fiir
Studierente die sich der Theologie widmen und zu Weltpriester gebildet
werden, dann das wendische Seminair I St. Peter :1 fiir katholische Zoglinge
aus der Oberlausitz,
das stiindisch-polytechnische Institut mit einem chemischen Laboratorium
181

Documenta Pragensia XV (1997)

einem phisikalischen und Maschinen modellen Kabinete, einem technologischen Kabinete, einem Naturalienkabinete sammt Waarensammlung
einem landwirthschaftlichen Modellen Kabinete einem architektonischen
und geometrischen Kabinete und mít einer mechanischen Werkstiitte femer
3 Ober Gymnasien und
3 Ober Realschulen und an ho heren Privat Bildungsanstalten
die von der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gestiftete Akademie
der bildenden Kiinste;
das von dem Vereine zur Befórderung der Tonkunst errichtete musikalische
Lehrinstitut I :Conversatorium :/ die von dem Vereine der Kunstfreunde fůr
Kirchenmusik gestiftete Orgelschule, dann der Verein unter dem Namen:
Sofien- Akademie und der Caecilien Verein zur Emporhebung der
klassischen Musik und des Gesanges in Bohmen.
An sonstigen Bildungs- und Unterrichts-Anstalten sind iiberdies
vorhanden:
3 Unter Gymnasien
6 Unter-Realschulen
1 Musterhauptschule
8 Hauptschulen fiir Knaben
4 Hauptschulen fiir Miidchen
7 von den Haupt- und Pfarrschulen abgesonderte Miidchenschulen
15 Pfarrschulen
2 Handels- und 2 Gewerb-Schulen u.
1 Privat Institut zur Vorbildung der Zoglinge, welche sich der
Landwirthschaft oder dem Forstwesen widmen wollen, femer
1 Hauptschule der deutsch-evangelischen Gemeinde AugsburgerKonfession und
1 Hauptschule der israelitischen Kultusgemeinde.
Nebst diesen bestehen in der Hauptstadt Prag allenthalben noch sehr
vielePrivat Institute in denen mít Genehmigung der hohen Landesbehorde
Knaben und Miidchen von verschiedenen Alter und Glaubensbekenntnisse
sowol in literiirischen Gegenstiinden, als auch in den verschiedenen
Sprachkenntnissen im Zeichnen, in der Musik und im Gesange vonjiihrlich
bedungenes Honorar den gewiinschten Unterricht erhalten.
Der Schulbesuch in den offentlichen Schulen wird sowol von Seite der
Lehrer als auch von Seite der zur Oberwachung bestimmten geistlichen
und weltlichen Behorden einer strengen Kontrolle unterzogen.
Auf eine katholische Schule entfallen nach den vorliegenden Erhebungen
und laut des oberwiihnten tabellarischen Ausweises V im Gesammt Durch182
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schnitte 1968 Einwohner, worunter auchjene andere Glaubensbekenntnisse
mitbegriffen sind, nachdem letztere bei der Darstellung der Gesamrntbevolkerung der Hauptstadt Prag sammt Wyschehrad nach den Konskriptions-Resultaten nicht fi.ir sich abgesondert nachgewiesen wurde.
Zu den Bildungs-Anstalten gehoren im weiteren Sinne auch die in der
Hauptstadt Prag bestehenden Gesellschaften zur Befórderung der Ki.inste
und Wissenschaften als solche sind zu bezeichnen:
die konigl bohm. Gesellschaft der Wissenschaften, - die Gesellschaft
patriotischer Kunstfreunde in Prag und der Kunstverein fi.ir Bohmen, der
Verein zur Befórderung der Tonkunst, die Geselschaft des vaterliindischen
Museums und der Verein der Kunstfreunde fi.ir Kirchenmusik.
Religions- Anstalten.
V Diese bestehen lauf dermehrerwiihnten Tabelle V nebst demErzbisthume,
dem Domkapitel an der Metropolitan Kirche Set Veit dem Collegiatstifte
am Wyschehrad und dem Collegiatstifte bei Allerheiligen und nebst dem
gesamrnten Metropolitan-Domkapitular-Klerus im
1. General Vicariate und
1. Vicariate und in
21 Pfarr-Beneficien.
Nebst diesen bestehen in der Hauptstadt Prag 12 mannliche Stifte und
Ordens Kloster u.z.
auf der Altstadt das Stift des ritterlichen Ordens der Kreuzherrn mit dem
rothen Steme, das Minoriten und Dominikaner-Kloster und der konvent
der barrnherzigen Bri.ider,
auf der Neustadt: das Benediktiner Sti ft in Emaus, das Piaristen Colegium,
das Franziskaner Kloster und das Kapuziner Hospiz beim heiligen Josef
auf der Kleinseite, der Konvent des ritterlichen Maltheser-Ordens und das
Augustiner Kloster bei set Thomas,
auf dem Hradschin, das Praemonstratenser Sti ft Strahofund das Kapuziner
Kloster,
femer 7 weibliche Ordens-Kloster u.z.
auf der Altstadt der Konvent der grauen Schwestem,
auf der Neustadt: das Ursulinerinen und Elisabethinerin Kloster und der
Konvent der Schulschwestem,
auf der Kleinseite: die Kloster der englischen Fraulein und der barrnherzigen
Schwestem und
auf den Hradschin das Kloster der Karmeliterinen.
Von der gesamrnten Einwohner Zahl ohne Unterschied der Konfessionen
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- entfallen auf eine katholische Pfarre im Durchschinitte 5999 Seelen oder
Bewohner Akatholische Pfarramter I:Pastorate I Augsburger Confession
bestehen in der Hauptstadt Prag zwei u.z.
1 Pastorat dervereinigten deutschen evangelischen Gemeinde sammt Kirche
und Schule, und
1 Pastorat der bohmischen evangelischen Gemeinde sammt Bethhaus.
Unter der Leitung und Aufsicht der von derisraelitischen Kultursgemeinde
gewahlten Vorsteher, Lehrer und Reprasentanten bestehen hier
6 Synagogen und 3 Bethhauser nebst mehreren in den grosseren Wohngebauden der Judenstadt vorhandenen Privat Synagogen oder Bethauser.
Wohlthatigkeits-Versorgungs- und Humanitaets-Anstalten.
Als solche kommen in den sammtlichen Bezirken der Hauptstadt Prag
vor:
2 adelige Damenstifte u.z.
1. k.k. Theresianisches adeliges Damenstift am Konigl. Prager Schlosse
auf dem Hradschin, und
1. k. k. freiweltadeliges Damenstift I : der heil Engel I auf der Altstadt.
9 Krankenspitaeler u.z.
1. allgemeines Krankenhaus und die damit verbundene von Krumpholzischen Stiftung fi.ir arme erkrankte offentlich. Studirende,
2 Garnisons-Spitaler,
1 Kranken Spi tal des Konvents der barmherzigen Briider,
1 Kranken Spital unter der Leitung und Aufsicht des weiblichen Ordens
der Elisabethinerinen
1 Kranken Spital unter der Leitung und Aufsicht des weiblichen Ordens
der barmherzigen Sebwestern
1 vom Prager Handelsstande gestiftetes Kranken-Heilinstitut,
1 Franz-Josefs-Kinderspital und
1 Krankenversorgungsanstalt der israelitischen Kultusgemeinde.
1 Allgemeines Siechenhaus am Karlshofe zur Aufnahrne von solchen Armen
bestimmt, die an unheilbaren Krankheiten leiden,
1 Gebaer- und Findelhaus-Anstalt
1 Irrenanstalt, ferner
1 Allgemeines Wittwen-Waisen- und damit verbundenes TaubsturnmenInstitut auf der sogenannten Skalka
2 Blinden-Institute u.z.
1 Privat-Erziehungs- und Heilanstalt fur blinde Kinder und Augenkranke
1: auf dem Hradschinl und
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1 Privat Anstalt zur Versorgung und Beschiiftigung erwachsener Blinden
/auf der Kleinseite:/
2 Zwangsarbeits- und Behserungs Anstalten fiir entlassene Striiflinge u.z.
1 fiir weibliche Individuen auf dem Hradschin
1 fiir Knaben I : bei s01 Stefan auf der Neustadt.
6 Armen-Versorgungs-Anstalten und Institute u.z.
1 Oberdirektion des neuorganisirten Armeninstitutes, in welcher die in
siimmtlichen Pfarrbezirken Prags unter eigener Verwaltung bestehenden
einzelnen Armeninstitute vereinigt sind.
1 Privatverein zur Unterstiitzung der Hausarmen
1 Armenhaus zu s~ Bartholomei fiir alte, arbeitsunfahige und verarmte
Biirger Prags
1 Pfriindler-Anstalt des Priimonstratenser Stiftes am Strahof,
1 Armenversorgungsanstalt des ritterlichen Kreuzherrn-Ordens und
1 Armenhaus der israelitischen Kultusgemeinde.
5 Weisen-Institute und Vereine u.z.
1 Privat-Waisenhaus beim hl. Johann dem Tiiufer /auf der Neustadt:/
1 Italienisches Waisenhaus /auf der Kleinseite:/ bereits im J. 1617 von
italienischen in Prag angesiedelten Kaufleuten gestiftet, seit der im Jahre
1804 erfolgten Reorganisirung zur unentgeldlichen Aufnahme diirftiger
Waisenknaben ohne Riicksicht aufNationalitiit
1 Waisen-Haus des Prager Handelsstandes und
2 Frauen Vereine sammt Erziehungs-Anstalt fiir Waisen Miidchen.
4 Kleinkinderbewahr-Anstalten
2 Kinder-Krippen- und
10 Verschiedene Humanitiits-Anstalten und Vereine u.z.
1 Verein zum Wohle hilfsbediirftiger Kinder,
1 Teyner-Niichstenliebe Hilfsverein
1 Wittwen und Waisen Versorgungsanstalt fiir gewerbfiihrende Biirger.
1 Wittwen- und Waisen-Versorgungs Anstalt der Prager Tonkiinstler
1 Allgemeine Versorgungs-Anstalt fiir ohne Verschulden verungliickte
Miinner, deren Wittwen und Waisen
1 Wittwen und Waisen Privat Gesellschaft der juridischen Fakultiit
1 Verein zur Unterstiitzung gebrechlicher und diirftiger Mitglieder der
juridischen Fakultiit,
1 Bedienten-Wittwen-Anstalt
1 Verein zum Wohle entlassener Ziichtlinge durch Vermittlung ihres
Wiedereintrittes aus den Strafund Zwangs Arbeits Anstalten ins biirgerliche
Leben und
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1 Humanitiits-Privatgesellschaft zur Rettung scheintodter Menschen.
Zu den Humanitiits Anstalten sind noch femer zu ziihlen: Das Pensions
Institut des stiindischen Theaters, der Pharmaceutischen Verein, der Verein
der Sparkassa in Bohmen die k.k. priv. wechselseitige BrandschadenVersicherungs Anstalt in Bohmen femer die hier bestehendenAgentschaften
der iibrigen hierlands priv. Brand, und Hagelschaden-Versicherungs
Anstalten und die Komanditen der, mít der ersten ost. Sparkassa vereinten
Versorgungs Anstalt, des allgemeinen Wittwen und Waisen-Pensions
Institutes dann der verschiedenen wechselseitigen Renten- und Kapitalien
Versicherungs-Anstalten in Wien, Triest u.s.w.
Diese vorstehend bezeichneten Wohlthiitigkeits- und VersorgungsAnstalten sind theils aus dem Landesfonde, theils aus den Mitteln der
Stadtgemeinde, theils von einzelnen Korporationen Gesellschaften und
Vereinen, grossen Theils aber auch aus den Vermiichtnissen I :Legaten :/
einzelner Wohlthiiter gegriindet worden. Von den Ertriignissen als in Baaren
oder in Realitiiten bestehenden Fonds welcher sich durch nachtriiglich
hinzugekommene Legate bei einzelnen Anstalten bedeutend vergrossert hat,
und von den jiihrlichen Beitriigen der Mitglieder der Vereine oder aus dem
Landesfonde, dann von den Ergebnissen der jiihrlich und an bestimmten
Festtagen in allen Pfarrbezirken eingeleiteten Sammlungen, so wie auch
von anderen Ertriignissen wie z.B. von der jiihrlichen Ertragssumma der an
Stelle der Neujahrsgratulationen eingefuhrten Entschuldigungs Karten und
der zum Besten einzelner Institute veranstalteten musikalischen Akademien,
Theater u.s .w. insbesondere aber von den namhaften Huldgeschenken aus
dem Allerhochsten Kaiserhause fmdet theils die Betheilung an Geld und
Naturalien an die Bediirftigen Statt, theils aus diesen Ertriignissen die
Verpflegung- und Aufsichtskosten dann die Auslagen fiir die Erhaltung der
Gebiiude und sonstige Erfordemisse bestritten.
PragimJahre 1865.
Mundirt:
Carl Mathes [m.p.]
Collationirt:
Felber [m.p.]
Carl Mathes [m.p.]

Verfasst!
Const. Schweiner [m.p.]
Co[mmiss]air

Vidi!
R. Regensdorfer [m.p.]
k.k. Catast[ral] Insp[e]ct[eu]r
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ŠINDELÁŘ

TISK PUBLIKACÍ KRÁLOVSKÉ ČESKÉ
SPOLEČNOSTI NAUK V LETECH 1884-1914

V rámci jednání o své vydavatelské činnosti se Královská česká společnost
nauk věnovala často technické stránce publikování odborných a vědeckých
prací. Zabývala se přitom otázkou rychlého, kvalitního a zároveň ekonomicky
výhodného vytištění nejen vlastních periodik- Rozprav, Věstníku a Výroční
zprávy, ale také monografií, které vydávala samostatně nebo v ediční řadě
Spisů poctěných jubilejní cenou. 1
Na rozdíl od České akademie věd a umění, která nechávala tisknout své
publikace v podniku Aloise Wiesnera, spolupracovala Královská česká společnost nauk ve sledovaném období s tiskárnou dr. Eduarda Grégra. Organizačně zajišťovali vytištění prací funkcionáři Společnosti. Tajemníci obou jejích tříd, filozoficko-filologické a matematicko-přírodovědecké, odevzdávali
práce včetně ilustrací do tisku. Hlavní společenský tajemník dbal především
na to, aby byl k dispozici potřebný papír k vytištění publikací, dával souhlas
ke zhotovování jejich zvláštních otisků na náklad autorů, vedl řádnou evidenci účtů z tiskárny a poukazoval je spolu s pokladníkem k výplatě, při větších
částkách ovšem až po předchozím schválení instituce. 2
V polovině osmdesátých let 19. století byly základní ceny Grégrovy tiskárny určené pro tisk společenslcych publikací stanoveny následovně: u prací
formátu 8° (Věstníku), realizovaných ve 400 výtiscích, činily zajeden arch
20 zl., při 500 výtiscích 20,60 zl. Tyto ceny byly v r. 1889 zvýšeny se zdůvod(Poznámka: Všechny uváděné archivní materiály pocházejí z fondu KČSN, uloženého
vÚAČSAV.)
1 Základní informace o vydávání publikací vědecké instituce jsem již uvedl ve studii Vydavatelská činnost Královské české společnosti nauk v letech 1884-1918, in: Práce z dějin přírod
ních věd, 23, 1988, s. 45-147.
2 Spravidlo (!) hlavnímu tajemníkovi i oběma tajemníkům třídním dané snešením řádné
schůze dne 6. 3. 1889; Příloha k protokolu o schůzi Společnosti ze 6. 3. 1889, i. č. 19, kart. 5.
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něním nárůstu mezd dělníků v pražských tiskárnách o 10% na 22 a 22,60 zl.
U publikací tištěných ve formátu 4° (Rozprav) žádal Grégr za jejich jeden
arch o 400 výtiscích 15 zl. a za zhotovení 500 výtisků 15,50 zl. I tyto ceny
byly v r. 1889 zvýšeny na 16,50 zl. a 17 zl. Vedle těchto základních finanč
ních požadavků ze strany tiskárny bylo nutno počítat ještě s možnými fmanční
mi přirážkami na jednu stranu nebo řádku sazby, činícími většinou méně než
I zl. Tyto přirážky byly připočítávány např. při použití speciálního typu písma, číslic nebo cizojazyčného textu. 3
Stanovené ceny tiskárna zvýšila až v r. 1896 o I O% na základě prohlášení
Gremia knihtiskařů a písmolijců v Čechách a jeho pomocnické hromady, které ceny tiskařských výrobků upravilo s odkazem na zkrácení pracovní doby
a zvýšení mezd pracovníků tiskáren. 4
Již v letech 1893-1894 nebyla Královská česká společnost nauk s tiskem
svých publikací spokojena. Tehdy na její schůzi vystoupil tajemník první tří
dy J. Kalousek s oznámením, že tiskárna pracuje pomalu. Proto bylo rozhodnuto, aby hlavní tajemník urgoval zrychlení tisku. V prosinci r. 1896 Společ
nost opět projednávala stížnost na tiskárnu liknavě vyřizující její objednávky.
Zejména třídní tajemníci Josef Kalousek a Karel Vrba si stěžovali na rychlost
publikování Věstníku . Společnost zaslala Grégrovi písemnou stížnost a dokonce s ním chtěla v případě nezlepšení situace rozvázat dosavadní smlouvu.
V průběhu první poloviny r. 1897 se vědecká instituce nadále potýkala
s problémem včasného tisku publikací. Dne 2 .6. 1897 rozhodla, že její hlavní
tajemník V. E. Mourek jen "soukromě" požádá některé větší tiskárny o oferty
a na základě dalšího jednání bude s konečnou platností rozhodnuto, zda budou i nadále společenské publikace svěřovány k vytištění Grégrovi. 5
Na výzvu k předložení tiskařských nabídek zaslaly své rozpočty na tisk
publikací podniky Otty, Šimáčka a Wiesnera. Zatím Eduard Grégr již od
1. 2. 1896 realizoval510 a 100 výtisků 8° formátu společenskovědních publikací- archu běžné české nebo německé sazby za 25,52 zl. Tuto základní
cenu dále zvyšoval podle obtížnosti sazby až na 31,46 zl. U matematicko-přírodovědeckých publikací činila jeho nabídka za 660 a 100 výtisků 8° formátu- archu běžné české nebo německé sazby 26,84 zl. s případnou 10% při
rážkou za obtížnost sazby k ceně určitého archu nebo jeho části. Mimo to byly
ještě stanoveny podle typu užitého písma finanční přirážky na stránku textu.

s přílohou tiskárny E. Grégra J. Kalouskovi z 5. 2. 1889, i. č . 184, kart. 46.
Dopis s přílohou tiskárny E. Grégra J. Emlerovi z 8. I. 1896, i. č. 184, kart. 46; Protokol
o schůzi Společnosti z 8. I. 1896, i. č. 19, kart. 5.
5 Protokol o schůzi Společnosti z 3. 5. 1893,2. 5. 1894,6. 6. 1894,9. 12. 1896, 13. I. 1897,
10. 2. 1897, 3. 3. 1897, 12. 5. 1897 a 2. 6. 1897, i. č. 19, kart. 5.
3 Dopis
4
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Naproti tomu tiskárna Jana Otty nabízela 500 výtisků jednoho archu 8°
formátu za 23,50 zl., a dokonce i s papírem (šlo o 500 archů) za 29,50 zl.
Mimo to počítala s finančními přirážkami. Další podniky si předběžně za 500
výtisků jednoho archu 8° formátu účtovaly: Šimáčkův 28,50 zl. a Wiesnerův
28,60 zl., přičemž posledně jmenovaný do ceny započítal i položku za papír. 6
(Tiskárna E. Grégra ve svých ofertách často v rámci navrhovaného počtu výtisků oddělovala exempl áře vydávané potom jako celek a ty, které byly urče
ny z periodik na separátní otisky - např. 510 a 100 výtisků. Běžnou sazbou
tiskárna E. Grégra rozuměla sazbu, při níž byl použit druh písma garmond.)
Společnost uvedené oferty projednala ještě v červnu r. 1897 a konstatovala, že činnost Grégrovy tiskárny se zlepšila. Nedalají proto výpověď a zvolila
jen komisi složenou z hlavního a třídních tajemníků a pokladníka k prozkoumání jednotlivých nabídek. Komise si vyžádala od Grégra nový rozpočet na
tisk společenských prací. Ten ve své podstatě pro publikace společenskovědní
odpovídal dosavadnímu. Jen v případě tisku matematicko-přírodovědeckých
prací byl jiný a za 660 a 100 výtisků archu běžné sazby 8° formátu stanovil
25,52 zl. Také v případě přirážek za stránky vysázené speciálními typy písma
došlo v souhrnu jen k některým dílčím změnám . Společnost přesto uvedenou
Grégrovu nabídku v listopadu 1897 přijala.?
Počátkem r. 1898 tiskárna Eduarda Grégra na výzvu vědecké instituce oznámila, že je ochotna nejen zajišťovat sazbu a tisk publikací, ale také jejich
papír. Do té doby totiž Společnost odebírala papír pro publikování svých spisů zvlášť na svůj účet. Tím vzrostl i finanční rozpočet Grégrova podniku,
který u společenskovědních prací za 51 O a 100 výtisků jednoho archu sazby
s tiskem a papírem počítal 30,92 zl. Tato cena však mohla stoupnout podle
obtížnosti sazby až na 36,86 zl. U publikací matematicko -přírodovědeckých
byla stanovena za 660 a 100 výtisků archu běžné sazby na 32,24 zl., mohla
však dosáhnout až 35,32 zl. Přesto byla výhodná, neboť v rámci ní stálo tisíc
archů papíru 8,50 zl. oproti dosavadním ll zl. 8
K dalšímu zvýšení cen tisku publikací ze strany Grégrova podniku došlo
v r. 1900 v souvislosti s obecným zvýšením cen tiskařských výrobků na základě
6 Dopis tiskárny E. Grégra V. E. Mourkovi z 22. 6. 1897, i. č . 184, kart. 46; Dopis tiskárny
a nakladatelství J. Otty Společnosti z 15. 6. 1897, i. č . 184, kart. 46; Dopis tiskárny a nakladatelství F. Šimáčka Spo l ečnosti z 19. 6. 1897, i. č . 184, kart. 46; Dopis tiskárny A. Wiesnera
Společnosti z 30. 6. 1897, i. č . 184, kart. 46.
7 Protokol o schůzi Společnosti z 30. 6. 1897, 10. ll. 1897, i. č. 19, kart. 5. Dopis tiskárny
E. Grégra V. E. Mourkovi z I. ll. 1897, i. č . 184, kart. 46.
8 Protokol o schůzi Společnosti z 12. I. 1898, 9. 2. 1898, i. č. 19, kart. 5. Dopis tiskárny
E. Grégra Společnosti ze 4. 2. 1898, i. č . 184, kart. 46.
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rozhodnutí nejen Jednoty majitelů knihtiskáren v Čechách, ale i rakouských
papíren. Grégr tak zvýšil své dosavadní ceny za sazbu a tisk o 1O % a cenu
papíru o 5 %. Základní cena bez přirážek za 61 O výtisků jednoho archu běžné
sazby s papírem společenskovědních publikací tak stoupla na 33 ,74 zl. , při
čemž mohla činit podle obtížnosti sazby až 40,275 zl. U matematicko-příro
dovědeckých publikací dosáhla za 760 výtisků jednoho archu sazby s papírem 35,12 zl. s možností svého zvýšení až na 38,51 zl. 9
Ani v dalším období následkem pohybu cen tisku a papíru nezůstalo při
původně stanovených sazbách. Další jejich zvýšení o 10 %, účtované již
v korunách, bylo učiněno v r. 1906. Reagovalo tehdy na změnu ceníku tiskař
ských výrobků, přijatou Zemskou jednotou majitelů knihtiskáren v Čechách .
Realizace jednoho stejného archu publikací společenskovědních poté stála
74,20 K, matematicko-přírodovědeckých 77,25 K. 10
V r. 1909 dostala Královská česká společnost nauk nabídku, jež však nebyla blíže cenově specifikována, od Národní tiskárny a nakladatelství Eduarda
J. Baštýře. Přesto dále spolupracovala s Grégrovým podnikem, i když v r. 191 O
Knihtiskárna Politiky na její žádost vytiskla dílo Josefa Vajse Nejstarší breviář
chorvatsko-hlaholský. 11
Již počátkem r. 1912 oznámil Grégr nutnost nového zvýšení tiskařských
cen o 5 % s tím, že u všech tiskopisů v Rakousku od r. 1912 stoupnou o 1O%
v důsledku celkového růstu výdajů na suroviny a mzdy pracovníků v tiskárnách. Společnost jednala o tomto zvýšení a upozornila Grégra, že podle jeho
nové typografické úpravy, použité poprvé při tisku Výroční zprávy za rok
1911, se změnila velikost písma a počet liter na stránce se zmenšil, což ovlivnilo i rozsah textu. Navrhla proto buď dále akceptovat tuto novou tiskovou
úpravu bez dalšího zvýšení ceny za tisk, nebo se vrátit k předcházející typografické úpravě společenských publikací s tím, že bude cena zvýšena o 5 %.
Grégr přistoupil na první možnost z důvodu, že ve svém podniku pracoval
v té době již s novým typem písma a nemohl staré použít. 12
9 Dopis s přílohami tiskárny E. Grégra V. E . Mourkovi z 8. 2. 1900, i. č. 184, kart. 46.
Protokol o schůz i Společnosti ze 14. 2. 1900, i. č . 19, kart. 5.
10 Dopis s přílohou tiskárny E. Grégra Společnosti z 2. I . 1906, i. č. 312, kart. 64. Protokol
o schůzi Společno sti z I O. I. 1906, i. č . 19, kart. 6. Dopis tiskárny E. Grégra Společno sti
z 23. I. 1906, i. č . 312, kart. 64.
11 Dopis tiskárny a nakladatelství E. J. Baštýře Společnosti z 15 . 6. 1909, i. č. 312, kart. 64.
Dopis tiskárny Politiky Společnosti z 30. 5. 1910, i. č . 312, kart. 64.
12 Dopis s přílohou tiskárny E. Grégra Společnosti z 9. I. 1912, i. č . 312, kart 64. Protokol
o schůzi Společnosti ze 6. 3. 1912, i. č . 19, kart. 6. Koncept dopisu Společnosti tiskárně E. Grégra
z 13 . 3. 1912, i. č. 312, kart. 64. Dopis tiskárny E. Grégra Společnosti z 15 . 3. 1912, i. č. 312,
kart. 64.
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Společnost evidovala zvlášť účty za vytištění svých kmenových publikací
a odděleně je zaznamenávala u monografií vydaných nákladem Jubilejního
fondu pro vědeckou literaturu českou . U společenských periodik a samostatně realizovaných prací se v letech 1884-1914 výdaje na sazbu, tisk a papír
pohybovaly s velkými výkyvy od 3 125 zl., ev. 5 254 K. V letech 1886, 1888,
1893, 1897, 1903-1905, 1910 a 1912 výdaje přesáhly 6 000 zl. (případně
12 000 K), přičemž po roce velkých výdajů za tisk publikací přicházelo nezřídka období, ve kterém Společnost zaplatila tiskárně podstatně méně. Bylo
to celkem přirozené a souviselo to především s finančními možnostmi vědec
ké instituce i s množstvím prací, jež byly ještě v tisku.
Z celkových vlastních výdajů Společnosti (netýkaly se svěřených fondů)
tvořily ve sledovaném období náklady na sazbu, tisk a papír kmenových publikací podle jednotlivých let od 21 % do více než 65 %. Do devadesátých let
19. století jen výjimečně překročily 50 %, ovšem v letech 1891-1893 již
představovaly 50-55 %a v prvním desetiletí našeho století se kolem 50%
pohybovaly běžně. 13
U spisů vydávaných nákladem Jubilejního fondu se částka věnovaná na
vytištění publikací pohybovala ročně ve velkém rozmezí- zpočátku od 228
až do 1 800 zl., por. 1900, kdy byla uváděna v korunách, od 436 do 4 800 K.
Přitom z celkových výdajů Jubilejního fondu činila v letech 1897, 1901, 1906,
1908 a 1911-1912 více než 50%. Na druhé straně v letech 1887, 1892- 1895,
1899, 1903, 1910 a 1914 nebyly náklady na tisk publikací žádné. V uvedených letech také, kromě roku 1887 vyúčtovaného později, žádné spisy poctě
né cenou Jubilejního fondu nebyly vydány. 14
Otázky zajištění technické stránky vydavatelské činnosti Královské české
společnosti nauk v letech 1884-1914 zůstávaly dosud na okraji zájmu badatelů. Přitom je zřejmé, že podmínky a průběh vytištění jakékoli vědecké práce ovlivnily nejen její následné rozšiřování, ale ve svém důsledku i prezentaci
v kruzích odborné veřejnosti. Bude proto nezbytné dále prohlubovat studium
vzájemné spolupráce Společnosti s předními tiskárnami, a to i s ohledem na
stanovení jejich konkrétního podílu na publikování děl z oblasti společen
ských a přírodních věd v českých zemích.

13 Účetní deníky Společnosti z let 1884-1897, 1899- 1914 (z r. 1898 účetní doklady), i. č.
735-753, 755- 756, kart. 108- 111.
14 Účetní deníky Společnosti z let 1887- 1897, 1899- 1902 (z r. 1898 účetní doklady), i. č.
738-753, kart. 108- 110. Účetní kniha Jubilejního fondu pro vědeckou literaturu českou z let
1903-1945, i. č . 822, kart. 116.
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Z HISTORIE MEDICKÝCH PLESŮ

Historii medických plesů jsem se věnovala na žádost vedení fakulty všeobecného lékařství, která pořádala v r. 1988 jubilejní stý ples. Tento příspě
vek je stručným výtahem obsáhlejší práce, která vyjde ve Zprávách Archivu
UK. V tomto archivu je zachována k historii medických plesů poměrně bohatá dokumentace. K ní bude také připojen seznam použitých pramenů a literatury.
Taneční zábavy pořádané od druhé poloviny 19. století studenty pražské
lékařské fakulty mají vedle rysů společných s podobnými akcemi pořádanými
v té době i řadu specifik. Je všeobecně známo, jakou úlohu měly tzv. "české
bály" v procesu našeho národního obrození. Jejich kolébkou byla Praha první zde byl v r. 1848- a odtud se šířily do ostatních měst a městeček. Jejich
návštěvníky spojovala především idea národní a jazyková. Český živel nebyl
ještě natolik silný, aby se mohly pořádat taneční zábavy příslušníků stejného
povolání. Mezi organizátory prvních českých plesů nalezneme však i řadu
lékařů.

Stagnaci kulturního a společenského života v období Bachova absolutismu
od počátku šedesátých let minulého století jeho oživení. V r. 1863
vzniká po Spolku českých lékařů (založeném r. 1862) i Klub českých mediků,
zpočátku jako soukromé sdružení, který si vytkl pěstování společenského života dokonce na prvním místě před pěstováním české vědy. Dne 27. 1. 1864
se konal na Žofině Ples medikův za účasti nejvýznamnějšího představitele
české vědy, J. E. Purkyně, s jazykově ještě utrakvistickými tanečními pořád
ky a nápisy. Bohužel se zatím nepodařilo zjistit, zda a jak se členové Klubu
českých mediků podíleli na jeho organizaci.
V r. 1868 se stal Klub veřejnou organizací a změnil název na Spolek čes
kých mediků (dále SČM). Také on měl ve stanovách mj . pěstováni "ušlechtilé
zábavy", kterou organizoval prostřednictvím spolkových výletů a tanečních
vystřídalo
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zábav konaných od počátku sedmdesátých let. Taneční zábava na Žofíně pořádaná SČM ll. 3. 1871 zahájila téměř nepřetržitou řadu medických taneč
ních zábav, jejichž tradice se udržela až do našich dnů. Zpočátku se pro ně
užívaly promiscue názvy ples či věneček- proto je také těžké jednoznačně
určit první ples SČM . Medické plesy se začaly číslovat až v r. 1929, kdy se
konal jubilejní, údajně 50. ples. V literatuře se jako první obvykle traduje
ples v r. 1876. Od něho zřejmě počítali organizátoři plesu padesátého. Nepovšimli si ovšem, že v r. 1880 a 1886 se medické plesy nekonaly. K další, ztěží
vysvětlitelné chybě v číslování plesů pak došlo v r. 1935. Ples v tomto roce
byl označen najednou jako 58., tzn. o dvě čísla vyšší, než mu náleželo. S touto
chybou se číslovaly medické plesy přes jubilejní 65. v r. 1948 až do součas
nosti. Považujeme-li však za první ples zábavu pořádanou SČM v r. 1871 , lze
se dopočítat k r. 1988 stovky plesů i s korekcí zmíněných chyb.
Taneční zábavy pořádané SČM, ať už se jim říkalo plesy či věnečky, byly
od počátku hlavním zdrojem spolkových příjmů. Výtěžek prvních tanečních
zábav- do r. 1873 -věnovali medici především na zbudování pomníku J. E.
Purkyně, který byl pro ně i po své smrti duchovním vůdcem zápasů za českou
vědu a univerzitu. Část peněz byla předávána do spolkové pokladny na nákup
publikací do knihovny SČM.
V listopadu r. 1877 schválila valná hromada SČM první plesový řád. Pří
pravě tanečních zábav byla věnována stále větší péče. Až na ojedinělé výjimky se plesy konaly na Žofíně, po otevření Obecního domu v r. 1912 až do
r. 1939 potom v něm. Po druhé světové válce rovněž v Obecním domě nebo
v Parku kultury a oddechuJ. Fučíka. Stý ples se konal v Paláci kultury, kde by
se měly konat i další. Zvláštní péči věnovaly plesové výbory zvaní významných osobností veřejného života. Až do první světové války se dávala před
nost osobnímu zvaní před rozesíláním písemných pozvánek; zajišťovaly je
dvojice mediků podle předem pečlivě sestavovaných seznamů osob, které
měly dodávat plesu žádoucího lesku a v případě osobní neúčasti alespoň štěd
ře přispět do spolkové pokladny. Se subskripčními archy se zvali členové
profesorského sboru fakulty a jiných vysokých škol, představitelé městských
a před první světovou válkou i zemských úřadů a šlechta, mezi válkami prezident, členové vlády, diplomatického sboru atd. Až do meziválečné doby bylo
nutno zvát i dostatek tanečnic, ovšem tato starost potom v souvislosti s feminizací vysokých škol pominula.
Výzdobu sálů a plesových tiskovin si zpočátku navrhovali medici sami.
Snažili se nejen navodit stylovou plesovou atmosféru, ale také zdůraznit specifičnost svého budoucího povolání, stejně jako aspekt národní. Vedle květin
se sály opakovaně zdobily alegorickými sochami Aeskulapa a Hygie, podo194
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biznami či bustami J. E. Purkyně a významných představitelů českého národního hnutí apod. Tanečnice byly takřka každý rok překvapeny originálním
tanečním pořádkem. Od osmdesátých let na ně plesové výbory vypisovaly
mezi mediky soutěže . Nejpůvabnější jsou taneční pořádky z 19. století ve
formě trojrozměrných miniaturních předmětů, často imitujících lékařské pří
stroje a potřeby, jako např. plesimetr, stetoskop, hrtanové zrcadélko, lékařské
kazety s nástroji, receptáře apod.
Zhruba od přelomu století svěřovali medici výzdobu sálů a plesových tiskovin odborníkům- akademickým malířům a architektům. Vybírali si větši
nou významné umělce, jako byl např. A. Kalvoda, F. Kysela, W. Schlosser,
S. Lolek, Bém, J. Benda, P. Janák aj .
Od r. 1875 byly medické plesy zahajovány předtančením vybraných taneč
ních párů, které tvořili členové plesového výboru s dívkami z předních pražských rodin.
Taneční zábavy a plesy SČM měly v době bojů za českou univerzitu
a lékařskou fakultu nemalý kulturně politický význam. Demonstrovaly vzrůs
tající počet a uvědomění českých mediků, kteří hráli v zápasech o české vysoké školy významnou úlohu. Po rozdělení pražské lékařské fakulty na českou
a německou, k němuž došlo na počátku školního roku 1883-1884, vzrůstal
s počtem českých mediků i jejich spolek. Tato skutečnost se odrážela i ve
společenských zábavách organizovaných SČM. Němečtí medici vlastní plesy
nepořádali, ani před rozdělením fakulty, ani po něm, byli však na české medické plesy zváni.
Je třeba si ovšem uvědomit, že i ostatní české fakulty a studentské organizace usilovaly stále horlivěji o zdar svých plesů a nejednou došlo i ke konkurenčnímu boji se získáváním vlivných a hlavně štědře platících návštěvníků
a podporovatelů plesu. Medikům se podařilo v této konkurenci nejen čestně
obstát, ale často získat i pověst nejúspěšnějšího plesu sezóny. Národní listy,
které tradičně přinášely nejobsáhlejší informace o českém společenském životě, několikrát nad mimořádnou oblibou medických plesů uvažovaly a došly
k názoru, s nímž dodnes souhlasí všichni ne lékaři, že " .. .neškodí opravdu
nikdy, vyhledávají-li se přátelství a známosti s odchovanci Aeskulapovými,
neboť nevíme dne ani hodiny, kdy bude nám třeba na jejich dveře zaťukati."
(NL 8. 2. 1902)
Výtěžek plesů byl nadále poukazován knihovně SČM, o níž medik A. Veselý, později slavný profesor vnitřního lékařství, právem prohlásil, že díky
výnosu plesů" ... chlubiti se můžeme dnes na naše poměry bohatou knihovnou o níž - snad jako jediné možno říci - sit venia verbo - že jsme si ji
vytancovali." (Časopis lékařů českých 26, 1887, s. 851) V r. 1886 byl založen
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na pomoc chudým medikům podpůrný fond Purkyně a výnosy plesů se poté
dělily rovným dílem mezi tento fond a knihovnu SČM. Tak tomu bylo až do
r. 1948.
Od r. 1883 měl každý ples svého protektora - profesora české lékařské
fakulty, který nejen svým štědrým finančním příspěvkem, ale i organizačními
schopnostmi a konexemi mohl významně úspěch plesu ovlivnit. Od počátku
20. století zval SČM k finanční spoluúčasti na pořádání plesu i Spolek čes
kých lékařů, Ústřední jednotu českých lékařů, Spolek zubních lékařů apod.,
čímž medické plesy získaly na jedné straně na společenském lesku, na druhé
však poněkud ztratily na spontánnosti studentských zábav. V rámci snahy
o zvýšení plesového výnosu se také od sklonku osmdesátých let rozšiřoval
počet osob uváděných na plesových programech a tanečních pořádcích . Od
r. 1889 se zde uvádějí i jména tzv. ladies patronesses, jakýchsi symbolických
kolektivních gardedám.
Plesový výbor složený z nadšených dobrovolníků měl skutečně práce nad
hlavu. Důkazem toho jsou mj. korespondenční knihy plesových výborů, zachované od počátku našeho století, zvané "cancbuchy" či "cancáky". Při jejich pročítání nás ovane neopakovatelné kouzlo studentského humoru. Byly
to obyčejné školní sešity, do nichž si členové plesových výborů psali vzájemně vzkazy, pokyny, výzvy atd. Literárně nadaní "plesáci"- jak se ve studentském slangu členové plesového výboru nazývali - se zde někdy vyjadřovali
i v řeči vázané, sem tam někdo přičinil kresbičku, občas to zde zajiskřilo
i ostřejším střetem názorů. A protože mezi plesáky bylo ve všech obdobích
mnoho budoucích slavných představitelů lékařské fakulty, jsou plesové cancáky nikoliv nevýznamným historickým dokumentem, dokreslujícím osobní
a lidský profil velikánů naší medicíny. Nutno říci, že většina z nich se nám
zde jeví již ve studentském věku s charakteristickými profesorskými rysy.
A. Jirásek vyžadoval od svých kolegů v plesových výborech stejnou preciznost a železnou kázeň jako později u pracovníků své chirurgické kliniky,
B. Prusík zde uplatňoval především svůj osobitý humor, K. Gawalowský diplomacii a společenský takt.
Až do první světové války, která přerušila kontinuitu medických plesů na
celé čtyři roky, si tyto společenské události podržely výrazný národní ráz. Na
zahájení se hrávala česká hymna, vedle fraku se nosila čamara jako jeden ze
symbolů českého národního hnutí.
V samostatném státě se v letech 1919- 1921 vyskytovaly názory, že by se
medické plesy měly zrušit a podpory pro fond Purkyně a spolkovou knihovnu
získávat přímými sbírkami. Avšak tradice medických plesů byla v pražském
společenském životě již tak silně zakořeněna, že vždy zvítězili jejich přívrženci.
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Po přerušení medických plesů druhou světovou válkou byly obnoveny
v únoru 1946. Jubilejní 65. ples se konal v lednu 1948. Jím se uzavřela éra
plesů pořádaných SČM (od r. 1919 Spolkem československých mediků). Spolek za své osmdesátileté existence prošel složitým vývojem, na jehož jednom
pólu je ryze pokroková úloha v boji za českou univerzitu a vědu, na druhém
ódium zfašizovaného vedení na prahu druhé světové války. V jeho rámci prodělaly svůj vývoj i medické plesy - od skromných studentských zábav po
prvořadé společenské události pražského života s účastí snobské smetánky
před první světovou válkou a po ní. Ani tehdy však medické plesy nebyly jen
"trhy na ženichy a nevěsty", jak je nazval ve svých pamětech prof. Vondráček, ale stále i hlavní finanční oporou spolkového fondu, který dotoval
knihovnu a Purkyňův fond, vítanou příležitostí k setkávání absolventů fakulty
a v neposlední řadě školou společenské výchovy stovek mediků .
Medické plesy byly obnoveny fakultou všeobecného lékařství v r. 1954.
Jejich charakter se změnil - jako ostatně všech podobných plesů; hlavní úlohu při jejich pořádání hraje odborová organizace, nikoliv medici. Nicméně
fakulta všeobecného lékařství se vědomě -pokud vím, jako jediná pražská
vysoká škola- hlásí k historické tradici medických plesů. V r. 1988 zorganizovala s velikou pečlivostí jubilejní stý ples, který založil novou tradici tzv.
společenských dnů fakulty, které plesem vrcholí. Během nich probíhají i pracovní konference absolventů, což ostatně navrhoval již r. 1927 jakýsi medik
jménem Černý .
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MÍSTO JUBILEJNÍ VÝSTAVY
VE VÝVOJI PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ

Konec 19. století byl pro pražské vodárenství obdobím bouřlivých diskusí,
týkajících se nového zdroje skutečně pitné vody pro hlavní město Prahu. 1
Všem těmto sporům chyběl patřičný nadhled a možná i odvaha riskovat. Tato
atmosféra vrcholila vydáním zemského zákona dne 7. září 1899, který byl
základem Společné vodárny, jejíž činnost se dodnes kladně projevuje ve fungování pražského vodovodního systému. Do zmíněných diskusí zasáhla Jubilejní výstava jako velice zvláštní katalyzátor. Spory o novou vodárnu se staly
věcnějšími, odbornějšími, více se přibližujícími ke kýženému cíli. 2 Na otázku, proč tomu tak bylo, je třeba se pokusit odpovědět.
Jedním z prvků, který provázel celé toto rozporuplné dění, byla hrdost ře
mesla, hrdost na příslušnost k vodárenské profesi. Tato předchůdkyně kultury
podniku, či chcete-li jedna její část, byla jednotícím prvkem, ať už vnější
vlivy byly jakkoli agresivní.
Snahy o uchování dokladů "hrdosti řemesla" mají v Pražských vodárnách
(ať už se v průběhu staletí instituce starající se o zásobování vodou jmenovala
jakkoli) velkou tradici. Shromažďování dokladů o vodárenské profesi, jejím
technickém myšlení, společenském vlivu a prospěšnosti, začalo ve třicátých
letech minulého století, pravděpodobně zároveň se založením technické
knihovny. Tyto snahy vyvrcholily v r. 1891 na Jubilejní výstavě v Praze, kde
1 J. lásek, Vliv kvality zásobování vodou na život hlavního města Prahy 19. století. DP VII/2,
1987, s. 450.
2 Obec smíchovská se vyjádřila v tištěném dokumentu: Otázka vodárenská v Královském
hlavním městě Praze a předměstích a nástin projektu, Smíchov 1899, Podnikový archiv Pražských vodáren (PAPV); fond PV I. Zhodnocení všech projektů vydalo Královské hlavní město
Praha tiskem pod názvem: Stručný popis dosavadních projektů, jimiž otázka zásobováni Prahy
a obcí sousedních zdravou vodou se řešila, Praha 1900, PAPV, fond PV I.
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Pražské vodárny, jako (podle tradice) jedna z nejstarších institucí v Rakousku-Uhersku, měly samostatnou expozici v pavilonu Královského hlavního města
Prahy, kterou uspořádal ing. V. Feigl pod patronátem ing. Josefa Bubáka. 3
3 Příprava a realizace vodárenské expozice je dokumentována ve spisech Praesidia, které
jsou uloženy v Archivu hl. m. Prahy, B 15/ 1- 222, B I 5/ 1- 1. Z tohoto okruhu spisů je provedena
parafrázovaná rekonstrukce příprav : Dne 6. března I 890 předkládá Městská kancelář vodárenská (šéfinženýr Josef Bubák) správní radě vodáren "Výkaz předmětů , kteréž by slavnou správní
radou vodáren obecních o výstavě jubilejní vyloženy býti měly". Návrh byl vypracován na
příkaz předsedy správní rady vodáren, obecního staršího Rudolfa Tereby:
"Výstava jubilejní r. 1891.
Předměty pro jubilejní výstavu, kteréž by slavnou správní radou vodáren obecních vystaveny býti mohly:
A. Předměty starší:
Plány:
Nejstarší plány vodovodů Pražských:
I) kopie plánu z archivu Jindřichohradeckého z r. 1791 (Malá Strana),
2) starý plán vodovodu Staroměstského,
3) plán vodovodu před rokem 1875,
4) staré vodní knihy a "Lagerbuchy" s plány a smlouvami,
5) výkres starého stroje vodárenského, dle Gerstnerova díla,
6) staré stavy vodáren: Novomlýnské, Šítkovské, Staroměstské- se stroji před zrušením jich
za příčinou rekonstrukce.
B. Diagramy:
I) Množství vody, čerpané starými vodárnami a vodárnami rekonstruovanými dle různých
let 1875-1878- 1882- 1890.
2) Nejstarší počet odběratelů vody a přírůstek od doby rekonstrukce vodáren dle let- současně počet domův a obyvatelstva v Praze;
3) Přírůstek vodovodní sítě v metrech;
4) analysy vody říčné, studničné a z filtračních studní: chemické, mikroskopické a bakteriologické;
5) stavy vody na řece, pokud sahají záznamy úřední.
C. Předměty nové do r. 1891:
Plány:
I) Filtrace a řezy filtračního zařízení u jednotlivých vodáren.
2) Plány vodáren: Novomlýnské rekonstruované, Šítkovské rekonstruované, Staroměstské
rekonstruované, Podolské nové, Novoměstské nové a Letenské nové, se stroji, situace, půdory
sy, řezy a event. fotografické zvětšené pohledy.
3) Úplný plán vodní sítě se všemi hydranty, šoupátky, stojánky výtokovými a kašnami
s udáním roku jich zřízení (k pověšení na stěnu) .
4) Plány všech vodojemů městských (řez, půdorys a event. fa<;ada).,
5) Plány (a pokud místo stačí i vzorky)
a) hydrantů od nejstarší konstrukce hydrantů do nejnovějších - hydranty šlapací, Drážďanské, Dehneovské, upravené Pražskou komisí vodárenskou,
b) šoupátka- starší anglická, nová domácí 50-500 mm 0,
c) hlavní kohouty mosazné, přístroj navrtávací starý a nový,
d) instalační potřeby= normalie,
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e) ventily redukční (výkres - vzorek),
f) kohouty nejstarší (virblové), odměřovací a Mnichovské,
g) nonnalie rour, rovný kus a hrdlo (vzorek i plán),
h)všechny systemy vodoměrů,
i) přístroje k hašení, klíče et. č . (náčiní vodácké),
k) temování limburáky, na hrdlech vyznačení postupu temování,
I) vzorek temování olovem
m) různé druhy stojánků (od nejmenšího do největšího - event. vzorky).
C. Plány zajímavých partií vodovodu Pražského:
a) převedení vodovodu na mostě Frant. Josefa,
b) převedení vodovodu na mostě Palackého,
c) provedení vodovodu Podolského tunelem Vyšehradským, pak pod Botičem,
d) provedení vodovodu nábřežím Palackého,
e) provedení vodovodu při křižování stok na traversích a
g) provedení vodovodu v měkkém terrainu (násypu) na kolech.
D. Projekty na vodárnu Pražskou a tiskopisy:
I) Práce dřívější komise vodárenské, počínaje rokem 1875,
2) Zpráva o pokusných pracích v terrainu u Lahovic,
3) Zpráva o pokusných pracích v údolí Radotínském a
4) Plány a schematismus studní (vše) v nové vazbě opatřené městským znakem.
E. Pamětní spis o stavbě vodárny na vodu filtrovanou s předmluvou sestavenou archivem
městským a spisovnou městskou a dle pramenů, kanceláři vodárenské přístupných.
Městská kancelář vodárenská v Praze, dne 6. března 1890.
Jos. Bubák, chef-inženýr." AMP, B 15/ 1- 222, č . j. Praes. 31439 z 13. března 1890.
Výkonný komitét Všeobecné zemské výstavy v Praze r. 1891 oznamuje Městské radě král.
hl. m. Prahy, že dne 4. dubna 1890 vzal s povděkem na vědomí návrh na vystavení vodárenských předmětů . Dne 15. dubna 1890 schvaluje městská rada návrh vodárenské kanceláře
s dodatky (viz citace níže) a předává ho dne 17. dubna 1890 Ctěnému komitétu obce Pražské
pro zemskou jubilejní výstavu v r. 1891 v Praze: " ... s těmito dodatky:
I) z vyložených předmětů buď patrno, co spadá do doby do roku 1860 a co vše od roku 1861
provedeno bylo.
2) ad B I) při množství vody buď udáno, kolik vody vodárnami skutečně dodáno bylo a kolik
vody na osobu vyšlo, nikoliv snad jen kolik vody vodárnami dodati se mohlo.
3) ad C 6) vystaveny buďte též:
a) roury vodovodní, které po 20, I O let nebo i déle v zemi ležely, zejména vzorky takových
rour asfaltovaných, thérovaných, emailovaných předasfaltovaných, před a po filtraci.
b) nesprávné a dobré zařízení vodovodní, popraskané roury, roury, které ležely v cementu,
vápně, stoce.
4) ad D a) projekt od Salbacha, pokud místa bude na zbyt;
b) vrstvy země vykopané při pokusných pracech v Lahovicích.
5) nechť kancelář vodárenská vypracuje program této výstavy vodárenské, z kterého by zejména bylo patrno, kolik plochy na stole, na stěně a t. p. potřebné bude.
O tom klademe sobě za čest ctěnému komitétu dáti věděti s požádáním, aby výše uvedené
v úvahu vzíti a čeho třeba, opatřiti, sobě neobtěžoval.
Rada městská v Praze, dne 15. dubna 1890. Starosta: dr. Šolc." AMP, B 15/1-222, č . j.
Praes. 43090 z 9. dubna 1890.
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Dne 17. dubna 1890 žádá Kancelář vodárenská správní radu vodáren o přidělení 3 techniků
s měsíčním platem 60 zl. asi na I rok, a to od I. května 1890, na kresby plánů a grafU pro
Jubilejní výstavu. Zároveň sděluje, že potřebuje 162m2 výstavní plochy. AMP, B 15/ 1- 222,
č. j . Praes. 48592 z 23. dubna 1890.
Městská

rada schválila dne 23. května 1890 "dvě síly technické a sice kresliče Antonína
a Emanuela Bartíka jimž vyměřena odměna denních 2 zl.", zpětně od I. května
1890. AMP, B 15/ 1-222, č. j. Praes. 61404 z 26. května 1890.

Matějovského

Dne 26. května 1890 žádá městská kancelář vodárenská správní radu vodáren o schválení
300 zl. pro "c. k. dvorního fotografa pana Jindřicha Eckerta" na výdaje pro zhotovení 14
velkých fotografií. Dne 13. srpna 1890 byla částka schválena. AMP, B 15/ 1- 222, č. j . Praes.
95645 z 28. června 1890.
částky

Městská kancelář vodárenská v Praze zasílá 29. června 1890 Komitétu obce Pražské pro
zemskou jubilejní výstavu na vědomí:
I) Plán expozice (situace a řezy) z 18. dubna 1890.
2) Seznam exponátů z 6. března 1890.
3) Seznam objektů, které je nutno vyfotografovat, ze dne 26. května 1890. AMP, B 15/1 - 222,
č .j. Praes. 79990 z 5. července 1890.

Správní rada vodáren projednala 8. srpna 1890 iniciativní návrh pousteckého Jana Káše
a strojníka Podolské vodárny Bohumila Káše (přednesl ho šéfinženýr Josef Bubák) na zhotovení modelů "starých strojů a nářadí k vodáckým pracem potřebných za příčinou vystavení", to
vše zdarma. Dne 31. října 1890 byl výše uvedený návrh schválen městskou radou včetně částky
30 zl. na nezbytný materiál, AMP, 8 15/ 1- 222, č . j . Praes. 110927 z 23. září 1890.
Správní rada vodáren rozhodla přijmout dalšího kresliče Jindřicha Kapitána s denním platem I zl. 80 kr. AMP, 8 15/ 1-222, č . j.Praes. 123012 z 22. října 1890.
Dne 30. října 1890 městská rada výše uvedené přijetí dodatečně schválila. AMP, B 15/ 1- 222,
č. j. Praes. 129290 ze 7. listopadu 1890.
Správní rada obecních vodáren dne ll . prosince 1890 schválila 30 zl. na pořízení modelu
vodního kola vodárny Šítkovské a 100 zl. na vzorky potrubí. AMP, B 15/ 1- 222, č. j . Praes.
151858 z 30. prosince 1890.
Městská kancelář vodárenská oznamuje dne 5. ledna 1591 správní radě obecních vodáren,
že na podnět arch. Ant. Wiehla zrenovovala plán vodovodů na Novém Městě pražském z r. 1727,
že se v městském archivu nalézá na pergamenu provedený plán vodovodů na Starém Městě
pražském nakreslený kolem r. 1730 a že v městském muzeu je uložena zdařilá kopie plánu
vodovodů na Malé Straně z r. 1791 " . ..zhotovená dle originálu nalezeného v Jindřichově Hradci. .. " Městská kancelář vodárenská žádá městskou radu o povolení k vystavení zmíněných
originálů. O totéž žádá ohledně kresby" ... plánu starého mlýnů Šítkovských, Hornoloděckých
a Šerlinkových s ostrovem Žofinským z roku 1610 .. .". Dále žádá o zapůjčení vodních knih od
r. 1774 do r. 1808 od městského archivu za účelem vypracování různých diagramů . AMP,
B 15/ 1- 1, č . j. Praes. 6700 z 16. ledna 1891.
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Na žádost městské kanceláře vodárenské, resp. správní rady obecních vodáren, ze dne 9. ledna
1891 schválila městská rada 22. ledna 1891 vytištění "Normálií pražských vodních rour, konců
k hydrantům a šoupátkům" u firmy Antonín Vítek, litografický ústav, místo knihtiskárny Politika. AMP, B 15/ 1- 1, č. j. Praes. 8164 z 20. ledna 1891.
Dne 2. března 1891 městská rada povolila krytí nákladů na " .. .modell moderních pump
Girardských ... " , který vyrobí strojník Šítkovské vodárny p. Veselík ve volném čase, model
parostroje Letenské vodárny, který nabídl vyrobit strojník p. Procházka a druhý strojník
p. Kulhánek zdarma. AMP, B 15/1-1, č . j . Praes. 19812 ze 17. února 1891.
Na žádost městské kanceláře vodárenské ze dne 12. února 1891 povoluje městská rada práci
v mimoúředních hodinách na vodárenských exponátech. GrafY o pitné vodě kreslí abs . tech.
Ant. Humhal a ing. as. JosefSumr, stav. kreslič Jindřich Kapitán, abs. tech. Karel Dobiaš a kreslič
-figurant František Hiibner. Navíc je pro jmenované schválen denní finanční přídavek. AMP,
B 15/1-1, č. j. Praes. 21138 z 9. února 1891.
Šéfinženýr městské kanceláře vodárenské J. Bubák předkládá dne 23. března 1891 "Výkaz
ze kterého je vidět způsob použití vyhrazených peněz na výstavní účely ke zmínč
nému datu. Náklady činily 3123 zl. 90 kr. za vodárenskou expozici a předpokládaly se další
náklady ve výši 2500 zl. AMP, B 15/1 - 1, č . j. Praes. 26929 ze 3. března 1891.
obnosů ... ",

Vodárenské kanceláři byla dne I. dubna 1891 schválena částka 50 zl. na zhotovení modelu
vodní věže Novomlýnské vodárny. AMP, B 15/ 1- 1, č. j. Praes. 33300 ze 17. března 1891.
Kancelář vodárenská přijímá na počátku dubna 1891 jednoho zámečníka s platem I zl.
50 kr. za den a jednoho dělníka s denním platem I zl. pro instalační práce na výstavě . AMP,
B 15/ 1- 1, č. j . Praes. 33301 ze 17. března 1891.

Koncem března 1891 bylo uzavřeno nabídkové řízení knihařských prací na dokumentační
alba. Řízení se účastnili knihařští mistři pánové Pfeifer, Šarapatka a Špotta. V soutěži zvítězil
mistr Pfeifer. AMP, B 15/1- 1, č. j. Praes. 35941 z 24. března 1891.
Dne 29. května 1891 předkládá ing. J. Bubák návrh statě o vodárnách a vodárenských před
vystavených v pavilonu král. hl. m. Prahy do výstavního katalogu. AMP, B 15/ 1- 1, č. j.
Praes. 64579 z I. června 1891.
mětech

Dne 31 . května 1891 žádá ing. J. Bubák o lístky na výstavu pro "úřednictvo kanceláře vodárenské" a vodárenské dělníky, kteří se účastnili všech přípravných prací. AMP, B 15/1 - 1, č . j .
Praes. 65235 a 65236 z 2. června 1891.
Městská kancelář vodárenská nestihla všechny nákresy, zejména strojního typu, vyhotovit
do zahájení výstavy. Bylo rozhodnuto v této práci pokračovat, protože tyto výkresy budou využitelné i pro jiné účely. AMP, B 15/ 1-1, č . j. Praes. 84072 z 18. června 1891.

Dne 29. července 1891 žádá rektor c.k. české vysoké školy technické v Praze dr. Weyr starostu král. hl. m. Prahy JUDr. Jindřicha Šolce o možnost získání strojních modelů z vodárenské
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Snaha ukázat pražské vodárenství v historických paralelách, vyzdvihnout
jeho nenahraditelnost a prospěšnost, zdůraznit hrdost řemesla, byla naplněna
vrchovatě. Celou expozicí vládl "dobrý duch", který dnes nazýváme kulturou
podniku. 4
Nový termín- kultura podniku- se v současnosti objevuje zejména v pracích světových teoretiků a praktiků v oboru řízení a stále více proniká do
Evropy. 5 Bohužel si nikdo z evropských odborníků neuvědomuje, že tento
termín u nás již existoval a je třeba jej pouze vzkřísit. V dějinách řemesel
označoval hrdost řemesla, solidní podnik apod.
Kultura podniku je také klima, které v podniku vládne. Je to jakási latentní
nit spojující zaměstnance různých profesí i postavení v podniku, stává se podvědomím v rozhodovací sféře a může být důležitým motivačním činitelem.
Působí na ni technická, ekonomická, řídící, filozofická, sociologická, etická
a estetická úroveň zaměstnanců i společnosti, ve které žijí. Pro vznik či znovuzrození kultury podniku je velmi důležité objasnění a následné pochopení
tradice podniku. Historické povědomí zaměstnanců je jedním z důležitých
prvků vzniku vztahu mezi řemeslem a životní filozofií, pro ztotožnění člově
ka s profesí. Zajištění podmínek pro vnitřní svobodu v technickém myšlení
a v rozhodování vyúsťuje v odpovědnost za provedenou práci danou výrobním programem. Jasná koncepce pramenící ze společenské prospěšnosti a vztah
k pracovnímu prostředí tyto snahy umocňuje, stejně jako sociální postavení
pracovníků vyjadřované pojmem "solidnost podniku". Neméně důležitý je
vnější projev podniku, a to jak ve výrobcích, tak v činnosti v příslušném regionu. Zkušenost z řemeslné symboliky je nutno převádět do současného markingu podniků a tím i po stránce estetické ukázat vnějš1m pozorovatelům svou
přítomnost, váhu a prospěšnost v jejich životě . Mohou samozřejmě existovat
i další podněty k vytváření kultury podniku, ovlivňované specifikou pracovních činností. Podstatné je však tímto souhrnem na první pohled nesourodých
expozice. Ing. J. Bubák se k této žádosti vyjadřuje negativně . AMP, B 15/ 1- 1, č . j. Praes. 89735
z 31. července 1891.
Podle protokolu, který byl sepsán dne 19. října 1891 na schůzi výstavní komise, bylo rozhodnuto, že vodárenské exponáty nebudou vydány z majetku města, resp. městské vodárenské
kanceláře. AMP, B 15/1 - 1, č . j . Praes. 121494 z 22. října 1891.
4 Na tomto místě mi dovolte malou odbočku. Vztah ke kulturnímu životu Prahy projevilo
vedení vodáren již před Jubilejní výstavou, a to v r. 1884. Po ukončení rekonstrukce objektů
Staroměstské vodárny na Novotného lávce nabídlo nové prostory pro výstavu indických sbírek
ing. Ottokara Feistmantela. Výstava měla v té době nepoznaný ohlas u kulturní veřejnosti
a vodárny, podle slov Voj ty Náprstka, " ... pomohly českému národu pootevřít okno do světa" .
Katalog k výstavě u pří ležitosti I 00. výročí narození O. Feistmantela. Praha 1991.
5 D. Marhoulová, Japonské systémy řízení. Praha 1989.
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či samozřejmých činností vytvářet již zmíněnou

nit, spojující povědomí zaa určující "duch řemesla".
Snaha po odlišení se bohužel nevyhnuta ani vodárenské expozici a došlo
k jednomu, i když dobře míněnému, extrému.
Jak daleko tato snaha o vyjádření starobylosti a obecné prospěšnosti může
dojít, ukazuje příklad přivlastnění symbolu. Právě na Jubilejní výstavě v Praze se poprvé objevil znak pražského vodárenství: stříbrná studna s okovem
v modrém štítě a pod štítem deviza: "Vodárny jsou klenot města nejušlechtilejší a nejpotřebnější. " Tento znak měl dodat expozici skutečné starobylosti
a byl vydáván za znak cechu pražských vodáků ze 16. století. Přidaná deviza
je výňatkem z instrukcí roumíka z r. 1569. Studna s okovem měla ukázat nejstarší způsob dopravy vody, což bylo po stránce symbolické v pořádku. Historické opodstatnění už tak správné nebylo. Několik podezřelých okolností
zde upozorňovalo na umělou vykonstruovanost znaku. Podoba studny byla
zjevně vykreslena podle renesanční předlohy, štít byl použit gotický. Při ově
řování původu symbolu bylo zjištěno, že v Archivu hl. m. Prahy se nenachází
žádný doklad o udělení znaku pražským vodákům, ani žádná zmínka o používání symbolu v 16. století či později. Jasno do celé záležitosti vnesl objev
negativu fotografie, kde byl identický motiv studny s okovem vyobrazen nikoli však ve štítě, ale v kamenném reliéfu s ostatními ozdobami. Snímek
pochází z konce 19. století. V popisku negativu bylo opět uvedeno, že jde
o znak pražských vodáků ze 16. století ze svorníku klenby Vladislavského
sálu Pražského hradu. Následným průzkumem výzdoby zmíněného sálu byl
tento symbol nalezen, nikoli však uvnitř sálu, ale jako výzdoba hlavice prostředního okna severního průčelí sálu. Dostupné informace neosvětlují důvod
výjimečného užití tohoto motivu. Domněnka, že jde o symbol upozorňující
na umístění cisterny, která sloužila k zásobování Pražského hradu vodou, se
ukázala jako spekulativní. Nelze našim předkům vyčítat, že v jejich technickém myšlení evokovala studna s okovem nejstarší způsob dopravy vody. Nutno
dodat, že Pražské vodárny por. 1891 zmíněný znak používaly do nedávné
doby pouze v neúředním styku, jako výzdobu vnitropodnikových norem, na
vazbách některých pamětních tisků, na diplomech apod. 6
Tato malá sonda ukazuje, do jakých poloh se může užívání symbolů dostat.
Symbolika jako součást kultury podniku je sice velmi důležitá, ale je ji nutné
zbavit historizujícího nánosu a přetvářky. Úspěch Jubilejní výstavy v r. 1891 ,
zjevná prospěšnost káranské vody (1914) v Praze opět vyzdvihla do popředí
městnanců

6 J. Jásek, Heraldika a technika. Sborník příspěvků III. setkání genealogů a heraldiků . Ostrava
1986, s. 75 .
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vodárenskou profesi, která po vzniku Velké Prahy upevnila své postavení nejen
v myšlení vodárenských zaměstnanců, ale i ve vztahu k městu samotnému.
Magistrát Velké Prahy si plně uvědomoval důležitost spolehlivého zásobování městské aglomerace kvalitní pitnou vodou, a proto rozvoj vodárenské
profese všemožně podporoval. Po celé období první republiky prosazoval ve
vodárenství vysokou kvalitu řídících složek, od radů přes mistry (pantáty) až
po vodáky. Velmi časté bylo působení expertů různých oborů při rozhodování
o technické a řídící úrovni této komunální služby, bez ohledu na různé reorganizace. Všechny tyto snahy byly podepřeny různými vymoženostmi, ze kterých vyniká i možnost využívat zdarma nebo se slevou některých služeb ostatních pražských komunálních podníků. Pražské vodárenství po stránce odborné,
řídící a sociální dosáhlo svého vrcholu. Pražské vodárny se staly "solidním
podnikem" zaručujícím životní standard svých zaměstnanců, kteří klidnou
a systematickou prací zajišťovali spolehlivou službu městu. Kultura podniku
byla na vysoké úrovni, a proto Pražské vodárny snadno odolávaly vlivům
hospodářské krize a později i direktivním a mocenským zásahům protektorátní správy.
Je samozřejmé, že další politické, hospodářské i etické vlivy na klima
v pražském vodárenství dosti značně působily, neovládly je však úplně. Právě
kultura podniku s dlouholetou tradicí, postavená na vysoce odborném fundamentu, hrdost na profesi a jakýsi "duch vodárenství" alespoň částečně vylučovaly neodborné a neetické zásahy. Vždy převažovala snaha jít dál ve skutečném (ne proklamovaném) vývoji, i když to bylo stále složitější_?
Uvědomování si příslušnosti k profesi a k hlavnímu městu bylo po Jubilejní výstavě r. 1891 dále propagováno. Po ukončení výstavy byl materiál uložen do depozitáře a tehdejší vodárenští technici v čele s ing. J. Bubákem
pokračovali v dalším systematickém shromažďování vodárenských památek.
Zásluhou této činnosti byla pak při výstavě konané v Praze r. 1937 sdružením
Plyn, voda, zdravotní technika právě vodárenská expozice nejobsáhlejší.
Zájem o sbírání dokumentů nepolevil ani v dalším období. Tato činnost
vyvrcholila výstavou 600 let pražského vodovodu, pořádanou v r. 1948
v budově ředitelství Vodáren hl. m. Prahy na Malé Straně čp. 506 na Kampě.
Výstava měla mimořádný ohlas, a proto, po dohodě mezi ředitelstvím vodáren a ředitelstvím Národního technického muzea, byla provedena reinstalace
v prostorách Národního technického muzea v Praze na Letné. Po dobu osmi
měsíců se tato výstava těšila přízni široké veřejnosti. Nutno dodat, že mno7 J. Jásek, Využití kultury podniku v řízení. Závěrečná práce INVP. Praha 1990, PAPV, fond
PVII.
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hým tehdejším funkcionářům nebylo toto ,,netřídní" zdůrazňování řemeslných
tradic příliš po chuti 8, a to přesto, že vstup na výstavu v malostranském paláci
byl řádně "třídně a internacionálně" vybaven. 9 Po ukončení výstavy v Národním technickém muzeu byly sbírky provizorně uskladněny v místnostech pražské Invalidovny do doby, než Vodárny najdou vlastní výstavní prostory.
Historické povědomí zaměstnanců zabývajících se provozováním pražského vodovodního systému, kdysi účinně připomenuté Jubilejní výstavou a podpořené výstavou k šestistému výročí pražského vodovodu, se přes nepřízeň
politických mocipánů (nebo snad právě proto) s razancí prosadilo ještě jednou. Když byla ředitelství Vodáren hl. m. Prahy přidělena budova bývalého
policejního ředitelství v Praze 1 na Národní třídě č. 13, byly na příkaz tehdejšího ředitele ing. F. Štulíka adaptovány suterénní prostory pro stálou výstavu
pražského vodárenství. Přestavbou byli pověřeni arch. V. Majer a stavitel
F. Duda, instalací výstavy pak O. Miiller. 10 Expozice byla slavnostně otevře
na (nikoli však bez problémů) dne 26. června 1952 za účasti pražského primátora dr. V. Vacka a dalších hostí. 11 Od tohoto data slouží široké veřejnosti
jako Muzeum pražského vodárenství. Celá expozice je řazena chronologicky
podle jednotlivých stupňů vývoje pražského vodárenství. První skupina exponátů dokumentuje soukromé vodovody na území nynějšího hl. města Prahy
před r. 1348, včetně prvního veřejného vodovodu založeného na Novém Městě.
Druhým stupněm vývoje je období vltavských vodáren (cca 300 let). Zobrazuje zejména éru renesance, kdy čtyři vltavské vodárny a jejich distribuční
systém dostávají na dlouhá léta základní podobu, a potom zejména první polovinu 19. století, kdy se na vývoji čerpací techniky podíleli čeští vynálezci
Josef a Romuald Božkovi. Dva unikátní modely čerpacích strojů pocházejících z jejich rukou jsou ozdobou celého muzea.
Další vývojové etapy jsou dokumentovány modely, přístroji a obrazy
z období velké rekonstrukce probíhající v osmdesátých letech 19. století, z výstavby vodárny v Káraném na počátku 20. století a ze stavby první části vodárny v Podolí ve dvacátých letech. Nejcennější je unikátní sbírka vodoměrů ,
od kalibrovaného kohoutu z r. 1815 přes vodoměry rychlostní, volurnové, diskové a objemové až po vodoměry dnešních konstrukcí. 12
8 Návštěvní

kniha výstavy 600 let pražského vodovodu, PAPV, fond PV I.
Foto výzdoby vchodu, PAPV, sbírka negativů.
10
Architektonické návrhy V. Majera, PAPV, sbírka plánů.
11 Podle osobních vzpomínek O. Mullera, dlouholetého správce muzea, byla sice instalace
sbírek kladně hodnocena, ale primátorovi dr. V. Vackovi vadila naprostá apolitičnost expozice.
12 J. Jásek, 35 let Muzea pražského vodárenství, příloha Zpravodaje Pražských vodáren,
Praha 1987.
9
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Ze všeho, co bylo uvedeno, vyplývá, že misto Jubilejní výstavy ve vývoji
pražského vodárenství je v počinu uvědomování si příslušnosti k vodárenské
profesi , k hlavnímu městu Praze a k prosazování životodárného řemesla stále
v povědomí veřejnosti . Ne vždy se to dařilo , ale základ do dnešních dnů pře
žil. A to není málo.

Expozice vodáren na Jubilejní výstavě 1891,
nástroje k vodáckým pracím do r. 1860.
(PAPV, sbírka negativů)
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Expozice vodáren na Jubilejní výstavě 1891,
staré vodovody a figurína vodáka.
(PAPV, sbírka negativů)
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JANA BRABENCOVÁ

ČESKÉ MALOŽIVNOSTNICTVO NA VŠEOBECNÉ
ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ 1891

Maloživnostnictvo v Čechách, stejně jako ostatní kategorie příštích vystavstupovalo do příprav své reprezentace na Všeobecné zemské jubilejní výstavě 1891 s ideou ukázat v co nejlepším světle svou činnost, prezentovat na nejvyšší úrovni kvalitu své práce a dokázat, že i malý podnikatel se
uplatní v dravé konkurenci industriální buržoazní společnosti .
Svou účast na této významné akci začali drobní živnostníci, představovaní
především nezávislými individuálními výrobci nebo soukromníky vlastnícími řemeslnickou dílnu s méně než dvaceti zaměstnanci 1, připravovat na počátku roku 1890.
Tehdy na výroční valné hromadě nejvlivnějšího živnostenského společen
stva- pražské Řemeslnicko-živnostenské besedy- zazněla k českému "malému muži" výzva k důstojné a co nejhojnější reprezentaci jeho práce na chystané výstavě. Když pak začátkem března téhož roku (9. března) proběhlo ve
velké zasedací síni Staroměstské radnice v Praze valné shromáždění hlavního
výboru pro přípravu jubilejní výstavy, kde byl schválen organizační a jednací
řád, program výstavy a byly ustaveny dvě důležité instituce, totiž výkonný
a zřizovací výbor, usilovalo okamžitě i maloživnostnictvo o to, aby bylo v obou
těchto institucích náležitě zastoupeno. Svůj požadavek prosadilo nejprve ve
zřizovacím výboru, kde jej reprezentovali pražští řemeslníci zlatník a stříbr
ník Václav Němec a knihař Jan Toužimský, který byl v té době jednatelem
vovatelů,

1 V sousedním Německu představoval velkovýrobu teprve podnik, jehož majitel zaměstná
val 50 a více osob. Již tento fakt napovídá o struktuře průmyslu nejen v celé habsburské monarchii, ale i v Čechách , kde, jak uvádí M. Hlavačka ve své práci Jubilejní výstava 1891. Praha
1991, s. 52, byla více než polovina výrobních živností provozována jen svým majitelem a bez
motorického pohonu strojů a malovýroba tu proto představovala stále významnou složku ekonomiky.
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pražské Řemeslnicko-živnostenské besedy. Později se činnosti ve výborech,
zejména ustavených pro jednotlivé výrobní skupiny, jichž bylo celkem 27,
zúčastnili ještě mnozí další reprezentanti malovýrobců .
Účast všech zájemců, tedy i maloživnostníků, na výstavě v Praze byla diskutována na schůzích výstavních výborů, k tomu účelu zřizovaných při obchodních a živnostenských komorách. Tady docházelo ke konfrontacím prvních představ, jak nejlépe využít jedinečné příležitosti propagace svých
výrobků, ale třeba i možnosti množství mimořádných výdělků při instalač
ních pracích přímo na výstavišti. Hned od počátku převažoval názor, že nej vhodnější bude vystavovat ve větších celcích, nejlépe práce demonstrující
činnost určitého společenstva či společenstev, aby tak mohla být jednotlivá
výrobní odvětví prezentována v přehledných a souvislých celcích. Mezi výrobci se stala velmi diskutovanou otázka, kdo vlastně může být vystavovatelem. Šlo v podstatě o to, zda výstavu budou moci obeslat také obchodníci,
proti čemuž se alespoň zpočátku řemeslníci-výrobci rozhodně postavili. Argumentovali hlavně tím, že výstava má být přehlídkou, resp. obrazem "veškeré výrobní síly a dovednosti, jak ve vědách a umění, tak i v průmyslu, řemes
lech a zemědělství", a u exponátů vystavovaných obchodníky hrozí nebezpečí ,
že budou předváděny také výrobky cizí provenience; tím by byl přinejmen
ším oslaben hlavní účel celé akce- totiž že "výstava má ukázati a povznésti
výrobní sílu českých řemeslníků, průmyslníků a zemědělců, ale nikoli činnost
obchodní, která sama ni čehož nevyrábí". Myšlenka zabránit účasti obchodníků na výstavě se sice nakonec nesetkala s porozuměním, ale řemeslníci si na
zřizovacím výboru vymohli alespoň podmínku, že obchodník musí u vystaveného exponátu uvést jméno výrobce a že výrobce musí být z Čech. Toto opatření mělo zabránit konkurenci cizích výrobců, tj . znemožnit vystavování exponátů vyrobených mimo Čechy.
To tedy byly některé z obecných problémů, které provázely přípravná jednání. Podívejme se nyní, jak byla připravována praktická stránka vlastní účasti.
Řemeslnictvo- jednotlivě i celá společenstva- zpočátku vůbec nespěchalo
se zasíláním závazných přihlášek. 2 Nebylo to jistě proto, že by nemělo na
účasti zájem. Domnívám se, že hlavním důvodem jak u jednotlivých výrobců,
tak u živnostenských korporací bylo vyčkávání na rozhodnutí a pokyny živnostenských organizaci s širší působností a dalších kompetentních orgánů,
Je však nepochybné, že zájem vystavovat byl hned od počátku značný, i když pravděpo
spíše mezi většími podnikateli. Svědčí o tom nutnost přizpůsobit původní přehledný
plán uspořádání výstavních prostor poněkud chaotičtější, ale více vystavovatelů pojímající realizaci.
2

dobně
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představovaných místními besedami, obchodními a živnostenskými komorami a výstavními výbory.
Nezanedbatelným faktorem byla samozřejmě i otázka financování účasti
potenciálního vystavovatele, neboť bylo mnoho takových, kteří nebyli schopni vlastními silami nést veškeré potřebné náklady. A tak se tedy organizace
účasti začala rozbíhat teprve tehdy, když byly po celé zemi z iniciativy místních řemeslnických besed v součinnosti s obecními představiteli zakládány
lokální zvláštní výstavní komitéty, jejichž činnost měla umožnit shromažďo
váni finančních prostředků , koordinovat zadávání zakázek, poskytovat subvence, zabezpečovat poradenskou službu apod., a tímto způsobem vytvářet
podmínky pro malé nemajetné živnostníky, aby i oni mohli v Praze předvést
své výrobky. Tyto komitéty mohly také nejlépe posoudit místní poměry
a odhadnout, zda náklady spojené s účastí vystavovatelů do jejich obvodů
spadajících jsou pro ně nejen únosné, ale zda samotná účast bude účelná a prospěšná. Měly fungovat jako určití "zprostředkovatelé" mezi všemi potenciálními vystavovateli (tedy i velkoprůmyslníky, kulturními, školními a dalšími
organizacemi) a stálou výstavní komisí pracující pří Obchodní a živnostenské
komoře v Praze. Ta pro ně i pro ostatní komory vypracovala speciální "Řád
místních komitétů pro obeslání Všeobecné zemské výstavy jubilejní v Praze
roku 1891 ". Prostřednictvím místních komitétů se měly odesílat přihlášky
pražské komisi a ta zase přes ně sdělovala potřebné informace.
Velmi důležitou a zásadní činností komitétů bylo zřizování místních finanč
ních fondů výstavních na podporu nemajetných výrobců a na výdaje komitétu
samého. S prostředky zde shromážděnými disponoval výhradně komitét, který z nich hradil hlavně příspěvky na výrobu exponátů, náklady na pořizování
výstavních vitrín, různých pomůcek apod. Podporu drobným výrobcům vyjádřily i některé instituce, které se živnostenskými otázkami nezabývaly jen při
příležitosti výstavy. Tak např . Jednota pro povzbuzení průmyslu věnovala na
podporu nemajetných živnostníků 1 000 zlatých, a tuto částku na základě osobních žádostí rozdělila mezi 39 vybraných žadatelů . 3 Většinou šlo o úhradu
dopravného a v několika případech poskytla Jednota subvenci přímo na zhotovení exponátu. Pražská obchodní a živnostenská komora vedle finanční
podpory zakoupila ještě pro méně majetné řemeslníky výstavní stoly a vitríny. Podpůrný význam měla i činnost agitačního výboru obchodnického spolku Merkur, který nabízel vystavovatelům zastupování jejich zájmů přímo na
výstavě, aby jim tak ušetřil náklady spojené s osobní přítomností. Snaha zain3 Přihlásílo se celkem 78 žadatelů; z nich bylo vybráno 39 žadatelů, mezi něž bylo rozděleno
944 zlatých 46 krejcarů .
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teresovat co největší počet řemeslníků se projevila i v důrazném apelu na
národnostní cítění českého řemeslníka, neboť to měl být především on, kdo
bude reprezentovat práci českých rukou, když tovární výroba je u nás převáž
ně v rukou Němců, jak podotkl redaktor v červencovém čísle živnostenského
časopisu Živnostník. Přesto byl počet přihlášených stále poměrně nízký. Ani
třikrát prodloužený termín k odeslání přihlášky- poslední byl vyhlášen k 30.listopadu 1890- nevyvolal prozatím nijak pronikavý zájem ze strany malovýrobců.
V té době, tj. na sklonku podzimu 1890, se také definitivně rozhodlo o neúčasti
německých výrobců, především z liberecké a chebské obchodní a živnostenské
komory 4 a o výstavě se začíná stále častěji hovořit jako o ryze české. I za této
situace byl pro případné zájemce z těchto oblastí termín prodloužen ještě do
15. prosince.
První seznam přihlášených vystavovatelů z jednotlivých obchodních a živnostenských komor uveřejnil časopis Živnostník v lednu 1891 S, kdy už byl
také dokončen celý průmyslový palác, určený i pro umístění exponátů řeme
slné výroby. 6
40 měst a míst 108 vystavovatelů
Z budějovické OŽK se přihlásilo
51
97
z chebské
154
452
z liberecké
152
47
z plzeňské
1105
153
z pražské
Srovnáme-li tento předběžný stav přihlášených vystavovatelů s konečným
počtem vystavujících, a to jen ve stálých expozicích, jichž bylo téměř 6 000 7,

4 Byl to důsledek neúspěšného jednání o tzv. punktace, které způsobovalo stále se zhoršující
politickou a národnostní situaci v Čechách . O neúčasti německých výrobců na výstavě pak
rozhodlo s definitivní platností podzimní zasedání českého sněmu, konané v listopadu 1890.
Zástupci klubu německých poslanců vydali 27. ll. prohlášení, v němž mj . uvedli, že nemohou
za daného stavu svým krajanům doporučit její obeslání. Těm, kteří už byli přihlášeni, však
nechtěli v účasti bránit.
Situace skutečně vyvolala hromadný odchod německých vystavovatelů, zejména z výstavních výborů. Češi je ale ihned zastoupili, rozhodnuti dovést přípravné práce k úspěšnému zahájení a konání jubilejní výstavy. Srv. M. Hlavačka, Jubilejní výstava, s. ll n.
5 Viz časopis Živnostník, 7, 1891, č. I (10. I.), s. 5- 6.
6 S rozmisťováním exponátů bylo započato počátkem března, kdy byly jak průmyslový palác, tak ostatní výstavní prostory předány k používání.
7 Jubilejní výstavy se nakonec zúčastnilo 8 772 vystavovatelů, z nichž bylo účastníků výstavy stálé 5 969, výstav občasných (příležitostných) 2 563, výstavy retrospektivní 240, celkem
tedy 8 772. Srv. Sto let práce. 1791-1891. Zpráva o Všeobecné zemské výstavě v Praze 1891.
Díl III. Praha 1895, s. 8.
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potvrzuje se, že valnou část přihlášek obdržel generální výstavní výbor vlastkrátce před zahájením. A malovýrobci zřejmě mezi těmito "opozdilci"
tvořili značnou část, protože zájem vystavovat, který nakonec projevili, musel výstavní výbor řešit rozšířením výstavní plochy pro malovýrobce i na tzv.
druhou průmyslovou budovu a na pavilon hospodářských strojů, aby mohly
být všechny přihlášené exponáty umístěny.
Bilance účasti českého maloživnostnictva na Všeobecné zemské jubilejní
výstavě 1891 byla zhodnocena vlastně ihned po zahájení výstavy 15. května.
Ukázalo se, že malovýrobce nejenom zaujímal mezi vystavovateli důstojné
místo, ale účastnil se této akce v neočekávaně hojném počtu a v některých
výrobních skupinách reprezentoval podstatný či dokonce největší počet vystavovatelů. Bylo tomu pochopitelně především v těch skupinách, kde produkce měla malovýrobní charakter. Ukázalo se, že výrobky malovýrobců se
podílely podstatnou měrou (či dokonce převažovaly) téměř u poloviny
z dvaceti sedmi odborných skupin na výstavě zastoupených. Svou práci zde
předvedli například soustružníci, šperkaři a zlatníci, prýmkaři, výrobci voňa
vek, mýdel, toaletních a hygienických potřeb, skláři, hodináři, zámečníci,
kartáčníci, zpracovatelé dřeva, korku, kostí, pryže, mořské pěny, nožíři, klempíři, sedláři či řemenáři, hrnčíři, potravináři a mnohé další výrobní obory,
různá živnostenská společenstva a také malí obchodníci. Největší účast vystavovatelů z řad malovýrobců zaznamenala skupina VII., která sdružovala
výrobce, jejichž produkce měla typicky malovýrobní charakter, totiž výrobce
oděvního průmyslu. Bylo mezi nimi 66 výrobců oděvů, 136 individuálních
obuvníků a společenstva z Kladna, Hradce Králové, Královských Vinohrad,
Zbirohu, Domažlic, Chrudimi, Karlína a pražských měst, dále 15 výrobců
prádla, 32 rukavičkářů a pražské společenstvo rukavičkářů, ll kloboučníků,
13 módních závodů, ll vlásenkářů a kadeřníků, 29 kožešníků spolu se zásobním společenstvem kožešníků a společenstvem kožešníků v Praze, 3 výrobci
fezů, 9 výrobců pleteného zboží, jeden výrobce deštníků, jeden výrobce pokrývek, 6 výrobců různých pomůcek pro některé z těchto živností a společen
stvo punčochářů z Domažlic. 8
Ve svém celku se většina expozic představila na velmi dobré úrovni a ukázala názorně současné možnosti a schopnosti českého řemeslníka v tom kteně

8 Tamtéž, s. II. Je zde uvedena účast maloživnostnictva i v dalších odborných skupinách,
z nichž výrazně zastoupeni byli maloživnostníci ještě ve skupině IV. Kůže a výrobky z ní, ve
skupině V. Výrobky ze dřeva atd., ve skupině Vl. Průmysl textilní, ve skupině VIII. Papírnictví
a knihařství, ve skupině XI. Průmysl zpracování skla, hlíny atd., ve skupině XIV. Železné a kovové
výrobky, ve skupině XV. Zboží zlaté a stříbrné, ve skupině XX. Výroba nábytku, ve skupině
XXI. Výroba vědeckých nástrojů a hodin, ve skupině XXII. Hudební nástroje.
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rém výrobním oboru. Z opravdu bohaté a rozmanité přehlídky malovýrobních oborů vzbudil značnou pozornost pavilon pražského společenstva pekařů, kde byla k vidění jednak celá výroba, jíž společenstvo zabezpečovalo spotřebu pekárenských výrobků na výstavišti, ale i vzorová ložnice - ubytovna
pekařských dělníků. 9 Za velmi zdařilé byly považovány kolekce vystavované
v expozici brašnářských výrobků, granátových šperků, kterou po ukončení
výstavy věnovali výrobci vídeňskému uměleckoprůmyslovému muzeu, velký
úspěch zaznamenal pavilon truhlářských společenstev, expozice obuvnictví,
zámečnictví i výrobky vystavené jednotlivci, z nichž uvádím například zámečnické zboží Karla Churaina z Hlinska, barvíře Jakuba Vernera z Počátek,
ale byly to i výrobky Karla Kordíka, hřebenáře z Prahy, a mnohých dalších.
Přes některé nedostatky spočívající v nižší úrovni vystavovaných exponátů ,
která byla vytýkána např. některým výrobkům předváděným v expozici mlynářské produkce, v nedostatečném zastoupením některých oborů (pozlacovači), v nevhodném umístění či v absenci většiny německých producentů, byla
účast "malého muže" na jubilejní výstavě hodnocena všeobecně s velkým
uznáním. To nakonec dokládá i verdikt výstavní poroty, která rozhodla při
znat více než 1 000 vystavovatelů z řad malovýrobců některou z udělovaných
cen.

9

216
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JAN

ŠŤOVÍČEK

JUBILEJNÍ VÝSTAVA 1891 V PRAZE
ASEVERNÍČECHY

Zemská jubilejní výstava roku 1891 byla události mimořádného významu
a svým dosahem přesahovala hranice Čech . Vyzněla jako velkolepá manifestace tvořivých sil českého lidu před celým světem. Vyznačovala se totiž výrazně českým charakterem, přestože ji pořádaly zemské úřady a instituce pod
patronací samého panovníka. 1 Původně byla koncipována ovšem jako oficiální zemská hospodářská výstava, která měla podat obraz českého hospodářství za posledních sto let. Měli se na ní podílet vystavovatelé z celé země
bez ohledu na svou etnickou příslušnost. Když se v letech 1887-1888 začala
tato výstava z podnětu pražské Obchodní a živnostenské komory připravovat
a byla schválena zemským sněmem, vyvolalo to odpor německých podnikatelů z celých Čech, kteří nechtěli připustit, aby tu česká buržoazie získala
možnost výstavní prezentace před celým světem a tím dále narušovala její
pozice. Němci proto přešli k bojkotu této výstavy, a to už od jejích příprav. 2
Reprezentantem a tlumočníkem zájmů českých Němců v té době se stala
Obchodní a živnostenská komora v Liberci, neboť Liberec byl všeobecně
považován za centrum a neoficiální hlavní město tzv. Německých Čech
(Deutschbohmen). 3 Ta jejich jménem už v prosinci 1887 odmítla plán výstavy podpořit , respektive podílet se na ní společně s českými podnikateli.
K bojkotu výstavy se však nepřipojila mocná zemská šlechta, včetně místo1 Problematikou výstavy se nověji zabýval a zhodnotil ji M. Hlavačka, Jubilejní výstava
1891. Praha 199!.
2 Srv. Sto let práce, Zpráva o Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze 1891. Sv. l- 2.
Praha 1893, s. 32--65.
3 V duchu této koncepce byla v osmdesátých a devadesátých letech 19. století v Liberci
postavena i řada reprezentativních budov (mezi nimi také palác obchodní komory) a sídel libereckých průmyslníků a bankéřů - srv. S. Technik- V. Ruda, Liberec minulosti a současnosti .
Ústí n. Labem 1980, zvl. s. 62- 78.
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Františka Thuna, který svým vlivem přispěl k tomu, že se
dostalo zemské podpory a v lednu 1890 i finanční subvence
z prostředků země . Němečtí podnikatelé proto od bojkotu výstavy načas ustoupili.4Počátkem března 1890 vstoupili i do výstavních výborů. Než spolupráce byla kratičká. Již v květnu 1890 začala liberecká komora s novým bojkotem. Přislíbená subvence pro výstavu byla odložena "na pozdější dobu", bylo
vytýčeno heslo "přihlásit se k výstavě, ale neobeslat ji" a posléze 27. ll. 1890
zástupci komory spolu s dalšími německými představiteli z výstavních výborů vystoupili. Jubilejní výstava 1891 se tak najednou stala záležitostí výhradně českou a nadto politickou. Její realizaci si vzal celý český národ za čestnou
povinnost. 5
Všeobecná zemská jubilejní výstava 1891 v Praze byla slavnostně otevře
na v pátek 15. května 1891 na novém výstavišti, které bylo pro ni postaveno
na okraji Stromovky. Konala se pod patronací samého panovníka - císaře
Františka Josefa I.-, který sice na její zahájení nepřijel, ale v zastoupení sem
poslal svého bratra arcivévodu Karla Ludvíka, jenž ji také otevřel. 6
Jubilejní výstava 1891 přitáhla neobyčejné množství návštěvníků z domova i ze zahraničí. Zatímco česká publicistika ji přijala neobyčejně přízni
vě, německé listy vycházející v Čechách zaujaly až protichůdná hlediska.
Některé ji hodnotily sice pozitivně a přinášely o výstavním dění průběžné
informace, ale většinou se k ní stavěly negativně- ignorovaly ji či přinášely
jen sporadické zprávy, a to po výtce jen odsuzujícího charakteru. Z pražských
německých listů o výstavě pravidelně referoval jen Deutsche Abendblatt,
z mimopražských zvláště Elbe-Zeitung, vycházející v Ústín. Labem, list, který většinou přebíral zprávy dodávané žurnalistickou výstavní kanceláři. Obdobný postoj zaujímala vídeňská vládní a polovládní periodika, z nichž ně
která měla dokonce na výstavě zvláštní zpravodaje; říšskoněmecká periodika
o výstavě také občas referovala, ale většinou negativně v duchu vzepjatého
velkoněmeckého nacionalismu a šovinismu. Jejich články přitom často přejí
maly- či aspoň komentovaly- severočeské německé listy, kde pangermándržitele

hraběte

výstavě

Srv. česko-německé provolání Obchodní a živnostenské komory v Liberci k Jubilejní výz 10. 4. 1891, v němž se mj. proklamovalo: "Obchodní a živnostenská komora liberecká
může dnes v úplné shodě s těmi činiteli, kteříž na rozhodnuti a podniky ve veřejném životě vždy
jsou a budou rozhodnými, prohlásiti, že považuje za čestnou povinnost každého průmyslníka
v Čechách, aby na výstavě zemské 1891 se zúčastnil " - tištěný exemplář in: OA Semily, OZ
Turnov, sg. I-1889/24.
5 Sto let práce, sv. 1- 2, zvl. s. 55- 117.
6 Panovníkova cesta na pražskou Jubilejní výstavu byla něko li krát odložena a uskutečnila se
až téměř v jejím závčru- srv. dále.
4
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ské myšlenky nacházely též podporu. 7 Zaznívalo to i ze stránek nejvlivnější
ho z nich -libereckého deníku Reichenberger Zeitung, který byl i nejrozšíře
nějším periodikem v severních Čechách. Tento deník tlumočil zájmy libereckých i ostatních severočeských podnikatelů shodně s politikou liberecké
komory, Jubilejní výstavu 1891 ignoroval, a pokud o ní přinášel informace,
byly většinou negativní a naplněné proti českým šovinismem. V tomto duchu
se zde nesly už články v době příprav a krátce před otevřením výstavy. Obdobně psal i další liberecký list Deutsche Volkszeitung. 8
Slavnostní otevření Jubilejní výstavy 1891 Reichenberger Zeitung ignorovala. V den vernisáže přinesla pouze informaci o příjezdu arcivévody Karla
Ludvíka a jeho choti a dále pěti rakousko-uherských ministrů do Prahy, o jejich
slavnostním uvítání a průběhu návštěvy. Zcela na okraji těchto zpráv byla
glosa, že výstava bude dnes dopoledne slavnostně otevřena, ač není úplně
hotova, ale to bylo vše, co o zahájení výstavy v tomto listě bylo. 9 Deutsche
Volkszeitung naproti tomu hned po zahájení výstavy přinesla polemický člá
nek, v němž se snažila ukázat, že neúčast německých podnikatelů na výstavě
způsobili svým postojem sami Češi, a dokonce tu vytýkala panovníkovi a jeho
bratrovi, že tuto výstavu podpořili a tím vlastně projevili své sympatie
k Čechům. Podotýkalo se tu, že panovnický rod by neměl utiskovat žádný
národ ve své říši, zvláště ne Němce, kteří jsou oporou trůnu a jejich průmysl
má zde i rozhodující postavení. Zdůrazňovalo se tu, že takto byla i poškozena
pověst Liberce- "německočeského Manchestru". 10
Oba liberecké listy ve shodě s ostatní německou publicistikou Jubilejní
výstavu nazývaly "bubenečskou výstavou" či "bubenečským jarmarkem".
Deutsche Volkszeitung přinesla v druhé polovině května 1891 pod titulkem
"Die Bubenetscher Ausstellung" i dva polemické články, v nichž se posměš
ně psalo o českém rázu výstavy a proti českým národním symbolům, které se
objevily na výstavních plakátech. V souvislosti s tím tu byl komentován též
článek, který se objevili?. 5. 1891 v Zittauer Morgenszeitung a který informoval, že se v Žitavě- městě v blízkosti Liberce- objevily plakáty pražské
zemské jubilejní výstavy, které svým nevkusem pohoršují zdejší obyvatel7

Sto Jet práce, sv. 1- 2, s. 255- 256.
Deutsche Volkszeitung přinesla např. 14. 5. 1891 - den před zahájením výstavy- polemiku se staročeským německým listem Politik, který kritizoval německý tisk za bojkot výstavy.
Obhajovala politiku německých představitelů , zvláště dr. H. Hallwicha, který jako poslanec za
libereckou komoru na zemském sněmu bojkot tvrdě prosazoval - Deutsche Volkszeitung (dále
DVZ) 7, Nr. 132, 14. 5. 1891.
9 Reichenberger Zeitung (dále RZ) 33, Nr. 111 , 15 . 5. 1891.
10
Der Ausstellungs-Jubel, DVZ 7, Nr. 134, 16. 5. 1891.
8
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stvo, čemuž se nelze divit, neboť plakát vyznívá shodně s celou výstavou. 11
Jubilejní výstava 1891 v Praze značně posílila české národní povědomí
a sounáležitost slovanských národů. Řada návštěvníků ze slovanských zemí
sem přijela individuálně i zvláštními vlaky, aby zároveň pozdravila "zlatou
slovanskou Prahu". Bouřlivé projevy slovanského sbratření při vítání i během
dalšího pobytu hostů ze slovanských zemí vyvolávaly ovšem nelibost jak
u úřadů, tak v německém tisku, které v tom shodně spatřovaly demonstrační
projevy proti oficiální rakouské zahraniční politice. Rovněž tak byli v Praze
přijímáni hosté z Francie, jejíž představitelé boj o české státní právo, případ
ně za obnovu české samostatnosti, podporovali. Liberecký německý tisk toho
využíval i k proti českým útokům. Reichenberger Zeitung např. již 16. 5. 1891
informovala o příjezdu asi 200 slovanských studentů z Vídně a ilyrské oblasti
na pražský sjezd slovanského pokrokového studentstva a o jejich bouřlivém
přivítání, které přešlo v potyčky s pražskými Němci. Brzy nato tento list
i Deutsche Volkszeitung záměrně zveličily drobný incident, k němuž došlo na
výstavišti mezi dvěma českými studenty a německým návštěvníkem z Berlína, zvláště když jedním ze studentů byl Prokop Grégr, syn mladočeského
politika dr. Eduarda Grégra, takže toho bylo využito k politickým útokům na
mladočechy. Německý list se toho zároveň snažil využít k tomu, aby odradil
Němce od návštěvy výstavy. 12 V podobném duchu se nesly též informace
o návštěvě delegace francouzských studentů na studentském sjezdu a oslavách
studentského spolku Slávie 13,jakož i informace o hromadných výpravách ze
slovanských zemi na Jubilejní výstavu. Bouřlivé projevy slovanské solidarity
byly zde označovány jako panslovanské rejdy namířené proti Němcům a proti rakouské a německé zahraniční politice a mladočeští politici, kteří stáli v čele
tohoto hnutí, jako následovníci husitského fanatismu .14 Nenávistný duch libereckého německého tisku zasáhl ovšem i výpravy krajanů, výpravy českých
děti z pohraničního území a také zájezd vídeňských českých i německých
dělníků.

V půli srpna 1891 přijel do Prahy zvláštní dělnický vlak z Vídně. Ve výprabyli jak čeští dělníci a řemeslníci, kteří byli v Praze uvítáni jako krajané,
tak i řada německých dělníků a řemeslníků z Vídně a okolí. Výprava byla
vě

Die Bubenetscher Ausstellung, DVZ 7, Nr. 137, 20. 5. 1891; Nr. 141, 24. 5. 1891.
Zur Besuche der "Landesausstellung", RZ 33, Nr. 119, 26. 5. 1891 ; Nr. 124, 31. 5. 1891 ;
Tschechische Chauvinismus, DVZ 7, Nr. 149, 25 . 5. 1891.
13 DVZ 7, Nr. 149, 25. 5. 1891; RZ 33, Nr. 121 , 29. 5. 1891 aj.
14 Originai- Telegramme, RZ 33 , Nr. 165, 20. 7. 1891; Die panslawischen Kundgebungen in
Prag, RZ 33, Nr. 169,24. 7. 1891; Vom slavischen Mekke, RZ 33, Nr. 178, 4. 8. 1891 aj .
ll
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organizována za pomoci zástupců vídeňského dělnictva a řemeslnictva ve
a zemském sněmu, jejichžjménem se poslanec Schneider obrátil již v červenci 1891 na pražskou městskou radu s prosbou o přijetí
a pomoc při obstarání ubytování a stravování pro účastníky zájezdu. Němečtí
dělníci a řemeslníci byli však německým tiskem označeni jako " vídeňští antisemité". Stalo se to poté, když jménem pražského magistrátu odpověděl Schneiderovi radní Březnovský v tom smyslu, že dělníci budou v Praze v uvedený
termín vítáni, ale že ve výpravě nesmějí být žádní Židé! Pražská městská rada
se chtěla vyvarovat případných protižidovských útoků, které byly často záměrně spojovány se socialisticky orientovanými dělníky, ale dosáhla pravého
opaku. Všichni účastníci tohoto zvláštního dělnického vlaku byli označeni
jako "vídeňští antisemité"! Ve stejném duchu informovaly o tomto zájezdu
i oba liberecké listy, a to jak ve sdělení o přípravě zájezdu, které uveřejnily
ještě v červenci, tak v informacích z vlastního zájezdu. 15 Krátce před zájezdem také s neskrývaným potěšením psaly, že výprava vídeňských dělníků
nebude oficiálně uvítána představiteli městské rady na radnici či výstavišti. 16
Zamlčovalo se ovšem, že to vyplývá z policejního nařízení z počátku srpna,
které zakazovalo slavnostní vítání hromadných výprav na pražských nádražích, jejich průvody městem atd. 17
Výprava vídeňských dělníků a řemeslníků přijela do Prahy večer 14. srpna
1891 na nádraží Františka Josefa a hned následujícího dne přinesla Reichenberger Zeitung pohotovou zprávu, v níž se s potěšením konstatovalo, že na
peroně výpravu očekávala jen hrstka dělnictva se dvěma zástupci pražské
městské rady a že na nadšené pozdravy a volání vídeňských dělníků tu nikdo
neodpovídal, ač ve výpravě bylo hodně vídeňských Čechů. Popsána však byla
i jejich další cesta Prahou a oficiální přijetí, kterého se výpravě dostalo od
výkonného výboru Jubilejní výstavy na Žofině. Další dny pobytu vídeňské
výpravy, který trval necelé tři dny (odjela 16. srpna), tu byly jen glosovány. 18
Předtím ještě Reichenberger Zeitung přinesla počátkem srpna 1891 informaci o zájezdu vídeňských českých dětí, kterou organizoval vídeňský spolek
Komenský. Zároveň s ní tu byla též zpráva o zájezdu libereckých českých
dětí na Jubilejní výstavu, které přijely do Prahy vlakem ráno 3. srpna 1891
vídeňské městské radě

15 Die Wiener Antisemiten und die Bubenetscher Ausstellung, RZ 33, Nr. 170,20. 7. 1891 ;
Der Besuch der Wiener Antisemiten in Prag, RZ 33, Nr. 186, 13. 8. 1891 aj.
16 Zum Besuche der Wiener Antisemiten in Prag, RZ 33, Nr. 185, 12. 8. 1891 ; Nr. 186,
13. 8. 1891.
17 Srv. Sto let práce, sv. 1-2, s. 309- 31 O.
18 RZ 33, Nr. 188, 15. 8. 1891.
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pod vedením dr. Václava Šamánka a za doprovodu učitelů liberecké mati ční
školy Palečka, Matouše, Fukse a sl. Drahorádové. Reichenberger Zeitung svým
čtenářům předkládala ovšem přeloženou zprávu staročeského listu Hlas národa, kterou negativně komentovala, zejména v ní uvedený účel zájezdu aby mládež, která bude jednou českou stráží na severu, na vlastní oči viděla,
že je součástí národa se slavnou minulostí, na niž upomínají i starobylé pražské památky, a aby si na výstavě ověřila, co český lid svým umem dovede. 19
Koncem července 1891 jednal ministerský předseda hr. Taafe a hr. Hohenwart s českými představiteli o termínu stále odkládané panovníkovy návštěvy
Jubilejní výstavy, kterou čeští Němci stále nechtěli akceptovat. List Reichenberger Zeitung také ještě 28. července při zprávě o jednání volal: Pryč od
výstavy! a zrazoval panovníka od cesty s poukazem, že jeho návštěva posílí
odbojnou českou politiku a panslovanské nálady v Praze, a varoval jej před
možnými českými provokacemi. 20 Přes všechno se panovníkova návštěva Prahy
a Jubilejní výstavy přece jen uskutečnila, i když až téměř v jejím závěru.
Termín panovníkovy návštěvy byl oficiálně oznámen koncem srpna 1891
a stanoven na dobu od 26. září do 2. října 1891. Program byl ovšem širší,
František Josef I. měl navštívit nejen výstavu, ale také Prahu a některé její
předměstské obce a jeden den měl věnovat též návštěvě Liberce, aby se tím
zmírnil odpor českých Němců a dalo se jim najevo, jak si jich panovník vážL2 1
V Liberci ohlášení panovníkovy návštěvy na 1. říjen 1891 vyvolalo značné
nadšení. Byla to první panovníkova návštěva v tomto městě a liberečtí Němci
si toho považovali. Reichenberger Zeitung již při oficiálním oznámení návštěvy v pozdravném článku 28. 8. 1891 zdůraznila, že je to pocta všemu
německému obyvatelstvu v Čechách a že návštěva bude pro ně posilou. 22
O programu císařovy návštěvy, jejích přípravách, pozdravných poselstvích
liberecké městské radě atd. informovaly Reichenberger Zeitung i Deutsche
Volkszeitung po celé září. 23
V Praze byl František Josef I. za své návštěvy příjímán především jako
český král, i když on sám se za českého krále nedal korunovat. Praha byla
také vyzdobena především českými vlajkami a dalšími národními symboly.
Jubilejní výstavu si panovník prohlédl se zájmem, byl plný obdivu, ba proti

Reichenberger tschechische Kinder in Prag, RZ 33, Nr. 178 (Abend-Ausgabe), 3. 8. 1891.
Die Deutschen und die Prager Ausstellung, RZ 33, Nr. 172, 28. 7. 1891.
21 RZ 33 , Nr. 198, 199,27. 8., 28. 8. 1891.
22 Der Kaiser kommt! RZ 33, Nr. 199, 28. 8. 1891.
23 Oficiální program císařovy návštěvy v Liberci publikovala Reichenberger Zeitung dne
24. 9. 1891.
l9
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programují věnoval mnohem více pozornosti, než se oče
kávalo. Shlédl ji nejen v plánovaném termínu- odpoledne prvního dne-, ale
vrátil se sem ještě 27. a 30. září, takže výstavu navštívil celkem třikrát. 24 Rei
chenberger Zeitung i Deutsche Volkszeitung však o panovníkově pozornosti
vůči výstavě pomlčely. Přinesly pouze kratší zpravodajství z jeho návštěvy
Prahy.25 Zato jeho pobytu v Liberci bylo v listech věnováno hodně místa.
V den této návštěvy vyšlo dokonce slavnostní číslo Reichenberger Zeitung
a večer téhož dne ještě zvláštní večerní vydání. V Liberci- na rozdíl od Prahy
-byl František Josef!. přijímán především jako rakouský císař a ulice byly
vyzdobeny rakousko-uherskými vlajkami a symboly. 26 Zpravodajství
z císařovy návštěvy Liberce v Reichenberger Zeitung bylo natolik podrobné,
že do zmíněného zvláštního vydání se nevešlo a muselo pokračovat v listě
v následujícím dni.2 7 Panovníkův jednodenní pobyt v Liberci se však přes
řadu bezpečnostních opatření neobešel bez incidentu. Byl jím nevydařený
atentát, jemuž měla posloužit nitroacetylenová bomba, která byla neznámými
pachateli položena na koleje Liberecko-pardubické dráhy v blízkosti libereckého nádraží ve směru od Tumova, odkud měl císař přijet, a to u odbočky ke
stanici v Horním Růžodolu. Nálož byla však objevena staničním strážným
ještě v noci před příjezdem vlaku a včas zneškodněna, takže salonní císařův
vlak přijel do Liberce téměř v plánovaném termínu. Příhoda však pokazila
panovníkovi náladu, takže návštěvu Liberce zkrátit.28 Reichenberger Zeitung
také přinesla zprávu o urychleném panovníkově odjezdu z Prahy následujícího dne- patrně v důsledku zmíněného atentátu, ale o slavnostním zakončení
Jubilejní výstavy, k němuž došlo 18. října 1891, se ani nezmínila- ostatně to
bylo v duchu politiky bojkotu výstavy. 29

24

Srv. Sto let práce, sv. 1- 2, s. 321 - 328.
Der Kaiser in Prag, RZ 33, Nr. 224, 26 . 9. 1891; Nr. 225, 27. 9. 1891; Nr. 227,
29. 9. 1891.
26 České vlajky a národní symboly byly při císařově návštěvě v Liberci dokonce zabavovány! - Srv. dále.
27 RZ33,Nr.228,1.10.189 l ; Nr.228(Abend-Ausgabe), 1.10.189l;Nr.229, 2.10. 1891.
28 Eine diidische Demonstration, RZ 33, Nr. 228 (Abend-Ausgabe), I. 10. 1891; Nr. 229,
2. I O. 1891. Nevydařený atentát je spojován s anarchisty-socialisty ~srv. V. Ruda, Atentát na
císaře, Vpřed 23, 1981, č . 12 aj. Možná je však též hypotéza, kterou vyslovil již dobový severočeský tisk, podle níž byl atentát dílem říšskoněmeckých militantních kruhů, které jím chtěly
postrašit rakouského císaře a donutit k povolnosti, zvláště aby se zřekl koruny a s celou monarchií vstoupil do obnovené Německé říše .
29 Die Abreise des Kaisers vom Prag, RZ 33, Nr. 230 (Abend-Ausgabe), 2. 10. 1891.
25
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Zcela jinak přijímal Jubilejní výstavu v Praze český Liberec30 , jehož stře
diskem byl menšinový spolek Česká beseda, založený v r. 1863, který byl
i oporou dalším zdejším českým spolkům a poskytoval jim ve svém spolkovém domě mj. i potřebné prostory.
Libereckou Českou besedu v té době jako starosta vedl lékař dr. Václav
Šamánek, který stál zároveň v čele libereckého Sokola, místního odboru Národní jednoty severočeské a podílel se i na činnosti dalších zdejších českých
spolků, k jejichž spolupráci na půdě České besedy, jež je koordinovala, podstatně přispívaP 1 Jako vůdčí osobnost českého Liberce zorganizoval zde také
dvě výpravy na Jubilejní výstavu do Prahy.
Liberecká Česká beseda původně zamýšlela navštívit Jubilejní výstavu
kolektivně . Připravovala se na to již v r. 1890. Vzhledem k tomu také její
literární a divadelní odbor Argonauti ustoupil v červnu 1890 od zájezdu do
pražského Národního divadla a přesunul termín cesty na dobu Jubilejní výstavy, aby podpořil výpravu České besedy. Z finančních důvodů však ze zájezdu sešlo.32 Návštěvu však v jiné formě zorganizoval liberecký Sokol, neboť bylo třeba morálně podpořit několik Čechů z Liberce a okolí, kteří se
zúčastnili výstavy jako vystavovatelé, a ukázat, že český Liberec Jubilejní
výstavu i český národní život na rozdíl od německých velkopodnikatelů podporuje.33
Výprava libereckého Sokola na Jubilejní výstavu 1891 se uskutečnila
u příležitosti II. všesokolského sletu, který se konal v souvislosti s výstavou
ve dnech 28.-29. června 1891 v Praze. Libereckou výpravu tvořilo 40 účast
níků, kteří se v Tumově připojili k dalším sokolským jednotám ze župy krkonošské a spolu s nimi odjeli odpoledne 27. června zvláštním vlakem do Prahy. 34
Z podnětu místního odboru N árodní jednoty severočeské a za pomoci České
besedy se asi o měsíc později -počátkem srpna 1891- pod vedením dr. V Šamánka uskutečnil ještě zájezd žáků české veřejné školy v Liberci. Díky sbírkám mezi libereckými Čechy se sešla mnohem vyšší částka, než bylo před30 V té době tvořili Češi asi jednu třetinu obyvatelstva města Liberce, ačkoliv oficiální prameny uváděly jejich počet značně nižší- srv. Průvodce po Liberci a okolí. Liberec 1901, s. 98.
Nejvíce Čechů však žilo na dělnickém předměstí Horní Růžodol , v tehdy samostatné obci. Srv.
100 let české školy v Liberci, in: Zprávy České besedy č. 34. Liberec 1981, s, 5- 12.
31 J. Jirásková, MUDr. Václav Šamánek, in: Zprávy České besedy č. 1., Liberec 1966.
32 OA Liberec, Česká beseda v Liberci, Protokoly výbor. schůzí Vl. (1888- 1893).
33 Na Jubilejní výstavě z nich své výrobky prezentovali zvláště obuvníci a krejčí, např. První
česká výrobna zdravotních bačkor v Liberci, firma R. Janouch v Liberci aj. - Všeobecná zemská výstava 1891 v Praze. Hlavní katalog. Praha 1891, s. ll7n.
34 Padesát let Sokola v Liberci (1886-1936). Praha 1936, s. 27- 28; Praha, č. 33, 17. 6. 1891 aj.
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pokládáno, takže místo ll mohlo jet 140 dětí! Příprava této výpravy byla už
sledována pozorně v českém tisku, zvláště ve výstavním deníku Praha.35 Když liberecké děti přijely ráno 3. srpna 1891 na čtyři dny do Prahy,
ještě týž den výstavní deník Praha přinesl pohotovou stručnou informaci o jejich
příjezdu. 36 Podrobněji však referoval následujícího dne, přičemž hned v úvodu
zdůraznil, s jakými potížemi ze strany pražských úřadů a Němců se výprava
setkala: "Příjezd českých dětí z Liberce zavdal c. k. policejnímu ředitelství
podnět, že zakázalo jich přivítání na nádraží Františka Josefa. Na peron nebyl
z obecenstva nikdo vpuštěn[ ... ) Ani slečna Vilma Sokolová s několika žač
kami pražskými a jedna slečna učitelka z Vídně taktéž s několika žákyně
mi ..." Nezabránilo to však srdečnému přijetí, jehož se jim dostalo poté, jak tu
dále bylo referováno: "Když vlak zastavil a téměř půldruhého sta dítek vystoupilo, odebraly se před nádraží a tam teprve jim bylo dovoleno seřaditi se.
Ve dvou odděleních odebraly se dítky do místnosti Domácnosti, kde jim při
pjaty byly červenobílé odznaky s nápisem Liberec. Zatím bylo se obecenstvo
v hojném počtu před domem shromáždilo a když dítky sborem zapěly národní hymnu Kde domov můj?, odměnilo je obecenstvo hojným potleskem
a provoláváním sláva!"37 Nepřízeň úřadů doprovázela liberecké děti- ale
i jiné hromadné výpravy- i při návštěvě výstavy. Jak referovala Praha, nesměly liberecké děti jít pohromadě a musely si výstavu prohlédnout ve skupinách, i když předtím zde byly uvítány zástupci výkonného výboru výstavy.
Zde v Průmyslovém paláci je také očekával stařičký staročeský politik dr.
Antonín Pravoslav Trojan, čestný člen České besedy v Liberci. Výstavní deník Praha zachytil i úsměvnou příhodu, k níž tu došlo. Najeho dotaz: "Jak se
vám Praha líbí?", když děti dlouho neodpovídaly, odpověděl výstižně za ně
jeden z učitelů: "Zrovna jako v Liberci, pane poslanče. " 38
Liberecká Česká beseda se chtěla také kolektivně zúčastnit přivítání císaře
Františka Josefa I. v Liberci za jeho návštěvy 1. října 1891 a podobně jako
ostatní Češi jej hodlala přivítat především jako českého krále s českými národními symboly a vlajkami. V tomto duchu byl také vyzdoben besední dům,
ale liberečtí Němci v noci před panovníkovým příjezdem český prapor z budovy strhli a ukradli. Přes protesty České besedy na libereckém magistrátě
však tento incident nebyl objasněn a libereckým Čechům nebylo magistrátem
předem

č.

35 OA Liberec, Česká beseda v Liberci, Protokoly výbor. schůzí VI. (1888-1893); Praha,
74, 29. 7. 1891; č. 75, 30. 7. 1891 aj .
3 6 Praha, č. 79, 3. 8. 1891.
3 7 Praha, č. 80, 4. 8. 1891 .
3 8 Praha, č . 85, 7. 8. 1891.
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ani dovoleno uvítat panovníka hromadně v rámci České besedy jako spolku,
takže nezbylo, než aby se členové zúčastnili panovníkova uvítání jen jako
jednotlivci mezi davem. 39
Podobně jako v Liberci byla Jubilejní výstava roku 1891 v Praze přijímána
i v jiných severočeských městech. Svědectvím toho je i zde především regionální tisk. Bylo tomu tak i v dalším významném severočeském průmyslovém
městě - v Ústí n. Labem, kde vycházela dvě periodika - týdeník Aussiger
Anzeiger, spjatý se zdejšími průmyslníky a finančníky, jenž svým zaměřením
korespondoval s Reichenberger Zeitung, a dále list Elbe-Zeitung, který byl
tehdy poměrně liberálnější a mnohem objektivněji komentoval dění. Možnosti těchto dvou týdeníků byly ovšem ve srovnání se zmíněnými listy libereckými menší, neboť neměly takovou periodicitu.
Aussiger Anzeiger, podobně jako Reichenberger Zeitung, slavnostní otevření Jubilejní výstavy fakticky ignoroval. Přinesl pouze zprávy o příjezdu
a pobytu arcivévody Karla Ludvíka v Praze.40 Souviselo to s vědomou blokádou výstavy ze strany německých podnikatelů, k níž se list takto přidal. Pokud přinášel informace z výstavy, byly vesměs negativní a protičeského obsahu.4 1 Často se v nich vycházelo z článků v Reichenberger Zeitung, které tu
byly komentovány či doplňovány. 42 Aussiger Anzeiger též v souladu s převa
žujícím míněním na německé straně označoval Jubilejní výstavu za bubeneč
ský jarmark a kritizoval její výrazný český duch. Tendenčně, v rozporu s realitou zdůrazňoval, že zde byli opomenuti čeští Němci. 43
List Elbe-Zeitung naproti tomu nejenže své čtenáře informoval o slavnostním zahájení Jubilejní výstavy, ale v nejbližším čísle- 22. 5. 1891- popsal
barvitě slavnostní ceremoniál, přinesl výtah z projevů významných osobností
a obšírně informoval i o samotné výstavě, jejích pavilonech, expozicích i dění
kolem. Přinášel též zpravodajství o akcích, které tomu předcházely či následovaly, a to zvláště v prvních dnech, kdy v Praze dlel arcivévoda Karel Ludvík.44
Koncepcí výstavy se Elbe-Zeitung zabývala více v dalším čísle - 24. 5. 1891.
39 OA Liberec, Česká beseda Liberec, Protokoly výbor. schůzí Vl. (1888- 1893).
40 Aussiger Anzeiger(dále AA) 35, Nr. 38, 16. 5. 1891; Nr. 39, 23. 5. 1891.
41 Např. Aussiger Anzeiger 23 . 5. 1891 přinesl zmínku o otevření Jubilejní výstavy v Praze
jen proto, aby mohl upozornit, že v souvislosti s ní večer toho dne došlo v Praze k protiněmec
kým demonstracím, které vyvolal příjezd slovanského studentstva na jejich sjezd.
42 Srv. např. Prager Ausstellungsbilder, AA 35, Nr. 57, 25. 7. 1891; Die Wiener Antisemiten
und die Bubenetscher Ausstellung, AA 35, Nr. 58, 29. 7. 1891 aj. (reakce na články z Reichenberger Zeitung o slovanských účastnících na Jubilejní výstavě a děln ickém vlaku z Vídně).
43 Ausstellunggeschichte, AA 35, Nr. 40, 27. 5. 1891.
44 Eroffnung der Landesausstellung, Elbe-Zeitung (dále EZ) 18, Nr. 58, 22. 5. 1891 .
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Proti převažujícímu mínění v německé publicistice zdůrazňovala, že vernisáži výstavy byli přítomní též Němci, s jejichž účastí se původně počítalo mnohem více i na vlastní výstavě, ale tendenčně jejich blokádu výstavy připsala
na účet mladočeských politiků, kteří svými politickými akcemi Němce od
účasti na výstavě odradili.45 Přesto však Elbe-Zeitung výstavu neignorovala,
ba naopak ji podporovala a snažila se ji mezi svými čtenáři propagovat. Tomu
měly posloužit též aktuální informace o dění na výstavě, jež občas přináše
la.46 Nadšením a obdivem k výstavě je prodchnut zejména fejeton R. v. Gottesheima, který vyšel v Elbe-Zeitung počátkem srpna 1891. Autor se v něm
vyznal z mocného dojmu, který v něm výstava zanechala. Jak psal, z expozice
ho upoutala zejména retrospektivní část výstavy, kde byla dokumentována
i bohatá tradice severočeského sklářství, a rovněž umělecká část výstavy. Zde
na něj zapůsobily zejména oleje Josefa Mathausera a monumentální plátno
Václava Brožíka Hus před kostnickým koncilem. Závěrem Gottesheim vyjádřil své poděkování tvůrcům výstavy a svou radost z toho, že se zdařila. 4 7
Kontrastovalo to s psaním většiny německého tisku.
Když 26. záři 1891 císař František Josef!. přijel do Prahy, aby zde shlédl
Jubilejní výstavu a spolu s ní i město, připojila se Elbe-Zeitung k pozdravům.
Císařově návštěvě věnovala den před tím slavnostní číslo, které přineslo mj .
verše R. v. Gottesheima a program císařovy návštěvy v Praze a Liberci. O jejím
průběhu referovala i v dalších číslech, ba svou periodicitu ve dnech panovníkovy návštěvy rozšířila . Značnou pozornost věnovala Elbe-Zeitung také panovníkově návštěvě v Liberci.48 Panovníkovu návštěvu sledoval ovšem pozorně též list Aussiger Anzeiger. 49
Jubilejní výstava 1891 v Praze se setkala s příznivým ohlasem také mezi
ústeckou českou menšinou, která měla svou platformu rovněž ve spolku Čes
ká beseda, jenž zde vznikl v r. 1874. Protože ústecká Česká beseda byla finančně slabá, pomohli jim roudničtí dělníci a další občané, aby se i oni mohli
vypravit do Prahy na Jubilejní výstavu. Ústečtí Češi ze zdejší České besedy

45

Zur Landesausstellung in Prag, EZ 18, Nr. 50, 24. 5.1891.
65, 10. 6. 1891; Nr. 69, 19. 6. 1891 aj.
Die Bl ume der Romantik auf der Prager Jubiliiumsausstellung, EZ, 18,
Nr. 88, 2. 8. 1891 ; Nr. 89, 5. 8. 1891.
48 EZ 18, Nr. 111 , 25. 9. 1891 ; Nr. 113,30. 9. 1891; Nr. 114, 2. 10. 1891; Nr. 115,
4. 10. 1891.
49 AA 35, Nr. 75, 76, 77, 26. 9., 30. 9., 3. 10. 1891. Aussiger Anzeiger však ještě 28. 8. 1891
při zprávě o oficiálním oznámení panovníkovy návštěvy Čech císaře od ní zrazoval s poukazem
na to, že to značně posílí pozice mladočechů a české národní povědomí a vyvolá další akce proti
46 Např. EZ 18, Nr.
47 R. v. Gottesheim,

Němcům .
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se takto podíleli na zvláštním vlaku roudnického dělnického spolku Budislav,
který byl v létě 1891 vypraven již z Ústín. Labem.5° V tomto tzv. uzavřeném
území Jubilejní výstava roku 1891 skutečně podpořila české národní s ebevě 
domí, ale mezi Němci vyvolala protichůdná hlediska, jak bylo ostatně poukázáno. Najedné straně povzbudila protičeský nacionalismus a šovinismus, na
druhé straně posílila sympatie části německého obyvatelstva k českému národnímu zápasu. Dokládá to i příspěvek, který zaslal redakci výstavního deníku Praha dopisovatel z Ústín. Labem 26. července 1891. Konstatoval v něm :
"Návštěva Prahy a výstavy způsobila u Němců velikou nechuť k vůdcům
a náčelníkům strany. Mohl bych v té příčině posloužiti výroky vynikajících
průmyslníků a obchodníků německých, kteří ne v soukromí, nýbrž ve velkých
společnostech naprosto odsuzovali a zatracovali výstavní pasivitu Němců.
[ ... ] V obvodu obchodní komory chebské přičítá se veškerá vina toho, že
Němci zachovali se k výstavě pasivně na šlechtice Plenera a doktora Schmeykala, v obvodu pak obchodní komory liberecké nejostřeji mluví se proti doktoru Hallwichovi. [ ... ]Jen jedno zdá se mi býti velmi důležitým : aby naše
česká společnost dovedla nynější náladu mezi německou inteligencí využitkovati tak, jako toho prospěch společné naší vlasti a našeho národa žádá."51
Jubilejní výstava roku 1891 v Praze byla skutečně mimořádnou událostí
v českém národním životě konce 19. století. Velice výrazně zapůsobila také
na život v severočeském pohraničí a soužití obou etnik, jak tu bylo poukázáno. Bojkot této výstavy na německé straně vedl však také k tomu, že severočeští Němci po letech, v r. 1906, uspořádali jako její protiváhu velkolepou
Německočeskou výstavu v Liberci 52 , kterou navštívil rovněž ještě panovník
a jejíž výrazný germánský charakter vyvolal v severočeském regionu další
vlnu protičeského šovinismu a záští.

50 Česká beseda v Ústí nad Labem po dvaceti letech. Ústí n. Labem 1894,-S. 22-24. D ělnická
beseda Budislav v Roudnici n. L. vypravila do Prahy dva zvláštní vlaky. První výstavní vlak,
který tato beseda nechala vypravit 14. 6. 1891 už z Ústín. Labem, byl zároveň prvním zvláštním děln ickým vlakem, který přij el na Jubilejní výstavu. Srv. Sto let práce, sv. 1- 2, s. 273 .
5I Praha, č . 74, 29. 7. 1891.
52 Die Deutschbohmische Ausstellung Reichenberg 1906. (Hrsg. v. E. Arnold) . Liberec 1909.
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VÝVOJ ZASTUPITELSKÉ FIRMY PRO DISTRIBUCI
PLZEŇSKÉHO PIVA V PRAZE

Když zahajoval v r. 1842 výrobu nový Měšťanský pivovar v Plzni, počíta
lo se, že bude zásobovat pivem především Plzeň a nejbližší okolí. Zájem
o jeho výrobek byl na Plzeňsku takový, že pivovar po několika letech při
stoupil k rozšiřování provozu. Větší objem výroby pak umožnil, aby se plzeň
ské pivo dostalo i do vzdálenějších míst. V r. 1845 dovezl plzeňský forman
Salzmann svému příteli krejčímu Pinkasovi do Prahy dvě vědra plzeňské
ho.' Pinkasovi a jeho přátelům zachutnalo natolik, že nechal šití a přesedlal
na živnost hostinskou, pro niž mu Salzmann dovážel další dodávky. V letech
1855-1856 měl už plzeňský pivovar v Praze 35 odběratelů. 2 Dokončení železnice z Prahy přes Plzeň na západ v r. 1861 umožnilo pivovaru lepší pronikání na mimoplzeňské trhy. Koncem šedesátých let zásoboval Měšťanský
pivovar v Plzni 98 pražských odběratelů. 3
V průběhu sedmdesátých let minulého století zřídil Měšťanský pivovar
v řadě měst rakouské monarchie i v zahraničí zastupitelství, jimž byl svěřen
prodej plzeňského piva ve vymezeném území. V Praze se stal zástupcem
pivovaru k 1. listopadu 1877 JosefStaus a obvod jeho působnosti byl v počátečním období dosti rozsáhlý. 4 Vedle vlastní Prahy měl zásobovat celé
Království české, s výjimkou měst patřících k jiným obvodům (Sokolov,
později Karlovy Vary) a pochopitelně Plzně . V r. 1884 bylo na Stause dokonce převedeno zastoupení pro Moravu a Slezsko, sídlící v Brně 5 , ale toto
- V. Lhotka - V. Laštovka, K historii Plzeňských pivovarů. Plzeň 1959, s. 54.
V. Suchý, Měšťanský pivovar v Plzni 1842-1892. Plzeň 1892, s. 149-150.
3 Tamtéž, s. 255.
4 Podnikový archiv Západočeských pivovarů k.p. (dále PA), fond Měšťanský pivovar Plzeň
(dále MP), kniha č . 162, s. 7.
5 V. Suchý, c.d., s. 436.
1 A.Zeman

2
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opatření bylo poměrně krátkodobé.6 V r. 1886 byla část jeho obvodu (Česká

Lípa, Dubá, Zákupy, Mimoň a Krásná Lípa) připojena k nově vytvořenému
podmokelskému rajonu, o dva roky později vzniklo zastoupení v Trutnově,
které převzalo zásobování Bílovce, Náchoda, Nového Města nad Metují,
Josefova, Miletína, N ové Paky, Semil, Železného Brodu a míst v tomto okrsku až k Tanvaldu.7
Vr. 1883 činil roční odbyt plzeňského piva v rámci zastupitelství 26 575 hl,
v dalších dvou letech zůstal na přibližně stejné úrovni. V r. 1886 však prudce
stoupl na 67 901 hl a v r. 1887 na 74 086 hl. 8 Vzhledem k růstu zájmu
o plzeňské pivo byl v r. 1888 zřízen sklad piva v Pardubicích, který zahájil
provoz 1. srpna 1888 a byl spravován vlastním nákladem J. Stause.9 V následujících letech do konce 19. století stoupal odbyt plzeňského piva v pražském zastupitelském obvodu s mírnými výkyvy takto: 10
Rok
hl
1889- 79 908
1890- 82 955
1891 - 91 352
1892 - 98 858
1893- 96 050
1894 - 89 326
1895- 95 253
1896- 89 913
1897- 91 854
1898 - 86 737
1899- 87 104
1900 - 100 040
1901 -102 851

(z toho z pardubického skladu hl)
2 764
3 163
3 310
4 824
5 293
5 656
6 283
5 981
5 684
5 331
5 455
6 186
6 621

Pokles v r. 1894 byl způsoben vytvořením dalšího samostatného zastoupení v Táboře 11 , ale tento úbytek byl záhy vyrovnán. Od r. 1895 měl Staus

fond MP, kniha č. 162, s. 43. Od 19. listopadu 1885 byl zástupcem pro Moravu a Slezsko
Stein, jehož firma nesla název: Josefa Stause nástupce.
MP, kniha č . 167, list 50.
8 PA, fond J. Driml, Hlavní zastupitelství Plzeňských pivovarů (dále J. Driml), kniha č . 13 .
9 PA, fond MP, kniha č . 162, s. 7.
10 PA, fond J. Driml, kniha č . 13 a 14.
11 PA, fond MP, kniha č . 162, s. 8.
6 PA,

v

Brně Jakub
7 PA, fond
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plnou moc k jednání s americkým konzulátem v Praze stran dodávek do
USA.12
Kanceláře Stausova podniku měly sídlo v Husově ulici č. 242 v Praze 1,
vlastní provozní místnosti (sklepy) sídlily od r. 1891 v prostorách domu čp.
44/45 v Praze-Smíchově, který byl majetkem Měšťanského pivovaru v Plzni. 13 Kromě toho měl J. Staus současně hostinec v Praze v čp. 248. 14 Koncem
století evidovala firma 230 odběratelů jen na území Velké Prahy. 15
Počátkem 20. stol. odbyt firmy stále stoupal, až dosáhl v r. 1908 maxima118 604 hl (z toho v Pardubicích 9 035 hl, což byl rovněž největší objem
odbytu tohoto skladu). 16 Přesto v dubnu následujícího roku navázala správní
rada Měšťanského pivovaru s Josefem Stausemjednání o úpravě jeho zastupitelského obvodu. Jednání bylo vyvoláno poměrně vysokým Stausovým
věkem (72 let) a velkým rozsahem jeho obvodu. Výsledkem jednání bylo
vytvoření dvou nových zastupitelských obvodů- v Pardubicích (z dosavadního Stausova skladu) a v Nymburku. Obvod pražského zastupitelství byl
omezen na vlastní Prahu s předměstími a nejbližším okolím. 17 K 7. říjnu
1911 byla z firmy vytvořena veřejná obchodní společnost Staus a spol. se
sídlem v Praze čp . 248. 18 Jejími veřejnými společníky byli Jan Drirnl a Arnošt
Staus (synovec zakladatele), z nichž první byl určen k řízení firmy a styku
s českými zákazníky, zatímco druhý měl udržovat styk s německými odběra
teli. JosefStaus ukončil svou čtyřiatřicetiletou činnost k 31. prosinci 1911. 19
Při této příležitosti byl pod vedením dosavadního Stausova úředníka Václava
Růžičky vytvořen nový okrsek v Kralupech n. Vltavou, zásobující Kladensko a Kralupsko .20
Výstav piva v posledních předválečných letech klesal, jistě i vlivem radikálního zmenšení obvodu. V r. 1912 představoval99 572 hl a v r. 1914 činil

12 Tamtéž, kniha č .

167, list 50.
Tamtéž, kniha č . 162, s. 8.
14 PA, fond J. Driml, sg. 1/ 1.
15 Tamtéž, kniha č. 20.
16 Tamtéž, kniha č. 15.
17 K. Přikryl, Měšťanský pivovar v Plzni v letech 1892- 1942. Strojopis. Plzeň 1942, s. 153 .
Uloženo v archivní knihovně PA Západočeských pivovarů.
18 PA, fond J. Driml, sg. U2 .
l9 Zemřel brzy nato, 14. března 1912. Za léta působení si získal mezi pražskými hostinskými
velkou oblibu. Ač původem Němec, přizpůsobil se českému prostředí, v němž hrál koncem
19. stol. značnou roli. K. Přikryl, Měšťanský pivovar v Plzni v letech 1903-1912. Strojopis.
Plzeň 1940, s. 405. Uloženo v archivní knihovně PA.
20 Tamtéž, s. 384.
13
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jeho objem 88 672 hl. 21 Válka pak tento pozvolný pokles urychlila. V r. 1916
činil odbyt jenom 39 576 hl, v r. 1917 představoval dokonce pouhých 6 318
hl. V r. 1918 stoupl na ll 970 hl, o dva roky později dosáhl objemu 57 670
hl a v r. 1923 se vrátil na předválečnou úroveň objemu 106 824 ht.2 2 Koncem
dvacátých let přesáhl roční odbyt hranici 150 000 ht.2 3 Počet odběratelů vzrostl
k r. 191 Ona 361, v r. 1920 byl zhruba stejný- 374. Dor. 1930 pak pronikavě
stoupl na 1 159.24
V r. 1919 byl název firmy změněn na Staus & Driml a k. 1. lednu 1925 na
Jan Driml, zastoupení Měšťanského pivovaru v Plzni 25 (později generální
zastoupení Měšťanského pivovaru). Arnošt Staus byl nadále jen tichým společníkem, protože jeho aktivnější účast ve firmě skončila prakticky rokem
1918. Měšťanský pivovar odprodal v r. 1926 Drimlovi dům čp . 44/45 na
Smíchově včetně parcely a zahrady.26 Naprostá většina dodávek z Plzně se
však rozvážela odběratelům přímo od vagonů a pivo se prakticky neskladovalo. Do lahví stáčela firma zpočátku sama ve vlastní stáčírně, ale od r. 1928
se začalo dovážet originální balení lahví z Plzně a ve stáčírně se od té doby
stáče lo jen příležitostně zaměstnanecké pivo. 27
K 1. únoru 1934 převzal Driml současně zastoupení druhého plzeňského
pivovaru a člena koncernu Měšťanského pivovaru, Plzeňských akciových
pivovarů. 28

·Jan Driml převzal od Josefa Stause firmu zároveň se způsobem jejího
vedení. Většinu záležitostí vyřizoval osobně, pracoval jen s vlastním kapitálem
(jeho pozůstalost byla v r. 1936 odhadnuta na 20 milionů Kč), pouze tichý
společník A. Staus měl na firmě podíl 600 000 Kč. S odběrateli se snažil
vycházet po dobrém a byl k nim v řadě případů podle mínění Měšťanského
pivovaru příliš benevolentní. Náhrady za vrácené pivo jim dokonce vyplácel
sám i tehdy, když pivovar reklamaci neuznal a odmítl náhradu vyplatit. Síť
PA, fond J. Driml, kniha č . 15. Že už tehdy zasahovaly do odbytu piva nečekané zvraty
dokazují poznámky u srpna 1912 nebo července 1913: tyto měsíce byly abnonnálně
chladné a deštivé.
22 Tamtéž. Pro léta 1934-1936 údaje chybí. Údaje Měšťanského pivovaru v Plzni o odbytu
pražské zastupitelské finny jsou vždy nižší - zřejmě z důvodů daňových -, a proto nemohou být
použity.
23 PA, fond MP, sg. II A 13 d, uvádí maximum k r. 1929- 157 936 hl, takže skutečné
množství bylo zřejmě ještě o něco vyšší (viz pozn. 22).
24 PA, fond J. Driml, knihy č. 21- 25.
25 Tamtéž, sg. I/2.
26 Tamtéž, sg. I/3.
27 PA, fond MP, sg. II A 13 b.
28 PA fond Plzeňské akciové pivovary v Plzni, kniha č . 21, s. 133.
21

počasí,
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odběratelů se mu v zásadě podařilo udržet i v krizovém období 1930-1933,
kdy ztratil pouze malou část drobných odběratelů z okrajových částí Prahy.
Ze stálých odběratelů čepovaly 34 restaurace výhradně Prazdroj .29 Firma
byla rozsahem i objemem odbytu na prvním místě mezi domácími zastupitelstvími Měšťanského pivovaru v Plzni.
Komerční rada Jan Driml, generální zástupce Měšťanského pivovaru
a Plzeňských akciových pivovarů, starosta obchodnického spolku, jednatel
Klubu samostatných obchodníků a průmyslníků v Praze, zemřel náhle
25. ledna 1936. Jeho majetek včetně firmy převzala vdova Otylie Drimlová. 30
Správní rada Měšťanského pivovaru se dne 15. dubna téhož roku usnesla
svěřit zastoupení komerčnímu radovi Václavu Černému z Prahy. V. Černý
po dohodě s Drirnlovou vdovou pokračoval od 1. června 1936 v provozu
zastupitelství pod nezměněnou firmou J. Drimt3 1 Dnem 13. listopadu 1936
byli spolu se synem V. Černým ml. zapsáni do firemního rejstříku jako
společníci firmy.32
Václav Černý st. byl současně majitelem firmy Robert Ender, hlavní sklad
minerálních vod a zřídelních výrobků v Praze-Strašnicích. Kromě toho měl
jedenapadesátiprocentní podíl na firmě F. Kunerle, velkoobchod minerálními
vodami, pro Prahu byl generálním zástupcem mělnického vína, zastupoval
různé podniky dodávající zřídelní výrobky a ovocné šťávy a mimoto byl
majitelem lékárny. Byl činný v řadě správních rad akciových společností
aj iných organizací. Po převzetí firmy J. Driml chtěl zavést obchod s lahvovým
pivem, obdobně jako firma Ender prodávala minerální vodu. S tímto úmyslem
založil pro odbyt lahvového piva zvláštní firmu Kemr, v níž zaměstnal svého
příbuzného . Firma však po dvou měsících likvidovala a obchod lahvovým
pivem byl pak veden stejným způsobem jako za J. Drimla.33 Firmu Driml
vedl v podstatě V. Černý ml.,jeho otec se účastnil jen některých závažnějších
jednání, k nimž byl výslovně vyzván. Revizní zpráva pro Měšťanský pivovar
také konstatovala, že V. Černý ml. se -na rozdíl od otce - v obchodu pivem
velmi dobře zapracovat3 4
Sídlo firmy bylo v r. 1943 přemístěno do nájemních prostor ve druhém
patře domuč . 18 na Staroměstském náměstí (čp . 550), kde sídlila už firma

PA, fond
PA, fond
31 PA, fond
32 PA, fond
33 PA, fond
34 Tamtéž.
29

30

MP, sg. II A 13 bp, situační zpráva o stavu firmy v r. 1937, a sg. II A 13 bo.
J. Driml, sg. U2.
MP, kniha č. 68, s. 185- 187 a 198.
J. Driml, sg. 112.
MP, sg. II A 13 bp, situační zpráva z roku 1937.
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Ender. 35 Skladové prostory na Smíchově měly v nájmu od O. Drimlové obě
firmy společně. 36
Odbyt Prazdroje, který od r. 1930 sice pomalu, ale vytrvale klesal, se
podařilo v letech 1937-1939 opět zvýšit a udržet na přibližně stejné výši až
do r. 1944. Teprve rok 1945 zaznamenal značný pokles odbytu následkem
bombardování plzeňských pivovarů, ale už následujícího roku začal opět
stoupat. Také odbyt piva Plzeňských akciových pivovarů (Senátora, Prioru,
Světovaru a Černé Plzně) stoupal až do r. 1941, kdy začal prudce klesat.
V letech 1944 a 1945 byl dodáván jen Světovar, z toho v roce 1945 jen
v lednu a únoru, pak byly dodávky přerušeny úplně . Od r. 1946 byl dodáván
Gambrinus a Černá Plzeň . Přesný vývoj ukazuje následující tabulka:37
Rok
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Prazdroj
110 875
117 136
129 252
114 281
103 954
124 754
118 074
116 345
47 346
85 806
83 786
105 220

Piva PAP
2 863
3 320
3 382
3 090
6 049
2 505
1 389
1 299
131
1 062
555
302

Zvýšení v r. 1942 bylo způsobeno do jisté míry tím, že Měšťanský pivovar
v Plzni převzal kontingent zastavených pražských pivovarů , z něhož část
připadla na firmu J. Drim1. 38 V r. 1940 měla firma 837 odběratelů, v r. 1947
jich bylo 791. 39

PA, fond J. Driml, sg. U3.
PA, fond Plzeňské pivovary n.p. Plzeň (dále PP), sg. 423. Fa Ender tu zřídila v letech
1946-1947 vinné sklepy.
37 PA, fond J. Driml, kniha č . 16.
38 K. Přikryl, Měšťanský pivovar v Plzni v letech 1933- 1942. Strojopis. Plzeň 1942, s. 1119.
Uložen v archivní knihovně PA.
39 PA, fond J. Driml, knihy č. 26 a 27.
35
36
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Odr. 1941 vedl firmu vedoucí úředník: ing. FrantišekVláčil. 40 Dne 17. květ
na 1945 došlo v zastupitelství k volbě závodní rady, jejímž předsedou byl
zvolen příbuzný dřívějšího majitele Jan Driml (bytem Radotín), místopředsedou Josef Čepička a jednatelem Ladislav Šebek. Kromě nich měla
závodní rada další tři členy. 41 Vedle vlastní závodní rady měla firma
i samostatnou závodní skupinu ROH svazu zaměstnanců v průmyslu potravin
a poživatin (později splynula se závodní radou v jednu organizaci).
V r. 1947 měla firma 4 nákladní auta a jeden vlečný vůz, dvě osobní auta,
dále 1Otěžkých koní, 9 těžkých vozů a jeden lehký vůz. Tento park obstarával
rozvoz piva ze skladu na Smíchově (Pařížská ulice č. 86). Počet úředníků se
po výkyvech let 1945 a 1946 opět ustálil na 19 jako v dřívější době. Mezi
dělnictvem však trvala stálá fluktuace. V r. 1945 měla firma 22 stálých
zaměstnanců a na dalších ll místech se vystřídalo 27 krátkodobých
pracovníků. V r. 1946 tu pracovalo vedle 20 stálých dokonce 43 příle
žitostných pracovníků a v r. 1947 bylo 19 stálých na43 krátkodobých zaměst
nanců.42

Ke dni 29. února 1948 bylo u firmy zaměstnáno 19 úředníků (včetně obou
Černých), 4 řidiči, 6 kočích, 13 závozníků, jeden hlídač, šafář a pomocná

síla. Ceny piva tehdy vypadaly takto: 6° Prazdroj sudový stál 690 Kčs, lahvový
(pro restaurace) 840 Kčs, 12° lahvový Prazdroj pro restaurace měl cenu
1 080 Kčs za 1 hl. 6° Gambrinus dodávala firma pouze Mezinárodní společ
nosti lůžkových vozů za cenu 618 Kčs. 43
Únor 1948 přinesl do chodu firmy zásadní změny. Dekretem ministerstva
výživy ze dne 1. března 1948 (čj. 41-624N/5-48) byla na firmu uvalena
národní správa, národním správcem byl jmenován podnik Plzeňské pivovary.
Ten jmenoval zmocněncem národní správy ředitele Václava Macha. Vedení
firmy oběma Černými bylo ukončeno k 29. únoru 1948. Vzhledem k nejasnosti
kompetence jednotlivých ministerstev vydalo dne 24. března 1948 ministerstvo vnitřního obchodu pod čj. IV/6-88 653/48 dekret, jímž nad firmou
rovněž zřizovalo národní správu a národními správci jmenovalo ředitele n.p.
Plzeňské pivovary ing. Jana Šebelíka a úředníky téhož podniku Miroslava
Pavla a Pavla Šmídla. 44 VácJoav Mach převzal národní správu nad firmou dne

40

PA, fond PP, sg. 423, zpráva o firmě Driml.

41 PA, fond J. Driml, sg. 1/4.
42 PA, fond PP, sg. 423.
43 Tamtéž, sg. 525.
44

Tamtéž: fond J. Driml, sg. 1/3.
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4. března 1948.45 Dne 8. dubna pak převzali firmu tři náhradní správci,
jmenovaní MVO, a zmocněnce Macha pověřili, aby je zastupoval nadále. 46
Krátce po vytvoření národní správy vypracovala závodní rada spolu s V. Machem zprávu o stavu firmy, v níž konstatovala, že se stávajícím obsazením
a zařízením je firma schopna rozvézt po Velké Praze ročně kolem 100 000 hl.
Podnik je zařízen speciálně na skladování a rozvoz piva a provozuje výlučně
prodej piva v uzevřených nádobách. Koncese V. Černého ml. na stáčení piva
nebyla v poslední době využívána. Sklady jsou rozsahem přiměřené , vybavené
chladicím zařízením . Pro rozvoz jsou k dispozici 4 nákladní auta, 5 párů
koní a povozy. 47 Dosavadní vedoucí úředník Fr. Vláčil a dva další úředníci
byli propuštěni rozhodnutím závodního akčního výboru a závodní rady ze
dne ll. března 1948 na základě normální výpovědní lhůty, jeden další
zaměstnanec okamžitě pro úmyslnou ne účast na únorové generální stávce. 48
Výměrem MVO ze dne 12. června 1948 (čj . V/ 1-116 366/48) byla národní
správa rozšířena na nemovitost čp . 44 na Smíchově. 4 9
Ve stejné době byla zavedena národní správa i ve firmě R. Ender,
velkoobchod minerálními vodami. Ministerstvo výživy dekretem ze dne
16. března 1948 (čj . 41 625N/5-48) jmenovalo národním správcem n. p.
Plzeňské pivovary 50 , MVO nezávisle na tom dekretem ze dne ll. března
1948 (čj. IV/6-77 162/48) jmenovalo národními správci Františka Vaňka
a Oldřicha Šťástka, jejichž jmenování bylo posléze uznáno za konečné,
protože zaměstnanci firmy Ender podali protest proti národnímu správcovství
Plzeňských pivovarů a žádali jmenování Fr. Vaňka, který prozatím po převzetí
akčním výborem závod vedl. Oba národní správci převzali zároveň národní
správu firmy Kunderle, s níž měla firma Ender společný akční výbor. 51
Plzeňské pivovary netrvaly na národní správě nad firmou Ender, s níž neměly
nic společného. Při zjišťování majetkové podstaty firmy Driml však vyšlo
najevo, že dosavadní majitelé obou firem převedli od firmy Driml na firmu
Ender formou půjčky částku přesahující dva miliony Kčs , kterou bylo nyní
nutno vymáhat. 52

45

PA, fond PP, sg. 525 .

46 Tamtéž, kniha č . 2: fond J. Driml, sg. l/3.

PA, fond PP, sg. 423.
Tamtéž, sg. 525.
Tamtéž.
50 PA, fond J. Driml, sg. 1/3 .
51 Tamtéž: fond PP, sg. 525 .
sz PA, fond PP, kniha č. 2, zápis ze schůze podnikového ředitelství dne 14. května 1948.

47

48
49
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Vyhláškou ministra vnitřního obchodu ze dne 14. ledna 1949 (Úř. list
74111.) byly velkoobchodní podniky plzeňským pivem včetně firmy J. Drirnl,
Hlavní zastupitelství Plzeňských pivovarů n. p., znárodněny s účinností od
1. ledna 1948 a převedeny do působnosti ministryně výživy. Výměr ministryně
výživy, vydaný na základě této vyhlášky dne 26. února 1949 (Úř. list č . 444/11.)
stanovil rozsah znárodnění majetkové podstaty protokolované firmy J. Drirnl
a začlenil tuto majetkovou podstatu do národního podniku Plzeňské pivovary.
Do majetkové podstaty spadaly všechny hotovosti, pohledávky, vklady,
nádoby, zásoby i inventář, dále nemovitosti- stavební parcela na Smíchově
s čp . 44 a zahradou, připsané dosud vlastnicky O. Drimlové a O. Kabešové
(tč. v zahraničí), protože sloužily a byly určeny k provozu znárodněného
podniku.53 Národní správa byla pak zrušena výměrem MVO ze dne 26. listopadu 1949, čj. 12 712-431/2, a národní správci odvoláni.54
Začleněním do n. p. Plzeňské pivovary firma jako právní subjekt zanikla.
Dále byla vedena jako režijní sklad podniku, jehož vedoucím zůstal V. Mach.
Výmaz firmy z obchodního rejstříku okresního soudu v Praze byl proveden
16. března 195 I.5 5 V roce 1952 došlo k reorganizaci v distribuci plzeňského
piva. K 31 . prosinci 1952 byly zrušeny všechny sklady mimo území západních
Čech a Ostravy. Distribuce plzeňského piva přešla v jednotlivých krajích na
místní pivovary, které převzaly zařízení skladů a ve většině případů i zaměstnance. Toto opatření mělo ušetřit pracovní síly a pohonné hmoty, potřebné
pro rozvoz piva. Pro celou oblast ÚNV Praha převzal distribuci Prazdroje
Smíchovský pivovar. K 1. lednu 1953 mu Plzeňské pivovary předaly
nemovitosti, sklad a dopravní prostředky, osazenstvo skladu (v r. 1952 to
bylo ll úředníků a 26 dělníků) přešlo v poněkud zmenšeném počtu rovněž
do Smíchovského pivovaru.56
Už v době zrušení skladů se ukazovalo, že tento krok předpokládané úspory
nepřinese , a následující léta oprávněnost těchto obav jen potvrdila. Koncem
r. 1956 proběhlo jednání ředitele Plzeňských pivovarů V. Franka a ředitele
Hlavní správy pivovarů a sladoven ministerstva potravinářského průmyslu
o návrhu Plzeňských pivovarů na opětné převedení distribučního skladu piva
v Praze do organizačního celku Plzeňských pivovarů. K realizaci návrhu
došlo k 1. lednu 1957, když předtím dne 28. prosince 1956 byla mezi
č.

53

Tamtéž, sg. 525; fond J. Driml, sg. I/3.

54 PA, fond PP, sg. 525 .
55 Tamtéž.
56

Tamtéž, sg. 524, 525 .
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pivovary a Smíchovským pivovarem uzavřena dohoda o pronájmu
budov užívaných skladem Plzeňským pivovarům. 57 Tento sklad Plzeňských
(nyní Západočeských) pivovarů je od té doby v provozu dosud.

57
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Tamtéž, sg. 525.

IIANA SvATošovÁ

ČEŠTÍ MALÍŘI A ČESKO- FRANCOUZSKÉ VZTAHY
NA POČÁTKU 20. STOLETÍ
(ALFONS MUCHA, FRANTIŠEK KUPKA A PRAŽSKÁ RADNICE)

Při přípravě výstavy Paris-Praha 1897- 1918, uspořádané ke 100. výročí
vzniku francouzského konzulátu v Praze, byly v archivním fondu Presidium
rady a magistrátu hl. m . Prahy nalezeny dva dopisy významných českých
malířů, jejichž život i dílo byly úzce spjaty s Francií. Oba dopisy, adresované
pražskému starostovi, jsou svým obsahem velice zajímavé a odborné veřej
nosti pravděpodobně dosud neznámé.
První je od Alfonse Muchy a týká se francouzského konzulátu v Praze.
(Příloha I.) Francouzský konzulát byl v Praze zřízen v r. 1897, jako druhý
v pořadí po americkém, který zde působil již od šedesátých let. Na jedné
straně bylo jeho otevření výsledkem několikaletého úsilí pražské Obchodní
a živnostenské komory, motivovaného usnadněním a rozvojem hospodářských
styků se zahraničím a podporovaného českými politiky, kteří v něm spatřovali
jeden z prostředků české emancipace. Na druhé straně zde hrála důležitou
roli koncepce zahraniční politiky Francouzské republiky, která si od založení
pražského konzulátu slibovala zlepšení svého mocensko-politického postavení spoluprací s neněmeckými národy Rakouska-Uherska a výrazné posílení
francouzského vývozu do dalších zemí. 1 Po několika letech činnosti konzulátu
však začalo francouzské ministerstvo zahraničí zvažovat výhodnost jeho další
existence v Praze, protože původní očekávání dosud nesplnil.
O těchto záměrech se v r. 1904, pravděpodobně indiskrecí některého z ministrů
tehdejší francouzské vlády, dozvěděl Alfons Mucha a okamžitě o tom podal
zprávu do Čech. Může se zdát divné, že informoval pražského starostu a nikoli
některého z předních českých politiků, avšak mezi pražskou radnicí a malířem
1 K tomu srv. P Horská, Praha - Paříž . PSH XX, 1987, s. 97- 137; P Horská - J Kořal
ka - J. Polišenský, Zahraniční konzuláty v Čechách do roku 1918. SAP 37, 1987, s. 375-474;
P Horská, Sladká Francie. Praha 1996, s. 97- 103; S. Reznikow, Paříž-Praha (1897- 1918), in:
Paris - Praha 1897- 1918. Praha 1997, s. 13- 22.
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již po několik let existovala jistá forma spolupráce, přinejmenším pokud šlo
o styky s Francií. Mucha byl poradcem při návštěvách zástupců pražské měst
ské správy v Paříži, pomáhal při jejich organizaci, jako jediný Čech mezi
Francouzi byl v r. 1902 vyznamenán stříbrnou medailí hlavního města za zásluhy2 atd. (Pro názornost této Muchovy činnosti je k edici připojen text dopisu Emanuela z Čenkova starostovi z r. 1900 o přípravě návštěvy pražské
městské delegace v Paříži - Příloha III. 3 ) Mucha byl v této době na vrcholu
své slávy a jeho pařížský ateliér byl centrem, v němž se pravidelně scházely
osobnosti ze světa umění, obchodu i politiky. 4 Muchovy společenské kontakty
byly rozsáhlé, takže jeho informovanost v záležitosti pražského francouzského
konzulátu nás nemusí příliš překvapovat.
Jeho zpráva o situaci není datována, avšak podle poznámky v příslušné
prezidiální složce bylo na její obálce poštovní razítko z 8. 8. 1904. Dosavadní
literatura uvádí, že návrh na zrušení konzulátu byl ve francouzském parlamentu přednesen na konci r. 1905 a poté že se okamžitě rozpoutala kampaň
na záchranu konzulátu, v níž se silně angažovala Alliance franc;aise a osobně
významný slavista Louis Leger. Jejich přičiněním se podařilo konzulát v Praze
zachovat. Muchův dopis dosvědčuje, že úvahy o zrušení konzulátu byly staršího data, nejméně o rok a půl. Argumenty, které se vyskytují v Muchově
dopisu i v odpovědi na něj, se příliš neliší od argumentů z kampaně za zrušení a zachování konzulátu z let 1905-1906.
Starosta Srb po obdržení Muchova dopisu pozval ke konzultaci předního
mladočeského politika a předsedu České národní rady Josefa Herolda a poté
nechal E. z Čenkova vypracovat odpověď, kterou si Mucha pro podporu čes
ké věci vyžádal. Koncept odpovědi i s překladem do češtiny jsou otištěny
v Příloze II.
Druhý dopis je od Františka Kupky z července 1919 a týká se přípravy
blížících se oslav státního svátku Francouzské republiky. (Příloha IV.) FrantiSrv. AMP, fond Presidium rady a magistrátu, 1901-1905, sign. E 2/27, č. kart. 363.
Emanuel Stehlík rytíř z Čenkova a Treustiittu, básník a magistrátní úředník, nositel
několika francouzských vyznamenání, byl řadu let jakýmsi neoficiálním sekretářem pro zahraniční (de facto česko-francouzské) styky pražské radnice, přestože byl funkčně zařazen
v živnostenském referátu (magistrátní koncipista až magistrátní rada), později od r. 191 O
v referátu pro tržnictví, jatky, zásobování a či štění města Uako jeho představený). V r. 1900 byl
vyslán do Paříže, aby připravil první návštěvu delegace města Prahy v Paříži, která se měla
konat u příležitosti světové výstavy. Čenkov již třetí den po příjezdu do Paříže navštívil Muchu
a o jednání s ním poslal do Prahy zprávu (o svém pobytu ostatně starostu informoval denně).
4 Srv. J. Brabcová, Alfons Mucha. Praha 1996; Alfons Mucha 1860-1939. Praha 1980;
J. Mucha, Alfons Mucha. Praha 1982.
2

3 JUDr.
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šek Kupka, který žil od poloviny devadesátých let ve Francii, se za 1. světové
války velice angažoval v záležitostech české menšiny a československých legií. Stal se předsedou České kolonie ve Francii, v součinnosti s Masarykem
a Benešem organizátorem legií, pro něž navrhoval uniformy, prapory, řády,
pořádal přednášky atd. Zatímco v Rakousku-Uhersku se za tuto svou činnost
stal velezrádcem a byl vyškrtnut z České akademie věd a umění, na frontě ve
Francii byl naopak povýšen do hodnosti kapitána.5 Po válce krátkou dobu
působil na ministerstvu národní obrany v Praze a právě z tohoto období je
citovaný dopis . Kupka v něm starostovi připomíná zásluhy Francie o vznik
samostatného Československa a navrhuje způsob, jakým by se měl v Praze
oslavit první poválečný 14. červenec .
Městská rada tuto výzvu projednala ve svém zasedání ll. 7. 1919 a schválila vyvěšení státních vlajek na městských budovách a vyslání deputace měst
ského zastupitelstva k francouzskému vyslanci. 6 Dále městská rada pověřila
zástupce, aby projednal s veslařskými kluby uspořádání benátské noci na Vltavě
,jako spontánní projev veslařských klubů Francii".7 Podle denního tisku byly
oslavy francouzského státního svátku v Praze velkolepé a František Kupka
mohl být spokojen, protože téměř vše, co ve svém dopise navrhoval, bylo
uskutečněno: veřejné a mnohé jiné budovy byly vyzdobeny prapory ve francouzských barvách, konalo se slavnostní vojenské čepobití s průvodem a vojenskou hudbou, na Invalidovně se konala vojenská slavnost s udělováním
vyznamenání a přehlídkou, mnozí Pražané přišli blahopřát do sídla francouzského vyslanectví na Velkopřevorském náměstí, ve Vinohradském divadle
uvedli slavnostní představení Racinova Cida, na jehož úvod byla hrána Marseillaisa, na Vltavě se konala benátská noc a ohňostroj atd., takže generál
Pellé mohl při slavnostním setkání v Obecním domě prohlásit, že Praha pro
ně učinila jejich slavnost svou slavností, chtějíc jim nahradit Paříž 8 .
Ediční

poznámka:

Při přepisu dopisů

byl zachován původní pravopis pisatelů, nebyla měněna
kvalita ani kvantita hlásek, byly zachovány i jejich gramatické prohřešky, které pravděpodobně vznikly rychlým zběžným psaním. Pouze interpunkce byla
upravena podle dnešních pravidel. Škrty a přípisy rukou pisatelů jsou v edici
vyznačeny písmennými indexy.
Srv. L. Vachtová, František Kupka. Praha 1968; M. Lamač, František Kupka. Praha 1984.
AMP, fond Protokoly ze zasedání městské rady, Zápis ze zasedání městské rady ll . 7. 1919.
7 AMP, fond Presidium rady a magistrátu, 1914--1937, sign. 90/23, č. kart. 903.
8 Venkov, 15. 7. 1919.
5

6
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Příloha 1. 9

Velectěný

pane a Příteli.

Nemohu jinak, musím Vás ve Vašem letním klidu vyrušovat'. Ale záležitost
se mi zdá dosti důležitou, a proto neváhám a píšu.
Jsem v přátelském spojení s jedním ze zdejších nynějších ministrů, a tím
dovídám se mnohých věcí a někdy i záležitostí týkajících se naší věci národní.
Netřeba podotýkat, že jsou to vlastně ty poslednější, které udržují mou zvěda
vost v stálé činosti.
Tak jsem se dověděl tyto dni o novém kroku, který podniká francouzský
konsul v Praze (v harmonickém spolupůsobení s vyslancem francouzským ve
Vídni), aby konsulát v Praze byl zrušen. Četl jsem jeho dopis zdejšímu ministerstvu a viděl přiložený seznam důvodů. Již přede dvěma lety učinil první
krok u ministerstva, ale nepochodil, tedy opětuje a urgiruje tímto listem rozhodnutí ministerstva ve smyslu svého návrhu.Vyžádal jsem si, aby počkali
s těmi akty, dokud se nezeptám, ovšem úplně důvěrně (roznešení tohoto listu
bylo by velice nebezPeČné), zda-li u nás se zrušením konsulátu se souhlasí,
a v pádu opačném, zda-li udržení konsulátu, a tím udržení přátelství s Francií,
by stálo za obezřetné vyjednávání, a v obou pádech, jaké vážné výtky činí se
u nás jednání nynějšího konsula francouzského, a čím se ospravedlňuje jednání slovanského živlu v Čechách a v Praze zvlášť vůči konsulu. V raportu
konsulově obsažen je smysl čistě rakouský a je znát, a sám konsul v něm
doznává, že jedná v souhlasu a na radu vídeňského zástupce francouzského.
Praví, že češi nejsou hodni ohledů ze strany francouzského národa a vlády,
že sympathie jejich ke Francii je fráze planá na jazyku a hloub že nevniká, ba
ani ke kapse, co prý dosvědčuje okolnost, že při sbírce na pohromu Martinique-skou vzdor veškerým organisovaným sbírkám jen asi 5 aneb 700 korun
se sešlo. 10 Zároveň stěžuje si na český tisk a předkládá ve výtazích všecka
9 AMP, fond Presidium rady a magistrátu, informační kancelář cizinecká, sign. VII/27,
kart. 1261.
10 Výbueh sopky Mont Pelée na ostrově Martinique 9. 5. 1902, při kterém bylo zničeno
město St. Pierre a zahynulo cca 30 000 obyvatel. Město Paříž vyhlásilo finanční sbírku na
zmírnění následků katastrofy, k níž se pražská městská rada 20. 5. 1902 na návrh J. Podlipného
připojila částkou ve výši 1000 korun . (AMP, Presidium rady a magistrátu, 1901-1905, sign.
B 28/85, č . kart. 338). Podle deníku Hlas národa z května 1902 město Paříž přispělo I 00 000
franků, město Řím 20 000 lir, německý císař I 00 000 marek, anglický král 25 000 franků,
švédský král 5 000 franků, ruský car 250 000 franků atd.
č.
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slova a věty od 2let proti francouzské vládě a republice vůbec uveřejněné a je
jich na celém archu počet velmi slušný. (Je tím nepochybně vinno neporozumění u nás toho výrazu "nationalismus", který značí zde docela něco jiného
než u nás.) Vyčítá nám, že držíme s klerikáli a s monarchisty proti republice,
a skutečně to také výňatky z Nár. listů a jiných dokládá. Takový raport nemů
že jinak, nežli nám zde ve Francii velice uškodit, proto že opora, na kterou
jsme se odkázali, totiž nationalisté, je v celku slabou, a není naděje, že by
sesílila. Tím si většinu národa proti sobě jen štveme. Nechtěl jsem nikterak
své mínění zde vyjadřovat, nemohu se spolehat na jeho správnost- jsem pří
liš daleko a neznám důvodů a příčin, které u nás vyvozují směr našich akcí,
podávám pouze referát o tom, co zde vidím a o čemž Vás spravit se mi zdá
velmi důležito. Prosím Vás, račte mi několika slovy objasnit Vaše stanovisko
vůči tomu nespokojenci, snad Vaše důvody pomohou mínění zdejšího ministerstva najíti pravdu o stavu věci a patřičné prostředky k zajištění všestranné
spokojenosti.
Mezi jinými vítkami uvádí také, že ve sdružení francouzsko-českém jsou
zastoupení pouze Češi a že Němci tam přístupu nemají, ač disponují velikými
kapitáli; tím že se to sdružení stalo illusorním, neboť obchodnictvo francouzské hledá svůj prospěch v celých Čechách a ne pouze u chudší třídy obyvatelstva (totiž Čechů), a tak praví, že napnutý stav zabraňuje mu vůbec vycházet
a že toho má už dost, a že dává demissi, aby vláda za těch 30000 fr., co stojí
ten konsulát, zařídila nový nějaký konsulát v Číně, tam že by Francii více
prospěl, než-li jím plýtvat mezi Čechy, kteří jen Francii a Republiku tupí, kde
mohou, a zjevně a veřejně proti ní vystupují. Na nejvýše že by snad vicekonsulát výhradně pr;. ·.: ~ whodní záležitosti v Praze dostačil.
To by byly asi ty nlavní příčiny a návrhy pražského konsula. Mohl-li bych
včas k aktům přiložit soukromé Vaše psaní, které by nebylo odpovědí na tento můj list, ale jako spontánní výlev o stavu naší věci v Čechách a o jednání
francouzského poslance v Praze zvláště- pak bych myslel, že by to k objasnění této otázky velice prospělo, a nepotřebovali bychom být odsouzení bez
obrany.
Račte mi tedy, možno-li Vám, co nejdříve a mínění sem do Paříže zaslat.
Byl bych velice rád při své projížďce Prahou Vás navštivil, ale bylo to tak
na rychlo a na krátko, že mi to absolutně nebylo možná, ale při své příští
návštěve v říjnu, před odjezdem svým do Ameriky, neopomenu se s Vámi
rozloučit.

a Nečitelné : pravděpodobn ě

slovo "Vaše" přepsáno na

"české".
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Prozatím, pozdravujte, prosím Vás, všecky pány známé, a
mým nejúpřímějším přátelstvím.

buďte ujištěn

Ve vší úctě Vám oddaný
Mucha

2 dvojlisty 245 x 165 mm, na každém v pravém horním rohu
"6 RUE VAL DE GRÁCE", popsány všechny strany perem
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Příloha 11. 11

Koncept

odpovědi (přepsal

a přeložil Otomar L.

Krejča)

Mon tres cher ami,
• j'ai appris, il y a quelques jours, le bruit qui est répandu a Prague dans le
milieu commercial et industrie! relatif au Consulat de France b dans notre
Capitale qui doit etre- on dit- supprimé c ! Ne vous étonnez pas, cher ami, si
je m' adres se a vous dans cette grave circonstance car j 'ai dIa confiance absolue
en vous • étant convaincu que vous connaissez tres bien tout le développement
successif des relations amicales établies dans les derniers temps entre nos
deux pays r, et que vous attachez comme moi une grande importance a ces
relations naissantes g qui seront inscrites h j'en suis sfir dans le tableau de
l'histoire dech Ia Boheme. Les ennemis les plus acharnés ďune; parfaite et
complete entente entre Ia France et Ia Boheme ce sont les Pangermanistes qui
font i tout les efforts et toutes les intrigues pour isoler le plus possible notre
pays, cette borne mise par Ia nature et par l'histoire a l'expansion de k Ia
grande Allemagne jusqu' au bords de Ia Méditerranée. Voila pourquoi Ia presse
allemande se moquait 1 des relations amicales m existant entre Ia Ville de Paris
et Ia Ville de Prague " dans Je but de les empecher apres les avoir rendues

č.

11 AMP, fond Presidium rady a magistrátu, informační kancelář cizinecká, sign. VIU27,
kart. 1261.

• Škrtnuto "il y"
b Škrtnuto "a Prague"
c Škrtnuto "ou"
d Škrtnuto "ďabord"
c Škrtnuto "sachant"
f Škrtnuto "entre Ia 8 France et Ia Boheme"
g Škrtnuto "dont on se moque de Ia part des Allemands et qu'on attaque vainement, mais"
h Škrtnuto "malgré tout"
ch Škrtnuto "nos deux pays"
i Škrtnuto "bonne"
i Škrtnuto "ouvertement" "naturellement"
k Škrtnuto "1' A ll"
I Škrtnuto "au premiers temps"
m Škrtnuto "resserrées"
" Škrtnuto "pour les rendre ridicules et maintenant, voya" "apres tant" "pour"
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ridicules et maintenant 0 voyant P méthode de moquerie et de ridiculisation
systématique q pas assez éfficace, les Pangermanistes - il y aussi des Pangermanistes r secrets- viennent ďinaugurer une grande campagne dans la
presse européenne contre notre pays en le dépeignant comme une forteresse
de 1' ancien régime absolument hostile a tout progres s et ne favorisant que des
cléricaux et réactionnaires ... 1 Vous comprenez, mon cher ami, que la presse
ďun peuple u dont la résurrection nationale est tout-a-fait récente et dont les
rapports intemationaux v ne datent que depuis hier, vous comprenez alors,
que w la presse x ďun jeune peuple comme le n6tre au point de vue Y de la
politique extérieure surtout en ce qui conceme la France n' est pas et ne peut
pas etre toujours bien informée z - ďune far;: on habile aa nos ennemis cherchent
maintenant a influencer 1' opinion publique franr;:aise (non seulement en France
mais aussi a Prague aupres du Consulat!) contre la Boheme en citant bb de
temps en temps cc quand ces demiers publient une critique moins favorable
relative a ctct diverses questions de la politique intérieure de la France. ll va
sans dire que les innombrables articles de nos grands joumaux qui sont ee
animés des sentiments de sympathie ardente envers la République Franr;:aise
passent tout-a-fait inaperr;:us et a notre tres vif et profond regret c'ést aussi le
Consulat de France a Prague qui ff paraít etre victime des intrigues et des

0

Škrtnuto "apres" "tant"

Škrtnuto "ce" "cette"
Škrtnuto "bien" "vaine et"
r Škrtnuto "cachés"
s Škrtnuto "qui" "comme" "qui ne soutient que des cléricaux et"
1
Škrtnuto "et qui n'est pas capable" "et dont Ia role" "et dont les chefs partent" "Les chefs
de Ia politique boheme ďapn!s les journaux allemands"
u Škrtnuto "de six millions habitants comme ![?] notre tomjours sur Ia breche et sans" "dans"
"absorbée par Ia politique intérieure comme Ia[?] notre, entouré"
v Škrtnuto "vient de" "dat"
w Škrtnuto "cett"
x Škrtnuto "de notre peuple"
Y Škrtnuto " international"
z Škrtnuto "les Allemands et"
aa Škrtnuto "nos enn"
bb Škrtnuto "quelques critiques"
cc Škrtnuto "des articles ou pluto! des journaux tcheques contenant une critique défavorable
de Ia situation en France et en arrachant des phrases"
dd Škrtnuto "Ia polit"
ee Škrtnuto "toujours"
fi" Škrtnuto "semble"
P
q
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basses délations auxelles les Allemands ont eu recours gg en nous dénigrant hh
et en nous proclamant ii comme des amis perfides et tra1tresii de votre grand et
généreux pays! La vieille Boheme, patrie de Jean Hus- pays du cléricalisme!
kk La Boheme dont la résurrection est dfie aux efforts patriotiques de la 11
démocratiemm -pays de laréaction antidémocratique[?] 00 ! Quelle étrange ironie!
La Boheme qui a guéri, il y cinq cent ans, son ulcere de cléricalisme, qui a été
le précurseur du grand mouvement de la réformation, qui a été persécutée et
condamné apart acause de ses grands éfforts, surhumains et idéals, oo qu' elle
avait tentés pour la liberté PP politique et réligieuse qq' est suspecte de nouveau
de cléricalisme! On le dit, on le croit donc- meme en France! Comme c'est
absurde! rr Etre national, cela veut dire chez nous etre libéral, car en Boheme
quiconque est pénetré de traditions historiques de la vieille Boheme, ne peut
pas etre réactionnaire et ultramontain ... C'est notre nationalisme anous!
Dans ces graves et extraordinaires circonstances ss est-il possible de révoquer
le Consul général de France et de supprimer le Consulat fran9ais tl dans uu le
pays duR. de Boheme? J'espere ... vv que les bruits qui circulent aPrague a
cet égard sont dénués de tout fondement ww et je vous prie, mon cher ami, et je
vous autorise de faire _xx en ... antYY votre bienveillance que je connais depuis
longtemps - toutes les démarches nécessaires pour empecher une zz nouvelle

Škrtnuto "et" "qui" "et" "conva"
Škrtnuto "notre"
ii Škrtnuto "pour"
ii Škrtnuto "qui"
kk Škrtnuto "La Boheme"
ll Škrtnuto "bourgeoisie"
mm Škrtnuto "et des"
nn Nejisté čtení.
00
Škrtnuto "par"
PP Škrtnuto "de Ia conscience"
qq Škrtnuto "et de"
rr Škrtnuto "Le nationalisme chez nous - c'est Ia tradition" "Chaque Boheme qui est penétré"
ss Škrtnuto "i! serait plus naturel de faire représenter Ia France a Prague" "i! est surprenant
gg

hh

que"

Škrtnuto "a Prague"
"notre"
vv Nečitelné slovo.
ww Škrtnuto "que"
xx Škrtnuto "avec"
tl

uu Škrtnuto

YY Nečitelné .

zz Škrtnuto "intrigue"
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attaque contre les intérets de la Boheme de 1'Autriche et de la France aaa! Si
vous avez besoin ďune statistique bbb concemant nos rapports commerciaux,
je vous l'enverrai!
Veuillez agréer, mon cher ami, mes plus sinceres et cordiales
Salutations

3 listy 230 x 360 mm, popsány perem, na zadní
23/8. 1904, Dr E. ryt. z Čenkova"

straně přípis:

"Muchovi.

aaa Škrtnuto "car i! ne s' agit pas seulement"
bbb

Škrtnuto "des"

Nejdražší příteli,
před několika dny zaslechl jsem jisté pověsti, šířící se v pražských obchodních a průmyslových kruzích, které se týkají francouzského konzulátu v našem
hlavním městě, o němž se říká, že- prý- má být zrušen! Nedivte se, milý
příteli, jestliže se na Vás obracím v této závažné záležitosti, neboť k Vám chovám naprostou důvěru, jsa si jist, že jste velice dobře obeznámen s veškerým
zdárným rozvojem přátelských vztahů, v poslední době navazovaných mezi
našimi dvěma zeměmi, a že, právě tak jako já, přisuzujete velikou důležitost
těmto rašícím vztahům, a které, o čemž jsem pevně přesvědčen, budou zapsány
na čestné místo v přehledu dějin České země. Rozumí se, že nejurputnějšími
nepřáteli naprostého a úplného srozumění mezi Francií a Čechami jsou pangermáni, kteří napínají všechny své síly a kují všemožné pikle, aby co možná
nejvíce izolovali naši zemi, tuto mez, již sama příroda i dějiny postavily do
cesty expanzi Velkoněmecka až k břehům Středozemního moře. Právě proto

a
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se německý tisk posmíval přátelským vztahům, navázaným mezi městy Paříží
a Prahou, s cílem zesměšnit je a v důsledku toho je překazit, a nyní vidouce,
že jeho metoda posměšků a systematického zesměšňování není dostatečně
účinná, tito pangermáni - jsou totiž také pangermáni skrytí - rozpoutali
v evropském tisku rozsáhlé tažení proti naší zemi, vykreslujíce ji jako tvrz
starého režimu, naprosto nepřátelskou veškerému pokroku, která upřednost
ňuje výhradně klerikály a reakcionáře . .. h Vy chápete, milý příteli, že tisk
národa, c jehož nacionální probuzení je zcela nedávného data a jehož mezinárodní vztahy se počínají teprve od včerejška, Vy tedy pochopíte, že tisk národa
tak mladého, jako je náš, v ohledu zahraničně politickém, a především pokud
se Francie týče, není a nemůže ani být vždy dobře informován- šikovně se
naši nepřátelé snaží nyní ovlivnit veřejné mínění francouzské (nejen ve Francii, ale i v Praze, prostřednictvím konzulátu!) proti Čechám, odvolávajíce se
občas dna české noviny, když otisknou nějaký kritický názor, méně příznivě
posuzující rozličné otázky vnitřní politiky francouzské . Rozumí se ovšem, že
nesčetně článků v důležitých listech našich, jež jsou prodchnuty pocitem horoucí náklonnosti vůči Republice francouzské, projde zcela nepovšimnuto,
a k naší vskutku značné a hluboké lítosti se také francouzský konzulát v Praze
zdá být obětí pletich a hanebného donašečství , k němuž se Němci uchýlili ve
snaze očernit nás a rozhlásit, že jsme věrolomní a zrádní přátelé vaší veliké
a ušlechtilé země! Starobylé Čechy, kdysi vlast Jana Husa- a země klerikální!
Čechy, za jejichž probuzení vděčíme vlasteneckému úsilí demokratů- reakční
antidemokratická[?] země! Jaká to ironie! Čechy, které před pěti sty let zbavily
se nádoru vlastního klerikalismu, které byly předchůdcem velikého hnutí nápravy, které byly pronásledovány a odsouzeny, odsunuty stranou pro toto své
slavné úsilí , nadlidské a plné idealismu, k němuž je zvábila naděje svobody
politické a náboženské, jsou znovu podezírány z klerikalismu! Toto se říká,
takto se tedy smýšlí- a ve Francii! Jaká absurdita! • Být nacionální, to u nás
značí být liberální, neboť v Čechách je každý prodchnut historickým odkazem
dávných Čech a nemůže být zpátečníkem a přívržencem ultramontanismu ...
Toto je náš nacionalismus!

b Škrtnuto "a není schopna" "a jejíž úlohou" "a jej íž představitelé opou štějí" "Podle n ěmec
kých novin představitelé české politiky"
c Škrtnuto "se šesti miliony obyvatel, jako ten náš, který je neustále na válečné stezce a bez"
"v" ,jehož pozornost je zaujata výhradně vnitřní politikou, jako je náš, obklíčený"
d Škrtnuto "na články, či spíše české listy, obsahující nepříznivé názory na poměry ve Francii, a vytrhujíce věty"
e Škrtnuto "U nás nacionalismus - to je tradice" "Každý Čech, jenž je proniknut"
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Za těchto obtížných a podivných poměrů fbylo by snad možno odvolat francouzského generálního konzula a zrušit francouzský konzulát v zemi Království českého? Doufám, že pověsti, jež po Praze v tomto ohledu kolují, jsou
naprosto neopodstatněné a prosím a pověřuji Vás, drahý příteli, abyste podnikl- ... s vaši vzácnou ochotu, o níž jsem se už dávno přesvědčil- veškeré
nezbytné kroky, potřebné k odvrácení h nového útoku, namířeného proti zájmům Čech, Rakouska i Francie! Potřebujete-li přehled našich obchodních
vztahů, zašlu Vám jej!
Přijměte, drahý příteli, mé nejupřímnější a nejsrdečnější
pozdravy

f

Škrtnuto "bylo by přirozenějším dát Francii v Praze reprezentovat" ,je překvapující, že"
slovo.
Škrtnuto "intriky"

g Nečitelné
h

250

H. Svatošová, Čeští malíři
Příloha 111. 12

V Paříži, dne 17.

června

1900

Slovutný Pane,
konferoval jsem včera až do 9. hodiny večerní s mistrem Muchou. Potěšilo
mne, že schválil volbu hotelu Regina, v němž bydlím, a podotkl, že smím to
sděliti jeho jménem i Vám, pane starosto. Uznává zejména výhodné položení
hotelu a eleganci; prohlásil, že jako delegace, na jejíž příchod se nevýslovně
těší, v hotelu nižšího řádu ani dobře bychom nemohli bydleti; dále pravil, že
by po dobu výstavy stále měl býti někdo v Paříži (dnes tu není ani jediného
žurnalisty a z literátů jsem tu já jediný!) k hájení zájmů českých. Mucha výslovně uznává nutnost' pořádati nějaké dlner a pak soirée. Soirée by ovšem
pořádal on, a to třeba s námi nerozdílnou rukou, v kterérnž případě bychom
mu snad mohli nahraditi částku většího nákladu, jen aby lesk večera byl zář
nější!• Pro dlner počítá Mucha cenu 1 couvertu na 15 franků a míní, že bude
nutno pozvati asi 40 lidí nejméně, což prý se snadno shledá. Na soirée
k Muchovi by jistě přišel mistr Ondříček a hudbu měli bychom i jinou zdarma, což znamená mnoho. Třeba prý pozvati Francouze a několik Čechů a dbáti
toho, aby Francouzi mezi námi nebyli osamoceni (totiž aby bylo několik známých). Navrhuje, co šatu se týče, frak.
Dále jsme se smluvili na manifestaci, jež by podle mínění nás obou byla politicky nezávadna a jíž bychom nejen prokázali povinnou úctu velikému básníku, ale i získali sympathie lidu a tisku . Někdo měl by položiti věnce na hrob
V. Huga v Panthéonu,jenž v reji výstavním jest tak zcela zapomenut a prohovořit několik slov. Ovšem, že by delegace musila tak učiniti svým jménem.
Vzbudilo by to pozornost'! Věnec vavřínový- za 100 fr. Prosím o rychlou
odpověď, zda se tak státi má, abych zařídil další, po případě požádal Vrchlického za sepsání českého malého proslovu a sám bych snad po případě 3 věty
prohovořil u hrobu francoÚzsky a to bych si též musil připraviti .
Mucha míní, abychom těch pár dní, co zde delegace setrvá, nákladu nešetřili ,
poněvadž prý Paříž jest jediným místem, kde se něco před forem národů (něco)
dělati dá (pro nás Čechy) a jde tu o to, abychom alespoň trochu hlavy nad
vodu vystrčili, abychom nedělali zbytečně radost' svým přítelíčkům, kteří nás
tak rádi vidí pod vodou.
12

AMP, fond Presidium rady a magistrátu, 1896--1900, sign. E 2/37, č . kart. 311.
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~
1) V Grand Palais vynikají v Section d' Autriche Češi malíři- sekce jest
ovšem zavřena a přístup dovolen pouze na lístky a to ještě s obmezením
a procedurami.
2.) Někdo se znamenitě o to postaral, aby výstavní affiche Muchova nebyla
v Rakousku příliš rozšířena.
3.) Intrikou v sestavení Jury docíleno toho, že Mucha neobdržel medaille
ďhonneur.

Čas neobyčejně rychle ubíhá a na výstavu b mohl jsem se podívati teprve dvakrát, a to ještě včera až po 10. h. večer.
Abych nijak Francouzům nebyl zavázán, budu nucen diner oplatiti dinérem
a to náklad můj snad zvýší, poněvadž Francouz pozve vždy na bohaté diner
a chudým nelze se mu tudíž odměniti.
Na rozeslání pozvánek budu potřebovati 1 sílu, kterou mi opatří Mucha, sám
bych za dnů slavnostních nestačil.
Račtež přijati ujištění mé úcty jak pro sebe, tak i pro ostatní pány delegáty.

Dr E. ryt. z Čenkova

dvojlist 230 x 360 mm, popsány dvě strany perem
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H. Svatošová, Čeští malíři
Příloha

IV. 13
Panu předsedovi městské rady
hl. města Prahy.

Pane předsedo,
mám tu čest upoutati Vaší pozornost na význam dne 1Lllill t.m., který tohoto
roku - ve Francii není jenom obvyklým národním svátkem, nýbrž svátkem
jejího vítězství, dne, kdy bude oslavováno podepsání míru.
Tato oslava osvobození Francie má míti svůj ozvuk u nás, v Čechách,
z následujících důvodů:
1.) Francouzská vláda byla první, která již začátkem války uznala Čechy
dlící ve Francii co své přátelé a jednala s nimi v nejsprávnějším smyslu pohostinství. Pak zase byla první, která (3oho června 19.1Ji) již měla tu odvahu
prohlásiti právo českého národa na vlastní neodvislost, což mělo za následek,
že ostatní spojenecké vlády jí v tomto projevu sledovaly.
(A hned městská rada pařížská, první, vztýčilačeské prápory, a to v hezkém
počtu.)

2.) Francouzský národ napaden, krvácel v této válce pro uhájení své cti
a svobody, ale nezapomínal při tom ještě národů jiných, jejichž svoboda a česť
mu byly tak svaté jako jeho vlastní. Čechů nikdy, ani v těch nejtrapnějších
dnech, nezapomínali . S jeho vítězstvím a jeho sebeosvobozením přišlo také
vítězné sebeosvobození československého národa. Nyní na naší slovenské
frontě je to zase Francie, která nám dala důkaz svého přátelství.
3.) Ve Francii vládnoucí demokratické nazírání a jeho uplatňování jest pro
československý národ dobrým vzorem a tento bude činiti dobře, když bude
upírati své zraky tam do země Jana Jacques Rousseau, Diderota, ď Alembéra
atd. , neboť tam se již dávno řešejí otázky, které východozemní bolševismus
rozřešiti nemůže. Je tedy nutné ';:řelejší sblížení našeho národa s národem
francouzským. Od něho se musíme učiti, jak máme hájiti svojí národní čest
a svůj idéový vývin.
Proto si dovoluji k Vám vznésti prosbu, aby buď v zasedání městské rady,
bud' zcela administrativně, bylo rozhodnuto, by den 1Lllill července letos byl
v Praze oslaven důstojným a vřelým projevem sympathií a vděčnosti ke Francii.
13

AMP, fond Presidium rady a magistrátu, 1914-1937, sign. 90/23, č. kart. 903.
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K tomu účeli mám tu čest navrhnouti některé ze způsobů, které se mi zdají
možnými:
Pražské radnice a městské budovy budou v ten den zdobeny prápory- dle
možnosti francouzskými i českými a i všeslovanskými. Na ulicích bude nalepeno provolání, v němž bude připomenuto vše, co Francie pro Čechoslováky
učinila, jí tam vzdán dík s konečným: "Vive la France"! V Národním dívadle a v jiných městských českých dívadlech bude před
představením řečen krátký proslov- hold Francii a pak sehrána Marseilleusa.
Okolo Střeleckého ostrova, kde 141ill večer francouzské vyslanectví pořá
dá oslavu tohoto dne, je nutno s naší strany české, projeviti vřelý souhlas.
Tento by byl snadno proveditelný připlutím a obklopením ostrova loďkami
zdobenými lampiony; uměl. ohně atd. apod., zpěv, hudbajako echo apod.
Připomínaje vřelých styků obou městských rad, pražské a pařížské, již z doby
předválečné, styků, které měly nejblahodárnější výsledky pro naší českou věc,
jsem v náději, že nebude opomenuto projeviti francouzskému národu- alespoň v tento den - naší upřímnou vděčnost a lásku a že zde přítomní jeho
diplomatičtí a vojenští zástupci budou moci psáti domu, že Češi ... nemohli-li jí pomoci v boji než oněmi 7.000 svými bojujícími legionáři ... alespoň
nezapomínají, co- pro ně- znamená podepsání míru a národní svátek šlechetně vítězné a nezištné Francie.
Přijměte prosím, pane starosto,
lepších citech.

ujištění

o mé nejhlubší úctě a o mých nej-

etne Kupka
M.N.O.
bývalý předseda České kolonie ve Francii
V Praze 2.

července

1919.

dvojlist 230 x 360 mm, popsány tři strany perem
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STAVBA OBECNÍHO DOMU V DOKUMENTECH
ARCHIVU HL. MĚSTA PRAHY

V lednu roku 1992 uplynulo osmdesát let od otevření jedné z nejvýznamale i nejrozporněji hodnocených staveb české secese- Obecního domu
na Starém Městě pražském, vybudovaného " .. .za účelem, aby pěstoval se
v ní ušlechtilý společenský život, podporovalo se umění hudební i výtvarné,
jakož i aby poskytla důstojných a účelně upravených místností k okázalému
vystupování veřejnosti české", jak se praví v průvodci z r. 1912.
U zrodu myšlenky vybudování reprezentačního domu stála pražská Měš
ťanská beseda, když v říjnu 1901 požádala pražskou obec o získání nových
prostor pro svoji činnost. Jako řešení navrhla společnou stavbu " důstojné české
reprezentační budovy", popřípadě příspěvek města na takovou stavbu ve výši
až půl milionu korun. Při jednání o rok později, 16. 1O. 1902, se pak zástupci
města a Měšťanské besedy dohodli, že pražská obec postaví na pozemku
v místech nedávno zbořeného Králova dvora v těsném sousedství Prašné brány budovu, v níž si Měšťanská beseda potřebné místnosti pronajme. Beseda
na tomto jednání předložila předběžný projekt vypracovaný architektem Osvaldem Polívkou.
Po tomto rozhodnutí dostaly události rychlý spád. V listopadu téhož roku
nabídla Živnostenská banka jako vlastník zmiňovaného pozemku odprodej
jeho části obci a 5. 1. 1903 sbor obecních starších koupi potvrdil. Rozhodl
také, ze náklady budou kryty úvěrem vzatým u městské spořitelny a že na
projekt bude jako na městskou zakázku vypsána veřejná soutěž dotovaná část
kou 15 tisíc korun.
Architektonické soutěže, vyhlášené 9. 1. 1903 s termínem odevzdání nabídek do konce března, se mohli podle soutěžních podmínek zúčastnit pouze
architekti české národnosti. Komise, v níž zasedli architekti Zítek, Schulz,
Wiehl, Gregor, Tereba a Pacovský (poslední tři jako představitelé městské
správy), však nedoporučila ani jeden z dvaceti došlých návrhů k realizaci.
nějších,
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Architekti A. Dryák a T. Amena (pracovali společně), J. Pospíšil a A. Balšánek, jejichž návrhy byly oceněny nejvýše, byli v květnu vyzváni, aby do dvou
měsíců vypracovali nové projekty na základě upravených soutěžních podmínek. Ani v tomto užším kole, které proběhlo v červenci 1903, však komise
o vítězi nerozhodla. Po řadě dalších jednání se proto městská rada 14. 8.
téhož roku usnesla zadat práce na realizačním projektu A. Balšánkovi, jehož
návrh fasády byl při vyhodnocování soutěže porotou označen za nejlepší,
a O. Polívkovi, který se sice soutěže nezúčastnil, ale svůj návrh na budoucí
podobu reprezentačního domu vypracoval již v r. 1902 na objednávku Měš
ťanské besedy. V prosinci 1903 městská rada jejich společné skicy schválila
a pověřila je, aby pod dohledem stavebního dozorstva vypracovali definitivní
projekt.
Vlastní výstavba byla zahájena výkopem základů 21. 8. 1905. Od 5. 4.
následujícího roku se stavělo obvodové zdivo a v září 1907 se přikročilo k osazování železných konstrukcí. V r. 1908 pokračovala výstavba kamenickými,
tesařskými, klempířskými a pokrývačskými pracemi, byla dokončena obě schodiště a fasáda. V následujících letech se práce přesunuly do interiérů, v nichž
bylo postupně instalováno technické zařízení a dokončovány štukatérské, sochařské a malířské práce. 16. 10. 1911 byla otevřena kavárna v přízemí, o mě
síc později, 16. ll., bylo uspořádáno neoficiální otevření za účasti představi
telů města a konečně 5. 1. 1912, tedy přesně devět let po rozhodnutí městské
rady o výstavbě, byl Obecní dům slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Celkové
náklady na stavbu o rozloze takr"k:a 4 200m2 dosáhly včetně umělecké výzdoby (v zamýšlené podobě ovšem nikdy zcela nerealizované) a vnitřního vybavení částky 6 430 000 K. Vložené náklady se však začaly investorovi vracet
jak v podobě najemného, tak nepřímo ve faktu, že se budova záhy stala jedním z center pražského společenského života a dějištěm řady významných
události.
Následující výbor z dokumentů Archivu hl. města Prahy, v jehož fondech
se většina materiálů týkajících se stavby nachází, chce ve své první části při
blížit genezi myšlenky výstavby reprezentačního domu v prostředí Měšťan
ské besedy a pražské samosprávy i různorodé ohlasy veřejnosti. Druhá skupina sleduje průběh a vyhodnocení architektonické soutěže a vlastní výstavbu.
Drobnohled veřejnosti se opět projevil řadou podnětů a stížností, z nichž ně
které jsou pro zajímavost také uvedeny. Závěrečná, třetí část je pak věnována
umělecké výzdobě, jejíž význam zdůrazňuje nejen důkladný program a obsáhlá korespondence městské správy a stavební kanceláře s řadou předních
umělců, ale svým způsobem i výstava Jednoty výtvarných umělců Mánes, jíž
byl Obecní dům na počátku roku 1912 slavnostně otevřen .
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Tento výbor z dokumentů vznikl v souvislosti s výstavou Obecní dům a umělecká výzdoba, pořádanou v dubnu a květnu J992 Obecním domem ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy a Fakultou architektury ČVUT.
Autor děkuje na tomto místě PhDr. Haně Svatošové z Archivu hl. města
Prahy za cenné podněty při jeho tvorbě .
dějiny
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1) 1902, 16. října
Zápis o schůzi prezidiální komise magistrátu, v níž byl projednáván
návrh Měšťanské besedy na postavení reprezentačního domu.
Zápis o schůzi komise presidiální ze dne 16. října 1902
v záležitosti "Měšťanské besedy" v Praze.
Schůzi předsedal starosta pan Dr. Srb.
Schůze zúčastnili se pánové na připojené presentační listině podepsaní.
Pan starosta uvádí na vědomí, že dostavil se k němu ředitel Živnostenské
banky pan Růžička s upozoněním, že na parcely na staveništi býv. kadetní
školy hlásí se kupci a že tudíž je nutno, aby obec Pražská co nejdříve se
rozhodla, reflektuje-li na některé parcely. Pan starosta zmiňuje se dále o otázce zřízení zahrady v nové budově "Měšťanské besedy" ( . .. ) má za to, že pro
členstvo Besedy úplně by stačilo, kdyby letní zahradní koncerty byly konány
mimo Besedu, např. na Žofíně, Střeleckém ostrově ap. Dolení sály žofínské
například mohly by na doby letní pro Besedu býti pronajaty k účelům čítárny,
herny atd.
Pan náměstek Neubert vítá myšlenku p. starostovu jako velice šťastnou .
Místo u Prašné brány pokládá se za výhodnější pro stavbu Besedy nežli palác
Aehrenthalův. V nové budově mohl by prostranný dvůr zřízen býti na zimní
zahradu. Žádá proto přítomné zástupce Měšťanské besedy, aby tlumočili ve
schůzi besední tento návrh.
Pan Pitrdle prohlašuje, že členstvo Měšťanské besedy nelpí na nutnosti
zřízení zahrady besední, avšak má za to, že ohled na hostinského v Besedě
toho žádá, aby zahrada v besední budově byla zřízena. Jinak poukazuje k veliké
diferenci kupní ceny mezi palácem Aehrenthalovým a místem u Prašné brány.
Pan starosta připomíná, že restaurace v nové budově besední bude rázu
representačního, veřejně přístupná, tedy s lépe kvalifikovaným hostinským,
jenž nebude vázán pouze na letní sezonu.
Panu obecnímu staršímu Urbánkovi zamlouvá se spíše palác Aehrenthalův
a táže se po příčinách, proč původní myšlenka tato se opouští.
Pan Čech prohlašuje jménem Měšťanské besedy, že se jedná o získání vhodného místa a v tomto směru pokládá staveniště u Prašné brány za výhodnější.
Ovšem lituje, že zahrada by tu odpadla, míní však, že by se dala zříditi vzdušná veranda nad krámy do Celetné ulice.
Na to podává pan stavební rada Polívka zevrubné dobré zdání ze stanoviska finančního . Uvádí, že Měšťanská beseda v Plzni zaujímá 2 700 metrů čtve
rečních zastavěné plochy (se zahradou) a měří 31m fronty; německé kasino
v Praze zaujímá 6 200 m čtverečních, Aehrenthalův palác 4 400 m čtvereč -
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ních, staveniště u Prašné brány pouze 1 300 m čtverečních, blok A u věže na
tomtéž místě čítá 4 700 m čtver., blok B 4 082 m čtver. Palác Aehrenthalův
tedy by stačil sice pro novou budovu besední, ale pro účely městské zbylo by
málo místa. Zahrada nynější by zůstati nemohla. Fronta obnášela by 38 m,
s při bráním vedlejšího domu 71 m. Nutno tudíž položiti otázku, které z obou
míst, palác Aehrenthalův či místo u bývalé kadetní školy, finančně je výhodnější.

[ .. .]Finančně je tedy výhodnější pozemek u Prašné brány. Jest ovšem otázka,
mají-li se koupiti oba bloky či jen jeden z nich. Ze stanoviska architektonického doporučuje koupi obou bloků, ježto jeden k účelům besedním, obecním
i spolkovým by nestačil.
Pan starosta vzhledem k vývodům pana stavebního rady Polívky prohlašuje, že upouští od svého původního návrhu, aby totiž v nové budově našly
místa vedle Besedy i různé instituce (knihovna, čítárna, univers. extenze atd.),
neboť by mohly umístěny býti na jiném místě, např . v asanaci.
Pan stavební rada Polívka připomíná, že blok A hodil by se pouze pro
účely besední a nejnutnější representaci města.
Pan Tereba proti soustředění obecních institucí v nové budově besední.
Pan stavební rada Polívka uvádí , že blok A vyžadoval by nákladu
2 200 000 K za stavební plochu a 2 200 000 K za stavbu, celkem tedy 4 400 000 K
Pan mag. rada Brož rovněž se přimlouvá za to, aby místnosti pro spolky
a vzděl. instituce byly umístěny na vhodnějším místě, kde je klid a ticho.
Pan starosta prohlašuje, že komise měla by se rozhodnouti, má-li ke stavbě
representační budovy besední vyvoleno býti místo u Prašné brány, a sice blok
A Navrhuje tudíž:
a) aby rada městská vstoupila v podrobné vyjednávání s Živnostenskou
bankou o koupi bloku A a o podmínkách financování jak pro koupi pozemku,
tak i nákladu stavby.
b) aby stanoven byl stavební program, podle něhož by pan stavební rada
Polívka vypracoval skicu, jako podklad pro další kalkulace (klubové místnosti pro Besedu a místnosti representační pro obec).
c) aby obec Pražská vzala na sebe provedení stavby a Beseda aby vstoupila
k ní v poměr nájemní, ku kterémuž cíli nechť Beseda se své strany dá prohlášení, jaký obnos (nájemné) a na kolik let platila by obci za používání těchto
klubových místností.
Pp. Čech i náměstek Neubert vítají návrhy páně starostovy s úplným souhlasem.
Pan starosta připomíná ještě, že by vedle velikého sálu mohly zřízeny býti
ještě sály menší pro uzavřené společnosti a že by tím návštěva besedy vzrostla.
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Návrhy páně starostovy jednomyslně se přijímají,

zároveň

s

dodatečným

připomenutím p. Čecha, že ve příčině zakoupení paláce Aehrethalova nestalo

se dosud zásadní rozhodnutí.
Připomíná se, že pp. zástupcové Měšťanské besedy vyžádali si opis protokolu dnešní schůze.
Skončeno a podepsáno
Dr. Jann
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317/1, kart. B 1971

2) 1902, 15. listopadu
Dopis Měšťanské besedy pražskému starostovi o pronájmu místností
v budoucím reprezentačním domě.
V Praze 15. listopadu 1902
Slovutný pane starosto!
Dodatkem k našemu uctivému dopisu ze dne 29. října t. r. klade si výbor
v úctě podepsaný za čest oznámiti, že reflektuje na nabídnuté nájemné roč
ních 30 000 K na tyto místnosti v novém representačním paláci u Prašné
brány, bude-li vystavěn dle skic pana stavebního rady Polívky, jež nám byly
předloženy:

a)

čítárna

knihovna
knihovna
herny
sál
Místností těchto

120m2
46m2
50m2
120m2
155m2
a šaten k nim příslušných používati bude Beseda každo-

denně .

b) Kromě toho vyžaduje si použití rohového sálu (285 m2) nejvýše 50 (padesátkrát) do roka, velkého sálu pak se sousedním nejvýše 12 (dvanáctkrát)
do roka. Nabídnuté nájemné obsahuje již také náhradu za otop a světlo při
používání těchto sálů pod b uvedených.
c) V době letní reflektuje Beseda také na dvoranu nebo plateau mezi věží
a palácem.
d) Kromě těchto místností požadujeme byt pro kustoda. Měl-li by býti mimo
plány páně Polívkovy vypsán konkurs na opatření plánů na postavení tohoto
paláce, prosíme, aby do stavebního programu byl pojat tento požadavek Měš
ťanské besedy:
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každodenní místnosti:
restaurační sál
asi 160 m2
herna
asi 100 m2
čítárna pro kuřáky
asi 120m2
"
nekuřáky
asi 50 m2
výborovna
asi 50 m2
místnost pro archiv a knihovnu
asi 50 m2
kancelář se šatnami a příslušným
asi 20 m2
bytem pro kustoda
-pro zábavy
velký sál
asi 435m2
malý
asi 270 m2
a příslušné šatny
Místnosti každodenní (mimo byt kustodův) přejeme si míti v jednom poschodí.
Prosíce, aby Vaše Slovutnost ráčila vzíti obsah tohoto našeho podání na
vědomí , trváme
s úctou hlubokou
Výbor Měšťanské besedy v Praze
V. Pitrdle
jednatel

A. Tereba

starosta
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, B 60/317, kart. B 1792

3) 1904, 30. května
Stanovisko starosty Srba k zamýšlené stavbě reprezentačního domu.
Výpis z protokolu o společné schůzi technické a finanční komise.

( ... )Pan starosta JUDr. Vladimír Srb prohlašuje, že se s myšlenkou stavby
obecního domu neztotožňuje, že však ji bude podporovati, poněvadž má za
to, že ani nyní nepozbyla svého významu pro obec i postavení české národnosti v Praze. Poukazuje k tomu, že centrum života v Praze neustále se posunuje přes Václavské náměstí vzhůru k Vinohradům. Praha potřebuje centra,
které by ruch ten soustředilo opět u Prašné brány, a právě k tomu má sloužiti
obecní dům. Jinak by se mohlo státi, že by se centrum přesunulo na Král.
Vinohrady.
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Konstatuje, že návrh na zakoupení staveniště byl schválen ve sboru obecních starších všemi hlasy proti hlasu pana městského radního Brože, a kdyby
se mělo toto usnesení změniti, bylo by třeba řádně to odůvodniti . Proto souhlasí s názorem pana stavebního rady Vlčka, že třeba míti docela jasný obraz,
jak o nákladu stavebním, tak i o výnosnosti budovy, nebyl by však proti tomu,
aby se odhadla cena pozemků, abychom v ěděli, zdali obec pro případ prodeje
by neutrpěla ztrátu.
Jest pravda, že podnět k zakoupení staveniště vyšel z Měšťanské besedy,
ale i kdyby Beseda na místnosti v obecním domě nereflektovala, myšlenka
nepozbývá své aktuálnosti. Jest jisté, že místnosti Měšťanské besedy nyněj
ším požadavkům společenským nepostačují a stavba obecního domu zajisté
by vedla k tomu, že by se utvořilo nové středisko české společnosti.
Tvrdí se, že stavbou obecního domu zdrží se stavba radnice, není to správné, právě naopak stavba radnice se uspíší, poněvadž se projekt radnice zjednoduší a zlevní, neboť se ušetří celý jeden stavební blok. Konkurs na stavbu
radnice byl již také skutečně vypsán a nelze tedy tvrditi, že se stavba radnice
zdrží.
Konečně poukazuje pan starosta Srb k tomu, že Praha jest povinna přinésti
representaci české národnosti nějakou oběť, kterou přináší ostatně při každé
slavnosti, ba takřka každou neděli, a končí prohlášením, že bude myšlenku
stavby obecního domu podporovati, pokud to finance obce dovolí.( ... )
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792

4) 1904, 24. září
Dopis Družstva Národního divadla v Praze, Sboru pro zřízení
českého Národního divadla a Tylova sdružení městské radě, v němž
žádají, aby na pozemku u Prašné brány bylo místo reprezentačního
domu postaveno druhé české divadlo v Praze.
Slavné radě král. hlavního města Prahy!
Myšlenka zakoupiti stavební místo u Prašné brány s tím účelem, aby se tam
postavila monumentální budova k charakteru Prašné brány se hodící, a ta
budova aby byla trvale v rukou českých, byla výborná a potkala se s neobmezeným a ochotným souhlasem všeho českého obyvatelstva král. hlavního města
Prahy i veškeré veřejnosti české vůbec.
V druhé řadě jest, jakému účelu bude tato budova sloužiti. Usnese-li se
slavný sbor obecních starších král. hlavního města Prahy, že se má u Prašné
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brány zříditi representační dům obce pražské nákladem obecním, budeme
provázeti jeho usnesení i my souhlasem a nepřipadne nám proti tomu něco
namítati.
Nehodláme také ničím předbíhati návrhy a rozhodnutí slavného sboru. Ale
různé důvody vyvolaly v občanstvu pražském hnutí proti tomuto podniku.
Bez nejmenšího spolupůsobení našeho tři v občanstvu pražském závažné korporace: Spolek majitelů domů na Novém Městě pražském, Měšťanské společenstvo hostinských a výčepníků v Praze a Národní klub na Král. Vyšehradě
vyslovily se proti stavbě representačního domu obecního a spolu naznačily
jiný účel , jemuž by staveniště obcí pražskou získané mělo se věnovati.
Tím účelem jest po mínění oněch tří korporací zřízení druhého českého
(činoherního) divadla v Praze jako součástky divadla Národního.
Nelze upříti, že vynikající místo: střed města a uzel nejužívanějších a nejdůležitějších čar komunikačních, bylo by druhému českému divadlu stejně
k velikému prospěchu, jako budova divadla českého na tomto místě byla by
velice důstojnou sousedkou Prašné brány i znamenitým prostředkem k vytknutí a zdůraznění českého král. hlavního města Prahy zvláště na těchto místech. Přitom by zajisté divadlo mohlo hověti i účelům representačním- veřej
ným schůzím apod.
Pro druhé české divadlo v Praze obec pražská zajisté tak jako tak- dříve
nebo později- věnuje staveniště, které kupř. v asanaci pod 70 000-80 000 K
by nepřišlo .
Vzhledem k této okolnosti, které po přesvědčení obecném sotva bude se
lze vyhnouti, uskrovňuje se valně i peněžně zdánlivá oběť jakou by bylo vě
nování staveniště u Prašné brány pro druhé české divadlo v Praze.
My řešením otázky druhého českého divadla v Praze se zabývající korporace přirozeně záležitosti této věnujeme svou pozornost a měli jsme dříve již
několikráte příležitost několika podáními k slavnému zastupitelstvu obecnímu s různých hledisek co nejvřeleji přimlouvati se za to, aby královské hlavní
město Praha snahám po zřízení druhého českého divadla v Praze dodalo vzpruhu potřebné účinnosti věnováním vhodného stavebního místa.
Dnes- to znova a s důrazem opakujeme - nechceme na rozhodnutí slavného sboru obecních starších v příčině zastavení pozemku u Prašné brány ani
v nejmenším působiti , vědouce, že rozhodnutí takové váhy stane se po nejzralejším uvážení všech okolností a všech důsledků.
Jen v tom případě, že by slavný sbor obecních starších po vlastním důklad
ném uvážení celé věci rozhodl proti stavbě domu representačního, jen v tom
případě osmělujeme se, vedeni jsouce myšlénkami zřízení důstojné budovy
u Prašné brány a zřízení budovy rázu trvale a nesmazatelně českého, nejucti-
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žádati, aby v tom případě věnováno bylo staveniště účelu zřízení druhého
divadla v Praze. Stavbu jeho počalo by sdružení podepsaných korporací nejpozději roku 1907, vypracujíc již roku 1905 finanční a stavební
plány celého podniku za účelem předložení a schválení jich slavné radě král.
hlavního města Prahy a početí všech prací dalších, které zajisté bude provázeti souhlas našeho národa.
českého

Slavné radě král. hlavního města Prahy
v nejhlubší úctě oddaní
V Praze, dne 24.
Tylovo sdružení
zapsané společenstvo
s ručením omezeným
Václav Štecl

předseda

J. A. Šubrt

Dr. K. Marek

t.č. předseda t.č . místopředseda

Artuš hrabě Aichelburg
člen výboru

Dr. V. Kopista
člen výboru

Fr. Schlapper

1904

Družsto Národního divadla
v Praze zapsané společenstvo
s ručením omezeným

Józa Papež
člen výboru

Sbor pro zřízení

září

českého

t.č.místopredseda

Národního divadla v Praze

H.Vopálka
pokladník

A. Dostál
člen výboru

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792

5) 1904, 9. prosince
Český průmyslník František Pavlík z Drážd'an vyzývá sbor obecních
starších, aby rozhodl o postavení českého reprezentačního domu
v Praze.
Slavnému sboru obecních starších král. hlavního města Prahy!
Ku rozřešení otázky, má-li být zbudován na pozemcích u Prašné brány representační dům, nebo má-li tam býti vystavěno druhé české divadlo, dovoluji sobě co vzdálený pozorovatel následující uvésti:
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Na takovém neobyčejně frekventovaném místě jako jest Josefské náměstí,
hlavní bod Prahy, kde se křižují elektrické dráhy na vše strany, v bezprostřed
ní blízkosti tří největších nádraží, kudy jak přijíždějící tak odjíždějící cizinci
a našinci vlastně ubírati se musí, v sousedství hotelů prvé třídy a německého
kasina, největších bank a obchodních závodů , finančního ředitelství, obchodního soudu, a m.j. na něž se v rychlosti upamatovati nemohu, nesmí a nemůže
státi nic jiného než-li
český palác
representační to dům obce pražské, impozantní monumentální budova dokumentující hrdě český ráz skrz na skrz bývalé a na věky budoucí
české matičky Prahy
Každý seriózní nepředpojatý našinec, který viděl za svého života více než
Prahu, musí se věru diviti, že až dnes teprve pošinula se tato neobyčejně důle
žitá otázka ku konečnému rozřešení a že se mohla matička Praha bez takové,
každému přístupné volné representační budovy v tom hrozném pokroku posledních desetiletí obejíti vůbec .
Z Drážďan
Rosenstrasse 7

9. prosince 1904

Frant. Pavlík
továrník

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792

6) 1903, 13. ledna
Výbor Jednoty umělců výtvarných žádá prezídium, aby se při stavbě
obecního domu pamatovalo na vhodné výstavní sály.

Slavné presidium královského hlavního města Prahy!
Výbor jednoty umělců výtvarných ... v Praze dovoluje sobě v záležitosti
konkursů na plány representačního domu královského hlavního města Prahy
sděliti se slavným presidiem následující upozornění, které by v podmínkách
konkursu snad ještě umístění dojíti mohlo.
Čeští výtvarní umělci postrádají dosud velké vhodné místnosti pro samostatné výstavy umělecké. Dům representační má obsahovati as 3 sály, při jichž
návrhu by bylo lze bez značných obtíží bráti zřetel k tomu, aby se těchže
případně použíti dalo pro výše uvedené umělecké výstavy. Úpravou sálů
v tomto směru vznikl by veliký prospěch zpředu ovšem všemu českému výtvarnému umělectvu, v druhé pak řadě i finančnímu výtěžku plynoucímu
z nájmů sálů těchto.
265

Documenta Pragensia XV (1997)

Z výboru Jednoty umělců výtvarných
v Praze dne 13. ledna 1903

F.

Verčík

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792

7) 1902, 12. prosince
Výbor Novoměstského měšťanského klubu žádá městskou radu, aby
rozhodla o vybudování obecního domu.
Výbor Novoměstského měšťanského klubu v Praze usnesl se ve schůzi své,
konané dne 12. prosince 1902 na následujícím
projevu
v uvážení, že královská Praha postrádá dosud důstojné representační budovy a že nucena jest voditi hosty své a hosty celého národa do veřejných hostinců a místností jim podobných,
v uvážení, že ohromná česká většina v královské Praze jest uměle zatlačo
vána na třídách hlavních živlem německým a udržována v ulicích postranních,
v uvážení, že přední naše spolky jako Měšťanská beseda a jiné v Praze
nalézá se dosud v místnostech nedůstojných a zastrčených ,
v uvážení, že nepřirozené a nedůstojné tyto poměry jsou na závadu české
mu rázu královské Prahy a urážejí národní hrdost naši,
v uvážení velkého nebezpečí , že stanoviště Živnostenské banky u Prašné
brány dostane se do rukou živlu nám nepřátelského na velkou škodu českému
rázu Prahy,
v uvážení historického významu místa toho, kde druhdy sídlili králové
čeští ,

žádáme a vybízíme slavnou městskou radu královské Prahy důtklivě, aby
co nejdříve v otázce této nejen pražské, ale všenárodní postarala se o odpomoc včasným zakoupením staveniště Živnostenské banky u Prašné brány
v Praze za účelem zbudování důstojné české representační budovy.
Dr. JosefFiihrich
t.č. místopředseda

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B60/317, kart. B 1792
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8) 1904, 25. srpna
Rezoluce členů Měšt'anského
Obecního domu.

společenstva výčepníků

proti

stavbě

My na schůzi dne 19. srpna 1904 v hotelu "Centra!" shromáždění členové
v Praze v uvážení, že soustředění veškerého života společenského českého v representačním domě by nezbytně
mělo vzápětí trvalý úbytek hostí v ostatních živnostech hostinských a výčep
nických nejen v Praze, ale i v předměstích, a tudíž těžce by je poškozovalo,
zvláště však pro všechny držitele dvoran, kde posud zábavy, plesy a koncerty
se konají, přímo katastrofální účinky by způsobilo ; v uvážení, že dle zkušeností nabytých při jiných národních domech, se vší pravděpodobností přes
toto soustředění společenského ruchu v representačním domě by dům ten neposkytoval výnosu dostatečného k úhradě úroků z vypůjčeného na jeho výstavbu kapitálu, tím méně k umoření dluhu, takže by beze vší pochyby obec,
pokud se týče poplatnictva obecní k zaplacení schodku rok co rok značnými
částkami musila přispívati; v uvážení, že budou při přestavbě radnice důstoj
né representační místnosti obecní zřízeny, pročež opatřovati několikamilio
novým nákladem k tomu účelu zcela nové místnosti jinde by bylo zbytečným
mrháním peněz, potřebných na úkoly nepoměrně důležitější ; konečně v uvážení, že i kdyby se jevila naléhavá potřeba rozsáhlejších a skvělejších místností k účelům společenského života českého, než toho času v Praze jsou,
toho cíle daleko rychleji, pohodlněji a levněji se mohlo dosíci vhodnou úpravou dvoran žofinských: protestujeme co nejdůrazněji proti uskutečnění projektu representačního domu nákladem obecním a dalšímu rozmnožování bez
toho přílišného počtu živností hostinských a výčepnických a vytýkajíce výslovně, že i my si žádáme, aby staveniště u Prašné brány zůstalo v rukou
českých , doporučujeme , aby se hledělo dosíci tohoto cíle jiným způsobem,
který by žádnou třídu obyvatelstva nepoškozoval, nýbrž všem, pokud možno
stejnou měrou byl na prospěch.
Měšťanského společenstva výčepníků

Hostimil (Hostinské listy) r. 21,

č.

24

9)1902, 18. listopadu
Spolek architektů a inženýrů žádá prezidium, aby vypsalo konkurz
na projekt reprezentačního domu.
Slavné praesidium kr. Hl. Města Prahy!
Spolek architektů a inženýrů dovídá se, že zakoupen byl blok

pozemků
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vedle Prašné brány za tím účelem, aby zřídila se zde representační budova
kr. Hl. Města Prahy, v níž by vedle jiných spolků českých umístila se i Měš
ťanská beseda. Vzhledem k důležitosti místa, na němž nová budova zřízena
býti má a vzhledem k tomu, že správného řešení docíli se nejlépe, zúčastní-li
se prací každý, kdo se tomu cítí povolán, jakož i proto, že zdárný vývoj umění
toho vyžaduje, aby architekti postavili se co možná často před řešení úloh
nejrozmanitějších, dovoluje si Spolek architektů a inženýrů vznésti ku slavnému praesidiu žádost, aby domáhala se skic na úpravu nové budovy cestou
veřejného konkursu.
Doufaje, že slavné praesidium této důvodné žádosti blahovolně vyhoví,
znamená se
za Spolek architektů a inženýrů
V Praze dne 18.11.1902

Jahn

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy sign. B 60/317, kart. B 1792

10) 1903,20. dubna
Protokol poroty o výsledcích prvního kola
Obecního domu.

soutěže

na projekt

Protokol o výsledku soutěže na získání náčrtku pro stavbu nového obecního domu kr. Hl. města Prahy, sepsaný dne 20. dubna 1903 u přítomnosti podepsaných.
Členové poroty posuzovali jednotlivé došlé náčrtky od 6. do 20. dubna
1903. V té době sešli se k společným poradám dne 16., 17. a 20. dubna t.r.
a učinili při dnešní závěrečné schůzi toto usnesení:
Hlavním požadavkům konkurence i hodnotě umělecké nejlépe vyhovují
projekty
"Praga caput regni"
"Francois 1."
"XX. věk",
kterým udělila porota odměny po K. 2000,- aniž by tímto pořadem dávala
jednomu před druhým přednost. Totéž platí i o následujících skupinách odměn :

Po K 1500,- odměnila projekty s hesly:
"Korunované M v kruhu"
"Přilítlo jaro z daleka"
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"Trojúhelník v kruhu"
Po K 700,- odměnila porota náčrtky s hesly

"X"
"XYZ"
"Město vidím veliké"
"Zlaté Praze"
"Pouze studie"
Činí celkem K 14 000,-. Projekt se značkou 19 31/3 03 nemohl býti porotou odměněn, jelikož valně překročil schválenou stavební čaru blíže Prašné
brány.
Poněvadž však jest cenný, doporučuje porota slavné radě městské, aby
odměněn byl zbývajícím obnosem 1000,Porota shledala výsledek pro pány konkurující velmi čestný, nicméně nelze jí doporučiti žádný z projektů tak jak jest ku provedení.
Obálky byly otevřeny a shledalo se, že autorem projektu s heslem:
Praga caput regni- jest arch. Alois Dryák a stavitel Tomáš E. Amena, oba
v Praze
Francois I . - Josef Pospíšil, architekt, Vinohrady
XX. věk- arch. Antonín Balšánek v Praze
KorunovanéM v kruhu- arch. RudolfNěmec
Přilítlo jaro z daleka- arch. Prof. Karel Kepka v Brně
Trojúhelník v kruhu- Jiří Stibral, řiditel c.k. umělecko-průmyslové školy
v Praze
X - arch. Richard rytíř Kl enka z Vlastimilu v Praze
XYZ- arch. Rudolf Kříženecký, docent české techniky v Praze
Město vidím veliké- Ferdinand Šamonil, stavitel, Smíchov
Zlaté Praze -Antonín Hrubý, architekt a profesor, Nienburg (u Hannoveru)
Pouze studie- Jan Koula, architekt, profesor české techniky v Praze
Skončeno

Vratislav Pasovský
zapisovatel

a podepsáno

J. Zítek

Č. Gregor

J. Schulz

P. Tereba
A. Wiehl

předseda

A.MP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1791
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ll) 1903,14.srpna
Výpis z protokolu technické komise, v němž je zdůvodněno zadání
společného projektu architektům Balšánkovi a Polívkovi.
Pan náměstek Neubert sděluje, že p. arch. Polívka projevil prostřednictvím
advokáta Dra. Černého písemně panu inž. Neubertovi ochotu vyhověti eventuálnímu vyzvání rady městské, aby pracoval společně s jiným architektem na
plánech obecního domu.
Rovněž p. arch. Balšánek ústně projevil k tomu ochotu.
Vzhledem k tomu mělo by se uvážiti, má-li se jim vypracování plánů zadati
a má-li se zříditi zvláštní kancelář s nimi v čele čili nic.
Pan stav. rada Tereba prohlašuje, že je proti kanceláři z důvodů, které již
minule uvedl, a navrhuje, aby vypracování plánů bylo prostě zadáno p. BalšáDkovi a aby se zvláštní kancelář nezřizovala.
Návrh ten se jednomyslně schvaluje.
K vyzvání p. nám. Neuberta prohlašují zástupci stavebního úřadu pan vrchní
stavební rada Groger a pan architekt Zlatník, že jsou rovněž s návrhem úplně
srozuměni a jen si vyhrazují, aby jim bylo možno býti ve stálém styku s projektanty již při zpracování projektu, zvláště pokud se týče stránky konstruktivní, zejména aby byli přibráni k sestavování rozpočtu.
Pan náměstek Neubert upozorňuje na to, že způsob zadání této práce neodpovídá úplně zásadám konkurenčního řízení. Neuspokojivý výsledek však
dvojího konkursu, ve kterém ani jeden projekt nebyl uznán za způsobilý
k provedení, odůvodňuje, že se zde činí výjimka. Že se vypracování plánů
svěřuje p. arch. Balšánkovi, lze odůvodniti tím, že dostal jednu z nejvyšších
cen a že dle uznání poroty má nejlepší fasádu a dále, že se již osvědčil stavbou městského musea a stavbou Plzeňského divadla. Pokud se týče přihrání
p. arch. Polívky, lze je odůvodniti tím, že se pro stavbu angažoval více než
kdokoli jiný, že na věci pracuje již delší dobu a dále, že je osvědčený praktik,
kterého známe lépe než jiného. Naopak zase okolnost, že nebereme k vypracování projektu p. Amenu, Dryáka a Pospíšila, kteří též obdželi ceny, může
me odůvodniti tím, že žádný z nich neposkytuje záruky dostatečné praktické
zkušenosti, potřebné k vedení tak veliké stavby.
Pan stavební rada Tereba připomíná, že pokud se týče pana architekta Polívky, je hlavním důvodem to, že je osvědčený praktik, že na věci pracoval již
dříve pro Měšťanskou besedu, to je vedlejší.
Pan vrchní stavební rada Groger upozorňuje na to, že by se odporučovalo
při jednání s pány architekty Balšánkem a Polívkou přesně od sebe odděliti
a) dodání náčrtků
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b) vypracování definitivních plánů stavebních a
c) dodání detailů a vedení stavby. Nabídka budiž dle toho rozdělena na
3 části a definitivní smlouva s jmenovanými pány projektanty budiž uzavřena
teprve po dodání a schválení náčrtků. Napřed ovšem musí ještě býti stanoven
definitivní program stavební.
Pan stavební rada Tereba upozorňuje , že při jednání o honoráři - bude-li
tento stanoven v procentech stavebního nákladu- jest nutno, aby stanoveno
bylo zároveň maximum, které honorář nesmí převyšovati.
Pan magistrátní rada V. Hrnčíř připomíná, že dosud nebyly poukázány
k výplatě smluvené honoráře po 2000 K autorům, kteří byli vyzváni k užší
konkurenci, kteréžto honoráře dosud nejsou schváleny sborem obecních starších.
K návrhu pana náměstka Neuberta usneseno doporučiti radě městské, aby
tyto honoráře poukázala k výplatě a vymohla si dodatečně schválení sboru
obecních starších.
Nakonec jmenován k návrhu pana náměstka Neuberta koreferentem pro
radu městskou pan stavební rada Tereba.
Dr. Joachim
zapisovatel
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. 1792

12) 1903, 29. září
Architekti A. Dryák a T. Amen a, nespokojeni s rozhodnutím poroty,
žádají městskou radu o vyšší honorář za svůj soutěžní návrh.

Slavná městská rada král. hlavního města Prahy!
V úctě podepsaní, na ctěné vyzvání slavné městské rady, zúčastnili jsme se
užší konkurence na zhotovení návrhů pro stavbu representačního domu v Praze.
Úkolu tohoto podjali se s celou energií, těšíce se nadějí , že tato jejich vážná a svědomitá práce korunována bude tím výsledkem, že jim případné provedení definitivních plánů a vedení stavby svěřeno býti může, vypracovali
tudíž svůj návrh bez ohledu na výši honoráře, podmínkami ovšem předem
stanovenou, přejíce sobě, by touto svou prací k rozluštění této otázky platně
v největší míře přispěti mohli, věnovavše studii této veškerou péči a čas , jak
dalece to vůbec bylo možno.
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V úctě podepsaní jsou si úplně vědomi , že při vypracování svého návrhu
ve všem podmínkám konkurenčním, pokusili se dále naznačiti, jak
by as bylo možno řešiti úlohu svrchu uvedenou, kdyby bylo ponecháno konkurujícím více volnosti, najmě pokud se stavebních čar dotýče.
Za tímto účelem vypracovali a předložili též studii nového půdorysného
řešení na základě změněné čáry stavební, přičemž hlavní průčelí novostavby
representačního domu by se nalézalo v jednom a témž směru s průčelím Prašné věže. Dále doplnili svůj konkurenční návrh několika studiemi fasady hlavního průčelí , majíce na zřeteli těmito studiemi a dalšími dospěti ku konečné
mu šťastnému rozluštění celého objektu.
Vzhledem k této skutečně velké snaze dozvědouce se o výsledku tohoto
konkurenčního řízení , mimochodem poznamenávajíce, že výsledek tento jest
jim prozatím pouze ze zpráv denních listů znám, byli ve svých nadějích velice
zklamáni a litují velice, že nemají dále příležitosti na zbudování národního
objektu toho, své mladé síly uplatniti a vůbec spolupůsobiti , jsouce slavnou
městskou radou úplně přehlédnuti.
Uvažujíce takto, doufají, že slavná městská rada uznati ráčí, že tato jejich
velká námaha při užším konkurenčním řízení a vůbec jejich celý opravdový
zájem na celé věci by byl původně stanoveným honorářem per 2000,- korun
velice málo odměněn a dovolují si tudíž uctivě prositi, by slavná městská rada
po laskavém posouzení svrchu uvedených okolností jim původně přiřčený
honorář přiměřeně zvýšiti ráčila .
Současně dovolují si v úctě podepsaní nejslušněji oznámiti, že jsou ochotni
altemativné studie, které zůstávají dosud jejich majetkem, slavné městské
radě proti odměně nabídnouti k disposici.
V naději, že slavná městská rada tuto uctivou žádost jejich v laskavou úvahu vezme a jako odůvodněnou uznati ráčí, poroučejí se do laskavé přízně
slavné městské rady, nabízejíce nejuctivěji dále své oddané služby.
vyhověli

V Praze dne 29.

září

1903

Alois Dryák
architekt

TomášAmena
stavitel

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792

13) 1905,3.února
Program pro stavbu obecního domu schválený na
rady.
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J. Vichra, Stavba Obecního domu
Na ploše stavebního bloku B rozdělených pozemků bývalých Králodvorských kasáren má se zříditi budova za tím účelem, aby společnosti naší poskytnula důstojných místností ku pěstování ušlechtilého života společenského
jak v kruzích více méně uzavřených tak i okázalému vystupování veřejnému.
Pokud pak tomu stavební poměry dovolí, buďtež zde umístěny mimo to
místnosti obchodní, úřadovny ap., které by rázem svým hlavnímu účelu budovy nepřekážely a k přiměřenému výnosu jejímu přispívaly.
Budova budiž účelu a vynikajícímu místu, na němž bude zřízena, přiměře
ně v rázu domácí architektury provedena a pojiž se ladně ku Prašné věži .
Nechť nepřesahuje ve svém jádru výši 22 metrů a neobsahuje více než
3 patra.
Vložení polopatra jest přístupno.
V příčině rozvržení jednotlivých místností platí následující:
Budova má obsahovati:
V přízemí a podzemí místnosti obchodní a restaurační s příslušenstvím .
V prvním patře :
a) Velký sál takových rozměrů, by pojal 1200 osob, a k účelům společen
ským, tj . divadelním, plesovým a koncertním přizpůsoben a používán býti
mohl, při čemž opatřen má býti veškerým příslušenstvím .
b) Malé sály. Jeden z malých sálů má zřízen býti pro pořádání přednášek,
popřípadě menších koncertů a zábav, kdežto druhý malý sál sloužiti má výhradně k účelům společenským.
Vzhledem k velikosti velkého sálu klade se zvláště váha na výhodné uspořádání komunikací a opatření bezpečnostních a žádá se, by mimo hlavního
schodiště ještě další pohodlné východy z velkého sálu i z místností ku jevišti
přiřaděných upraveny byly.
O pohodlné a prostorné šatny musí býti postaráno a k tomu hleděno, by jak
pro velké, tak i pro malé sály vedlejších místností se dostalo.
Výši prvního patra nad chodníkem dlužno voliti co nejstřízlivěji, pokud
poměry rovinné staveniště toho dovolují.
Mimo to místnosti následující:
Knihovna as 50m2 a čítárny as 170m2 , dále salón větší, jídelny menší as
170m2 •
V II. patře do hlavního průčelí umístiti se mají sály, způsobilé i ku pořádání
výstav uměleckých, pohodlně přístupné a vedlejšími místnostmi opatřené.
Do ulice Petrohradské a Pařížské buďtež v II. a III. patře uspořádány místnosti spolkové neb kancelářské .
Přitom budiž pamatováno na byty pro správce domu, restauratéra, vrátného, sluhů atd.
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Místnosti dlužno zařaditi tak, aby sálů a místností společenských mohlo se
používati současně ku stejnému neb k různým účelům, totiž aby mohly býti
snadno mezi sebou spojeny neb od sebe rozděleny. Budiž toho dáno, aby
i v případě rozděleného používání každá skupina místností měla své příslu
šenství.
Místnosti sprostředkující spojení s místnostmi representačními buďtež tak
upraveny, aby nebyly přístupny z krámů a místností obchodních.
V návrhu budiž na to pamatováno, by sál v Prašné věži spojen byl s budovou obecního domu pokud možno krytou chodbou.
Z náměstí Josefského budiž upraven volný prostorný vestibul. Z tohoto
vestibulu přístupno budiž hlavní schodiště vedoucí k místnostem representačním hlavního sálu.
Místnosti kuchyňské a výčepní dlužno tak disponovati, aby byla obsluha
do všech pater snadna.
Šatny buďtež se vzhledem ku eventuálnímu oddělenému používání sálů
vhodně umístěny.

Pro místnosti spolkové, úřadovny a byty nutny jsou zvláštní pohodlné a světlé
schody s přímým vchodem z ulice.
Veškeré místnosti hlavní buďtež významu a účelu svému přiměřeně a dů
stojně provedeny.
Místnosti vedlejší buďtež vhodně situovány a budiž při jejich provádění
použito nejmodernějších vymožeností komfortu.
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1791

14) 1905, 12. října
Stížnost spolku k ochraně zvířat starostovi na týrání koní na stavbě
obecního domu.

Slovutný pane starosto!
zprávu z Národních listů z dnešního dne (tj. 12. 10. 1905)
o surovém týrání koní na staveništi representačního domu, dovolujeme si pří
mo k Vám uctivý a snažný apel vznésti za bezodkladné opatření, by zlořádu
tomu, jenž již od prvního zarytí rýče na staveništi denně se opakuje, konec
byl učiněn.
Učinili jsme již v tomto směru podání ku slavné radě městské a požádali
jsme již i jednoho pána městského radního za intervenci, vidíme však, že naše
kroky dosud marny byly.
Přikládajíce
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Není tu vina na kočích, ale na podnikateli, ježto terén jest tak měkký, že již
prázdný vůz se boří, což teprve když naložen jest vůz pískem neb hlínou
a tažen býti musí z dolíka na rovinu.
Sotva přestane týrání při vykopávce, nastane při vyvážení rumu, při svážení cihel, kamene, trámů a při narovnávání jich na hromady.
Musíme nepokrytě říci, že právě při stavbách veřejných (např. Riegrova
nábřeží, mola u Podskalského nábřeží, při dlažbě ulic, representačního domu)
nejvíce koně jsou týráni, což tím jest horší, že kočí považují se tu chráněni
autoritou veřejného podnikatele. Ostýcháme se vždy žádati za odpomoc u c.k.
policejního ředitelství, ježto -jak řečeno - ne pouze na kočí vina padá a proto dovolujeme si Vás- svého čestného člena- se vší úctou prositi za
nařízení neodkladných opatření a za nařízení i pro budoucnost při jiných podnicích obce, by týrání koní zamezeno bylo. Jako první pomoc považujeme
umístěni zápovědi týrání na místě samém, rozkaz buď podnikateli neb povozníku (dle toho, kdo je kontrahent), a upravení terénu buď levnou provisomí
dlažbou (chodníky pro povozy) neb vyložení cesty prkny.
Ráčíte, slovutný pane starosto, znáti cizí města, nikde - i v menších měs
tech než je naše král. Praha- v Německu nebyl jste zajisté svědkem na hlavní
třídě výjevu, jejž popisuje přiložený článek.
Nešvarem při týrání koní družíme se spíše k městům ležícím od nás na
východ. Ochrana zvířat, šetrné s nimi nakládání jest známka nejvyšší kultury,
jak dokazují města anglická a americká.
Račte tudíž nás podporovati, a to, pokud jde o dnešní případ, energickým
zakročením.

V Praze, dne 13. října 1905
Za spolek k ochraně zvířat
M. Novotný
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1791

15) 1906, 9. října
Interní sdělení člena sboru obecních starších V.
dozorstvu stavby o stávce na staveništi.

Březnovského

Připomínka

Dostavil se pan obecní starší Březnovský a oznámil:
Přesvědčil jsem se osobně, že na staveništi representačního domu obce
Pražské vypukla stávka a příčinou nebyl snad spor mzdový, ale to, že část
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dělnictva, která náleží mezinárodní sociálně demokratické straně, kladla staviteli podmínku, že nesmí do práce přijati dělníka, který se hlásí ke straně
národně sociální, a došlo i k násilnostem, při nichž přívrženci strany národní
byli od soudruhů ztýráni. Vzhledem k tomu, že representační dům obce Pražské má také účel ryze národní, jest toto vystupování stoupenců strany soc.
demokratické nejméně řečeno drzé. Se zřetelem na to, že zvláště v době poslední provozují se zde stávky po řemeslnicku od osob práce se štítících, jest
nutno, by dělnictvo řádné, které pracovati chce, bylo před podobnými násilníky chráněno . Malý živnostník to nemůže, neb ani on není úřady dostatečně
chráněn a je povinností obce, by kráčela dobrým příkladem napřed, a proto
žádám slavné presidium, kdyby se podobné případy měly při stavbě obecního
domu opakovati, by městská rada zplnomocnila dozorstvo nad stavbou, by
pokračování ve stavbě domu mohl stavitel úplně zústaviti do doby té, až se
dělnictvo svedené vymaní z teroru svůdců .

Praha, 9. 10. 1906

V. Březnovský

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317ll , kart. B 1791

16) 1909, 6. dubna
Komunální komise sociální demokracie protestuje u zemského
výboru proti zvyšování nákladů na stavbu.
Veleslavnému Výboru zemskému království Českého v Praze!
Do usnesení sboru obecních starších král. hlav. města Prahy z 24. března
1909 podávají podepsaní jménem vlastním i jménem komunální komise čes 
koslovanské sociálně demokratické strany dělnické v Praze následující
odvolání
Jak ze zpráv novinářských jest patrno, usnesla se mimořádná schůze sboru
obecních starších král. hlavního města Prahy z 24. března 1909, aby na pře
kročení nákladů při stavbě obecního domu a na jeho vnitřní výzdobu povolen
byl další náklad 2 640 000 K a aby městská rada byla zmocněna k úhradě
tohoto nákladu uzavříti půjčku ve stejné výši.
V odpor bereme tento nález sboru obecních starších v celém jeho rozsahu.
Nález ten jest takového rázu, že starosta vedle § 121 obecního řádu král.
hlavního města Prahy z 27. dubna 1850 měl použíti své pravomoci, splniti
svou povinnost a snešení sboru obecních starších měl zastaviti. Usnesení to
příčí se obecnímu řádu.
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Sbor obecních starších má míti o to péči, aby se veškerá obecní majetnost,
kteráž vydávati může užitek, spravovala tak, aby se z ní co nejvíce důchodů
vytěžilo. Použití obcí u koupeného pozemku u Prašné brány děje se notoricky
tak, že nelze na to mysliti, že by obec z tohoto pozemku vůbec kdy nějaký
užitek míti mohla. Nehospodámost obce jest ohledně stavby obecního domu
tak očividnou, že sama nemůže bezhlavost a marnotratnost, které jsou patrny
v jejím jednání, nijakým způsobem zakrývati. Obec, která vlastní celý komplex pozemků, odprodá komplex ten za drahé peníze, koupí pak část pozemku, aby na pozemku tom pro soukromý spolek vystavěla milionovou budovu!
Rozpočty spočívaly na planých předpokladech, o nichž již při podání jich
bylo patrno, že musí selhati. Přesto bylo stavěno, vydáván milion za milionem, a konečně povstala budova, která jest vším jiným než památníkem umě
ní výtvarného.
Žádáme slušně
aby ohledně této stavby vyžádány byly veškeré spisy této záležitosti se
týkající, aby spisy byly prozkoumány a aby učiněno bylo opatření, by v této
nehospodárné činnosti nemohlo býti pokračováno . Ze zkoumání toho bude
patrno, že nebylo dbáno předpisu § 127 obecního řádu a že rozpočty byly
přepracovány měrou takovou, že jakékoliv rozpočty v této věci podávané
byly úplně zbytečné, poněvadž se už předem vědělo, že se podle nich stavěti
nebude.
V odpor vzatému usnesení vytýkáme, že se jím obchází § 109 obecního
řádu král. hlavního města Prahy z 27. dubna 1850. Jde v této věci zcela jistě
o zatížení obce obnosem 100 000 zlatých převyšujícím, a jest potřeba přímo
svolení zemského výboru, a v tom případě, když zemský výbor- jak s urči
tostí očekáváme- svolení svého odepře, zákonu zemského.
Přitom upozorňujeme, že obec v poslední době, jak jsme již několikráte
poukázali, nehospodářsky skupuje určité nemovitosti a tu jest nasnadě myšlenky, že by v obecním hospodářství mohl se státi pokus použíti poslední věty
§ 109 obecního statutu k získání nutných prostředků k pokračování ve stavbě
obecního domu. V tomto směru upozorňujeme zvláště na usnesení sboru obecních starších král. hlav. města Prahy z 5. dubna 1909 ohledně zakoupení části
pozemku velkostatku Ovence.
Žádáme slušně
aby v odpor vzaté usnesení sboru obecních starších král. hlav. města Prahy
z 24. března 1909 bylo zrušeno.
V Praze dne 6. dubna 1909
Dr. Alfréd Meissen

V Kouba

Dr. Fr. Soukup
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jménem vlastním i jménem komunální komise českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1791

17)

1905, 21.ledna

Společenstvo městských pokrývačů v Praze žádá člena městské

o protěžování českých firem
Velectěný

pan Antonín Koubek,

při

zadávání prací na

rady

stavbě.

t.č. městský

rada.
v Praze ve své schůzi představenstva
usneslo se po doslechu, že ráčil jste být zvolen do stavebního dozoru pro
nový representační dům v Praze. By jste laskavě podporoval žádost Společenstva mistrů pokrývačských, by krytina oné budovy byla opatřena od výrobců českých . Tato krytina má název krytiny hákové či kurkové. Při krytině
od firem německých nebo židovských, v jejich rukou všechen dovoz břidlice
jest. Žádáme Vás velectěný pane za Vaši přímluvu ve slavné městské pražské
radě, by podporován byl český řemeslník a živnostník.
Doufáme, velectěný pane rado, že naší oprávněné žádosti vyhověti ráčíte.
Za společenstvo mistrů pokrývačských
Společenstvo městských pokrývačů

Jaroslav Papoušek
zapisovatel

Frant. Srnec
starosta

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317, kart. B 1792.

18) 1909, 10. listopadu
Program umělecké výzdoby Obecního domu.
Slavná rado král. hlav. města Prahy!
Na základě vyzvání v dekretu ze dne 25 . července 1909 č .j . 3914 obsaženém, předkládáme tímto program umělecké výzdoby vnitřku "Obecního
domu", připojujíce k tomu návrh, jakým způsobem mohla by býti opatřena.
I.
Jsouce si vědomi nesnadnosti úkolu na nás vzneseného, jakož i těžké zodpovědnosti, která každým proneseným návrhem na nás padá, prohlašujeme,
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že teprve po opětných úvahách a poradách s některými našimi předními umělci
jsme přistoupili ku konkrétnímu řešení , jež se od nás požaduje. ( ... )
II.
V následujícím pak si dovolujeme uvésti přehled toho, co ku provedení má
přijíti zároveň s návrhem na způsob zadání:

A. Výzdoba sálu Smetanova:
1 Čtyři nástěnné vlysy ve velkých exédrách nad normálními ložemi, každý
v rozvinutí délky 4,05 m, výšky 2,10 m
2 Čtyři cvikle na pendantivech střední kupole stropu
Obě malby ad 1 a 2 mají znázorňovati cyklicky tvorbu našeho nejnárodněj
šího mistra B. Smetany: cyklus symfonických básní "Má vlast".
3 Opona znázorniti má vítězství české hudby v cizině a provedena bude
na plátně napjatém na rámu.
Provedení budiž opatřeno ihned a sice přimou objednávkou a to :
a) Vlysy ad 1 jako spo lečná práce mistra Alše a prof. Fr. Ženíška.
b) Cvikle ad 2 u prof. Hynaise
c) Opona ad 3 u prof. Ženíška
B. Výzdoba primátorského salonu obsahuje:
1 Tři lunetová pole, znázorňující minulost, přítomnost a budoucnost Slovanstva.
2 Osm cviklových polí, znázorňujících občanské ctnosti.
3 Velký platfond na ploché kopuli, znázorňující apoteosu Slovanstva.
Provedení objednáno budiž přímo u mistra A. Muchy dle jeho nabídky.
C. Výzdoba levého salonu do Příkop sestává:
1 Ze 2 lunetových polí, jež znázorniti by mohly alegoricky naše národní
odumírání a vzkříšení silou vlastní, v lidu našem dřímající.
Provedení budiž zadáno přímou objednávkou později .
D. Výzdoba pravého salonu do Josefského náměstí
sestává se rovněž ze 2 lunetových polí, znázorňujících naše mythy.
Provedení budiž zadáno přímou objednávkou později .
E. Výzdoba foyeru v prvním patře
sestává ze dvou lunetových polí. Navrhujeme jako sujety na královský hrad a sice
a) ze silnice Chotkovy
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b) z ulice Jelení s úvalem Jeleního příkopu
Provedení mohlo by býti odloženo na dobu pozdější a řešeno
jednávkou.
Alternativa:
a) skupina zakladatelů operní hudby české novodobé
b) skupina zakladatelů české akademie

přímou

ob-

F. Výzdoba sálu přednáškového
sestává z velkého třídílného vlysu, v němž by znázorněn býti mohl nejvýmoment z doby našeho národního probuzení, např. "Položení základního kamene ku stavbě Národního divadla 1868", "Slovanský sjezd v Praze
1848" a "Svatováclavská mše".
Provedení by mohlo býti odloženo na dobu pozdější a řešeno cestou veřej 
né soutěže.
znamnější

G. Výzdoba rohového salónu do Josefského náměstí
sestává z velkého půlkruhového obrazu, v němž by byla provedena buď
"Volba prvního českého starosty" aneb "Volba první Ústřední matice školské" jako nejvýznačnější naše instituce národní obrany.
Provedení budiž zadáno přímou objednávkou a sice u prof. Pirnera.
H. Výzdoba sálu Besedního sestává
1 Z velkého ležatého panneau, v němž by zobrazena býti mohla naše
národní píseň jako pramen české poesie a hudby, a sice píseň lidová, bojovná
anábožná.
2 Tři vlysové obrazy znázorňující
a) Král Vladislav Jagellonský zakládá s Pražany Prašnou Věž u Králova
dvora.
b) Vjezd krále Vladislava do Králova dvora.
c) Král Jiří z Poděbrad vysílá syna, aby vysvobodil císaře Bedřicha
s rodinou ze zajetí Vídeňanů.
Provedení budiž odloženo na dobu pozdější a řešeno cestou veřejné soutěže.

CH. Výzdoba hlavního schodiště sestává
1 Ze 2 velikých polí na stěně v druhém patře, v nichž znázorněny býti
mají historické výjevy, odehravší se poblíže místa, na němž Obecní dům nyní
stojí a sice
a) Král Jiří a legát Fantin
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b) Rokycana před Žižkou
Provedení budiž opatřeno cestou veřej né soutěže, kterou by obec nyní vypsala se lhůtou 10 měsíců na podání skizz. Skizzi by byly v první umělecké
výstavě v Obecním domě konané vystaveny a ceny uděleny na základě výroku jury, zvláště pro účel tento delegované, jež by i rozhodla, zda-li některá
z podaných prací ku provedení má přijíti.
Bližší podmínky mohly by býti stanoveny teprve po schválení tohoto programu. Popřípadě budiž objednány přímo u Maška a Kašpara.
2) Ze 4lunetových polí na podestách prvního patra pro dekorativní obrazy bez bližšího určení.
Provedení budiž svěřeno přimo prof. B. Kniipferovi.
3) Ze šesti vlysových polí na podestách do souterrainu, znázorňující scény ze života našeho venkovského lidu, a to
a) Koleda na Valašsku
b) Přástky na vsi
c) Slavení prvního máje
d) Obžínky na Hané
Provedení svěřeno budiž přímo Jožovi Uprkovi, akad. malíři v Hrozné Lhotě.
K . Výzdoba lidové restaurace sestává
1 ze dvou postav z našeho lidu (Žnečka, Gajdoš)
2 z velkého pole na zadní stěně místnosti pouť neb posvícení na českém
venkově. Výzdoba myšlena v řezané mozaice rakovnické.
Provedení budiž objednáno přímo u mistra Alše.
L. Výzdoba baru v souterrainu
sestává z osmi cviklových polí, znázorňující veselé postavy z bájí a ze života národního.
Provedení zadáno budiž přímo p. K. L. Klusáčkovi
M. Výzdoba restaurace v přízemí
sestává ze dvou velkých panneaux na čelní
Provedení zadáno budiž p. Urbanovi.

stěně

rázu dekorativního.

III.
Vzhledem k tomu, co bylo výše uvedeno, doporučujeme:
1 Pro malé úlohy přední, tj. výzdoba sálu Smetanova a primátorského
salonu, rohového a hlavního schodiště, dožádáni buďtež přední naši žijící
umělci jako Aleš, Hynais, Mucha, Kniipfer, Pirner, Ženíšek a Uprka.
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2 Pro výzdobu přednáškového sálu a rohového pavilonu, sálu Besedního, foyeru v prvním patře, hlavních schodišť aby byly vypisovány v tříletém
období veřejné soutěže každému přístupné.
3 Pro úlohy menšího významu, jako vlysy a lunety na schodišti, panneaux v restauraci a výzdoba pro rakovnickou mozaiku v souterrainu budiž
voleny nejschopnější síly mezi mladší generací malířskou.
Bude-li tento program slavnou radou městskou schválen, mohlo by se nek opatření návrhů oněch částí výzdoby, která musí býti
hotova současně s otevřením Obecního domu.
Letos musily by býti následující malby objednány neb vypsány v soutěži :
Smetanův sál, Primátorský sál, Lidová restaurace, bar v souterrainu, restaurace v přízemí , lunety na schodištích, vlysy na schodišti, 2 historické obrazy na
schodištích. V dalším pořadu časovém by se pořizovaly další malby: 2lunety
do levého salonu, obraz v rohovém salonu v 1. p., vlysy do Besedního sálu,
2 lunety do pravého salonu v 1. p., 2 lunety do foyer, vlysy do přednáškového
sálu.
Pro přímé zadání nečiníme žádných návrhů alternativních, ježto předpo 
kládáme, že umělci námi navržení vyzvání slavné rady městské přijmou a že
jednání s nimi povede k cíli. Kdyby však mimo očekávání nastal opak, jsme
ochotni pro ony malby, které provésti se musí ihned, navrhnouti umělce jiné.
Současně však budiž vypsána ihned první veřejná soutěž na historické obrazy
ve hlavním schodišti a budiž sestaveny jury z předních našich umělců .
prodleně přistoupiti

V Praze 10. listopadu 1909
A. Balšánek

O. Polívka

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B60/317-46/3, kart. B 1800

19) 1909, 6. října
Dopis A. Muchy starostovi, v němž navrhuje
Primátorského salónu a nabízí její provedení.
Vysocectěný

uměleckou

výzdobu

pane starosto!
ani předevčírem neměl jsem štěstí, abych Vás na radnici zastihl,
a jelikož mne čas nutí, dovoluji si Vám sděliti, jak má záležitost s malbou
representačního domu stojí.
S panem architektem Polívkou a Balšánkem jsme dojednali všecky podVčera
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mínky a sepsaný o nich protokol bude v příští páteční

schůzi

ku odhlasování

předložen.
Chtěl jsem, dříve než se Vám onen protokol do rukou dostane, osobně
celou záležitost vysvětliti, činím to tedy zde:
Ujednali jsme, že převezmu k výzdobě primátorský sál, který sám o sobě
už architektonicky je tak zajímavý, že jistotně bych z něj výzdobou rázovité
slovo o významu celé budovy pronesl.
Mám pro ten pád v úmyslu znázornit následující témata:
1. Na stropě klenutém kruhovém chtěl bych znázorniti svornost všech
Slovanů vedoucí k apoteóze Slovanstva.
2. Na osmi panneaux obklopujících kruhovitě strop chtěl bych malovati
osoby znázorňující vlastenecké ctnosti.
3. Na třech velkých panneaux na kolmých stěnách znázornil bych tři doby
Slovanstva: "Slávu minulosti", "Rozdrobení a pokoření minulosti", "Moc
a slávu budoucnosti výsledkem svornosti".
Pro všech těch 12 obrazů zhotovím kartony v 1/5 velikosti (kteréž budou
majetkem obce) za ceny následující:
Platfond
1 400 K
8 panneaux po 2 000
16 000
2 velké postranní po 1O 000 20 000
1 menší 5 000
5 000
úhrnem
55 000 K

Ohledem na vlastenecký účel a význam jak domu samého, tak i těchto maleb, chci provést všecky obrazy ve skutečné velikosti, tedy definitivně na plátně,
úplně zdarma, jen za hmotné výlohy, jak prostředky pomocné síly a dopravy
zamýšlím účtovati úhrnný paušál 5 000 Korun.
Tím by byl můj návrh úplně objasněn, ještě jen dodávám, že bych hotové
obrazy koncem měsíce září příštího roku správě dodal, aby mohly být včas
připevněny.

V pádu, že by můj návrh byl přijat, zanechal bych letos své saisony v New
Yorku a přijel bych počátkem února nebo ještě dříve a uvázal bych se v provádění díla, které bych náramně rád i provedením povznesl k té důstojnosti,
jakou vyžaduje svým obsahem.
Přicházím tady, velevážený pane starosto, abych v ruce Vaše vložil toto mé
budoucí dítě, račtež ho laskavě uvésti před sněm starších města tak, jak v mém
nitru klíčí, čisté a plné lásky pro věc naši slovanskou a pro slávu naší drahé
vlasti české.
S upřímným dikem za všecku Vaši laskavost, kterou ráčíte prokázati v této
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věci, vyslovuje Vám zde, velevážený pane starosto, svou veškerou úctu Váš
Vám zcela oddaný
Mucha

Praha, 6.10.1909
36. Sokolská třída
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-46/3, kart. V 1800

20) 1909, ll. října
Stanovisko S. Suchardy zaslané sboru obecních starších k nabídce
A. Muchy na výzdobu Primátorského salónu.
Slavný sbore obecních starších král. hlav.

města Prahy!

Slovutní pánové,
stojíte dnes před úkolem zadati malířskou výzdobu primátorské síně svého
representačního domu.
Chcete přijmouti cenný dar českého umělce - mistra Muchy. Dar takové
vysoké hodnoty umělecké i hmotné. Mistr Mucha sám v jeho skizzách a kartonech cení jej obnosem 55 000 K a daruje Vám celé provedení- které má
cenu skoro dvojnásobnou.
Stojíte před rozhodnutím přijmouti tento dar.
Uvádím vám na mysl jasný příklad stavby našeho Národního divadla, stavby, která nebyla prováděna nákladem země, kterou prováděl chudý národ náš
- kde s díkem kvitovány a přijímány haléře sirot, krejcary vdov.
A tento náš klenot, v němž z děcka v krásného jinocha vyrostlo naše umění
- nepřijímal darů českých umělců.
A proto Vás, pánové- prosím- nedejte v tomto radostném okamžiku,
který ve Vás na první pohled vzbuzuje dar Muchův, ukvapiti, nerozhodujte
ihned- vyšetřete, nese-li věc v sobě právem tolik radosti a nadšení, co v ní
vidíte - vyšetřete ten podivný nepoměr ciferný při jedné a téže práci stejné
representační důležitosti a hodnoty, který se jeví odhadem obou projektantů
v ceně 34 000, oproti oné ceně, jakou dar Muchův representuje, vyšetřete ,
zda tou důvěrou, kterou okamžitě prokazujete mistru Muchovi, nekřivdíte
umělcům stejné umělecké hodnoty, které zavazujete přesnými podmínkami,
jaké při daru Muchově nebude Vám možno stanoviti.
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Vyšetřete řádně věc a neukvapujte se řešením okamžitým tak důležité záležitosti, která žije několik dní.
A najdete-li v Muchovi onoho umělce Vaší důvěry- zadejte mu výzdobuale zaplaťte mu plný honorář - ten, který jste povinni svému representačnímu
domu -jeho primátorské síni.
Nezdobte se zlatohlavem darovaným- ale rouchem stejné umělecké ceny,
které jste si ze svých prostředků sami utkali, rouchem pravé vlastní hodnoty.
Praha- české země sirá královna, v síni, kterou označila hrdým jménem
toho, který v našem osiřelém národě je vůdcem národa při jeho representační
pouti cizinou, Praha- matka království musí mít tolik hrdosti, aby nepřijíma
la darů.
A proto Vás za spolek výtvarných umělců Mánes prosím: nerozhodujte
dnes- odročte a uvažte.

ll. X. 1909
Sucharda Stanislav
sochař

AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-46/3, kart. B 1800

21) 1907, 29. července
J. Štursa žádá městskou radu o zakázku při výzdobě interiérů.

Slavné městské radě král. hlav. města Prahy!
V dokonalé úctě podepsaný opomenut byl úplně při zadávání sochařské
figurální výzdoby fasády právě budovaného obecního domu.
Dovoluji si tedy slavnou městskou radu král. hlav. města Prahy uctivě žádati, aby při zadávání vnitřní výzdoby sochařské při stavbě této budovy, zře
tel byl brán na uměleckou jeho činnost a část prací těch jemu zadána byla,
popřípadě aby byl vyzván k užšímu konkursu.
V Praze dne 29.

července

1907

Jan Štursa
akad. sochař.
Praha VII., U průhonu 7
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317- 15, kart. B 1796
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22) Nedatováno
František Hergesell žádá městskou radu o příplatek na Smetanovu
desku na varhanách
Slavná rada král. hl. města Prahy!
Podepsaný žádá slušně slavnou radu o příplatek 150 K na desku Smetanovu, již zhotovil pro varhany v Smetanově sále v obecném domě u Prašné věže
za cenu 850 K a odůvodňuje prosbu svoji tím, že stanovil svého času velice
nízkou cenu a že vynaložil veškerou píli, by plně vystihl podobu zesnulého,
což znalci i přátelé zesnulého ocenili, kterážto námaha mu velice mnoho času
zabrala a při velikých rozměrech této práce se mu zhotovení značně prodražilo.
Opětuje žádost svoji ostává
pln úcty
František Hergesell
akad. sochař
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-46/3, kart. B 1800

23) Nedatováno
Návrhy městského archiváře J. Teigeho na nápis na středním rizalitu
{bylo vybráno první dvojverší)
Svatopluk Čech:
Zdar Tobě Praho! Vzdoruj zlobě časů,
jak odolalas věky bouřím všem!
Jsouc minulosti slavné věštitelkou
i budoucnost si dobuď slavnou, velikou!
z lešetínského kováře:
Nech, ať nepřítel zaplaví vše kol,
já tu pevně setrvám, jak z žuly
zde chci být, chci podržet, co mám.
Kde stojíme, na té zernřem půdě.
Proti chtíči
Jiného má vůle týčí
hrdou hlavu s pevnou lebí.
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Nechť celý svět se na mne sbírá
já své půdy nevydám ni hroudu.( . ..)

Klašterský:
Praho, Praho, královno naše sirá
i v svém smutku, v porobě své a hoři ,
jasná jsi krásná!
Ze sna vzbuď se, strnutí pouta setřes
roznět blesky květu, v svém klidném snu,
tu, jejiž skvosty strhati chce Ti, zachyť
rouhačovu ruku!
Pseudonym:
Slovanská, Zlatá, Veliká Praho! Obnovuj se stále silnými duchy,
a tak dospívej k budoucí své velikosti.
Kollár:
Světlo slepcům rozžati jsem chtěla,
by už přece jednou viděli,
kdo jsem já a co jsou moje děti .
Mě

cíl vetknu! osud do výsosti.

Poďtež
věrné

sem vy, milé moje děti,
vlasti, věci národu!

Praga caput regni.
Praha, hlava království českého
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-15/3/1, kart. B 1796

24) 1909, 24. října
České filharmonické družstvo žádá městskou radu, aby mohlo ve
Smetanově síni pořádat cyklus dvaceti koncertů ročně.
Slavná rado král. hlavního města Prahy.
V hluboké úctě podepsané České filharmonické družstvo dovoluje si předlo
žiti slavné radě následující spis s prosbou, aby ráčila jej vzíti dobrotivě v úvahu.
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Nastávající otevření representačního domu městského , v němž bude nejkoncertní dvorana, největší koncertní varhany, jest okamžikem neobyčejné důležitosti pro stálý symfonický orchestr České filharmonie, ba možno
říci, že je okamžikem o celé budoucnosti její rozhodujícím, a proto neméně
důležitým okamžikem pro rozvoj českého umění hudebního v královském
hlavním městě našem.
Záleží totiž nejvíce na tom, aby řada 20 symfonických koncertů , které tvoří
základ umělecké činnosti České filharmonie, na jejichž nejen uměleckém, ale
i finančním zdaru trvání České filharmonie závisí, bez obtíží mohla býti pře
nesena do nové veliké dvorany koncertní, jejíž rozměry by dovolovaly zvýšiti
příjem z jednotlivých koncertů značnou měrou, což nyní ve stísněné místnosti
Plodinové bursy i při vyprodaných domech naprosto docíliti nelze.
K pořádání této řady koncertů je potřebí 22 nedělní odpůldne, protože jen
tak vykonají koncerty tyto svůj úkol výchovný, jsouce přístupny vrstvám nejširším, které ve dny všední i večery neměly by příležitosti se zúčastniti vážných uměleckých těch produkcí.
Proto záleží Českému filharmonickému družstvu na tom, aby velikou koncertní dvoranu v representačním domě mohlo pronajmouti pro těchto 22 po
sobě jdoucích neděl za podmínek, které by nepřesahovaly prostředky České
ho filharmonického družstva, dosti již napjaté.
Posavadní síň koncertní v Plodinové burse byla Českému filharmonickému družstvu zadána za K 55 pro jeden koncert. Ovšem by se příjem majitele
šatnou, která v zimě při pravidelné návštěvě asi 1000 účastníků každé neděle
značný skýtá výtěžek, a rovněž i vhodně umístěným bufetem, kterého lze při
přestávce, již by bylo možno i prodloužiti, dobře využíti dal.
Ovšem činil by, jak České filharmonické družstvo pevně doufá, tento nej důležitější a takřka o trvání České filharmonie rozhodující požadavek obtíž
jen v tom případě, kdyby dvoranou volně disponoval nájemce restaurace
a kavárny v representačním domě.
Avšak nádherný dům Representační , který se má státi střediskem veškerého společenského života českého v královské Praze, dostaveníčkem cizinců
potřebuje též pro koncerty populární při stolech pořádané, důstojného tělesa
orchestrálního, které se může postaviti na roveň všem podnikům v cizině ,
v lázních atd., aby se snad nestal i representační dům rejdištěm neúplných
vojenských kapel, které by k umělecké výchově širokých vrstev nepřispěly,
pro pěstování národní naší produkce hudební významu neměly a ani podle
intencí ministerských výnosů nemají působiti tam, kde jsou k tomu jiná občanská sdružení umělecká.
Zajisté i slavná městská rada přisvědčí, že v representačním domě byl by
větší
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zvlášt' symfonický orchestr České filharmonie na svém místě, a jest to úplně
v moci slavné rady, aby již ve smlouvách toto místo České filharmonii jako
korporaci eminentně pražské, a slavnou radou munificentně podporované
vyhradila.
České filharmonické družstvo, majíc na mysli tyto závažné okolnosti, prosí
slavnou radu, aby ráčila pamatovati na tyto pro bytí České filharmonie rozhodující podmínky při dělání smlouvy s nájemci Representačního domu, po pří
padě, kdyby snad nebylo možno podmínky ty, jako se to stává v jiných měs
tech, učiniti součástí smlouvy, aby aspoň napřed žádala od nájemce smlouvu
jeho s Českým filharmonickým družstvem těchto výše uvedených okolností
se týkající, před uzavřením smlouvy definitivní s ním, čímž by rovněž životní
otázka České filharmonie mohla býti příznivě vyřízena.
České filharmonické družstvo doufá, že slavná rada, bedliva jsouc jako
vždy kulturního rozvoje našeho národního, této žádosti Českého filharmonického družstva své vzácné přízně často již osvědčené ani v této příčině neodepře .
V Praze, dne 24. října 1909
České filharmonické družstvo
zapsané společenstvo s ručením omezeným

A.MP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-38, kart. B 1799

25) 1910, 1. května
Starosta Groš sděluje stavebnímu dozorstvu, že městská rada podpoří
návrh Jednoty výtvarných umělců na uspořádání výstavy spolku
Mánes u příležitosti slavnostního otevření Obecního domu.
Č .j . 293/09. inf. praes.

V Praze, dne 1.

května

191 O

Umělecká

výstava v obecním
domě u Prašné brány
Dozorstvu pro stavbu obecního domu u Prašné věže
(ref. hosp. I. A.)
Jednota výtvarných umělců v Praze obrátila se k radě městské se žádostí,
aby za příležitosti otevření obecního domu u Prašné věže uspořádala ve výstavních sálech této budovy českou uměleckou výstavu, k níž by vyzvány
byly veškeré umělecké kruhy české a jejíž protektorát by obec pražská převzala.
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Raaa městská, vyslechnuvši o věci té mínění komise pro otázky velkoměst
ské, usnesla se podporovati, pokud by to možno bylo, myšlenku z kruhů umě
leckých vyšlou a žádá dozorstvo obecního domu, aby k účelu informačnímu
ustanovilo na místě samém prohlídku výstavních sálů a přizvalo ke schůzi té
zástupce Jednoty umělců výtvarných, zástupce spolku "Mánes", zástupce
Umělecké besedy a zástupce Akademie výtvarných umění.
Účelem schůze má býti zejména zjištění, že místnosti v obecním domě pro
důstojnou výstavu uměleckou dostačují , při čemž by učiněn byl pokus, zda by
nebylo lze z kruhů účastníků utvořiti komitét výstavní.
Dále má uváženo býti, zdali by nebylo možno pořádati v obecním domě
velkou slovanskou výstavu uměleckou, o kterou usilují zejména umělci polští
a bulharští.
K eventuální schůzi informační doporučovalo by se přizvati též členy komise pro otázky velkoměstské a referenta této komise.
Starosta: Dr. Groš
AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, sign. B 60/317-63, kart. 1803
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Vznik samostatného československého státu byl mj. i mohutným impulsem
pro rozvoj tělesné výchovy a sportovního hnutí. Zmizela řada problémů vyplývajících z nesamostatného postavení českých zemí v rámci habsburské
monarchie, ale i řada problémů národnostních. Rozšiřovala se nejen členská
základna jednotlivých sportovních svazů, v nichž byl československý sport
organizován, ale spolu s pronikáním nových sportů a jejich vzrůstající oblibou byly zakládány i svazy nové. 1
Tím ovšem vznikaly mnohem vyšší nároky na organizační zajištění a materiální základnu. V euforii prvních let existence republiky vládlo přesvědčení
o budoucí mohutné podpoře tělovýchovy a sportu ze strany státu, který si
k tomu vytvořil i kompetentní orgán - ministerstvo veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy. Brzy však největší vliv na tělesnou výchovu získala organizace Sokola, jíž také připadla největší část státních dotací. Další příspěvky
pak dostávaly jednotlivé tělovýchovné organizace vytvořené státotvornými
politickými stranami, které si jejich udělení dovedly prosadit. Ze strany státu
byl brán zřetel především na branný význam tělovýchovy. 2
Pokud jde o sportovní organizace, byl hlavním partnerem státu Českoslo
venský olympijský výbor, který brzy po válce obnovil svou činnost a spolupracoval hlavně s ministerstvem zahraničí a ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Jednalo se především o zahraniční styky
a financování olympijských výprav. Střechovým orgánem sportovních svazů
byla Československá sportovní obec, která koordinovala činnost jednotlivých
svazů a zastupovala je i vůči státním orgánům. Jak ovšem klesal zájem státu
Kossl a kol. , Dějiny tělesné výchovy II. Praha 1986, s. 138- 146.
s. 126--130. Dále M. Waic, Péče státních orgánů o tělesnou kulturu v období velké
hospodářské krize 1929--1934, in: AUC--Gymnica 2, 1988, s. 5- 15.
1J

2 Tamtéž,
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klesala i výše již tak malých dotací, až posléze v době velké
krize prakticky ustala podpora sportovního hnutí ze strany státu
téměř úplně. 3 Vrcholový orgán sportovních svazů se proto snažil najít další
partnery, kteří by mohli poskytovat finanční i jinou podporu rozvíjejícímu se
sportovnímu hnutí. Jako jeden z prvních přicházela v úvahu pražská obec,
a to z několika důvodů. Na území Velké Prahy vyvíjela činnost řada menších
i větších sportovních klubů, ale i mohutných profesionálů, jako byly fotbalové kluby Sparta a Slavie, plánovalo se vybudování sportovních zařízení celostátního významu, z nichž některá byla i postavena, např. stadion na Strahově
a první stadion s umělou ledovou plochou na Štvanici. Dalším důvodem byly
nemalé částky plynoucí do městské pokladny ve formě daně z četných sportovních akcí často i mezinárodního významu.
Když v r. 1927 Čs. sportovní obec zanikla, bylo jedním z prvních kroků
nově vzniklého Československého všesportovního výboru (dále ČsVV) zaslání požadavků ve prospěch sportovního hnutí Radě hl. města Prahy. 4 Týkaly se především zrušení daně ze sportovních podniků nebo alespoň jejího
využití k rozvoji sportu, k pomoci při stavbě reprezentačního stadionu a při
výběru vhodných míst pro stadiony, hřiště a tábořiště pro skauty. Dále bylo
požadováno půjčování školních tělocvičen pro sportovní účely, podpora povinného plavání na školách, budování střelnic a drah pro cyklisty. Tyto požadavky byly dány na vědomí referátům, jichž se týkaly, ale k dalšímu jednání
o nich nedošlo, s výjimkou požadavku možné stavby sportovního areálu, který by sloužil k reprezentaci celého českého sportu. Bylo uvažováno o vybudování Národního stadionu v Braníku.
V této souvislosti došlo dne 9. 12. 1929 k jednání v Ústředním zastupitelstvu Magistrátu hl. m. Prahy a záhy na to dne 17. 1. 1930 v městské radě, kde
jeden z jejích členů, vrchní rada dr. Pavel Kavánek navrhl zřídit Fond pro
vybudování Národního stadia a zároveň též navrhl ustanovit Poradní sbor
tělovýchovy, který by se soustavně zabýval otázkami sportu a tělovýchovy. 5
Tím se vycházelo vstříc sportovcům, neboť se zde vytvářel orgán, který by
úzce spolupracoval s ČsVV. Dr. Kavánek se pak 19. 12. sešel s dalšími členy
městské rady a bylo rozhodnuto projednat s předsedou ČsVV prof. Pelikánem organizaci a úkoly budoucí sportovní komise a jmenovat do této komise
čtyři členy ČsVV s tím, že bylo vyhraženo případné kooptování členů Sokola,
o tyto

činnosti,

hospodářské

3 Srovnej též M. Waic, Organizační struktura a materiální podmínky československého sportu v období velké hospodářské krize 1929- 1934, in: AUC--Gymnica I, 1988, s. 47--60.
4

Archiv hl. m. Prahy (dále AMP), Sportovní komise hl. m. Prahy, sg. A 1/ 1.
hl. m. Prahy 3, 1930, s. I 06.

5 Věstník
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DTJ a dalších tělovýchovných organizací. 6 Vykonávání agendy bylo svěřeno
dr. Ottovi Morwayovi, který ji měl obstarávat zároveň se svým zaměstnáním
v referátu I. A.
Dne 28. 2. 1930 bylo na schůzi městské rady zvoleno deset členů sportovní
komise, kteří se potom dne 24. 3. 1930 sešli se zástupci Československého
všesportovního výboru na ustavující schůzi . Zde bylo mimo jiné rozhodnuto,
že všechny záležitosti týkající se sportu, dříve než budou předloženy k rozhodování, musí obsahovat nejen úřední vyjádření příslušného referátu, ale i doporučení ČsVV sportovní komisi. Tím si ČsVV zajistil, že všechna podání,
pokud na ně měl být brán ohled, procházela jeho kompetencí a kontrolou.
Týkalo se to hlavně sportovců Sokola, kteří se bránili vstupu do jednotlivých
sportovních svazů a stáli tudíž mimo pravomoc ČsVV.
Zřízení komise bylo oznámeno oběžníky 7 a zprávou ve Věstníku hl. m.
Prahy. Především byl vyrozuměn finanční a hospodářský odbor, měřičský
a regulační úřad. Posledně jmenovaným bylo uloženo, aby urychleně vytypovaly pozemky, které by mohly být využity pro sportovní účely. Jinak všichni
úředníci byli vyzváni, aby veškeré žádosti sportovních korporací byly spolu
s úředním vyjádřením postupovány sportovní komisi. Zřízení sportovní komise bylo zdůvodňováno potřebou přímého styku sportovců s pražskou obcí
a jejich účasti na projednávání sportovních záležitostí. Sportovní komise byla
vždy pouze poradním orgánem, takže neměla jakoukoli možnost svá rozhodnutí prosazovat. Její návrhy byly však natolik realistické, že byly téměř vždy
schváleny. Tím si komise budovala velkou autoritu, takže byla spolupráce
mezi sportovci a obecním aparátem dávána i jako příklad.
Městská rada při zřízení sportovní komise schválila rovněž její organizační
řád 8 , který zároveň měla právně doplňovat, měnit a vykládat. V něm byl zakotven její charakter poradního orgánu městské rady, příp. zastupitelstva města
Prahy. Komisi tvořili volení zástupci jednotlivých volebních skupin, kooptovaní zástupci tělovýchovných organizací a úředníci z jednotlivých oborů čin
nosti obce. Zástupci tělovýchovných a sportovních organizací a úředníci měli
v komisi pouze poradní hlasy. Jako účel ustavení komise uváděl řád udržení
a pozvednutí tělesného a mravního stavu obyvatel města Prahy, zejména mládeže, a zvýšení jejich branné způsobilosti. Konkrétně se komise měla starat
o zajištění, plánovité rozvržení a udržování hřišť i ploch na obecních pozemcích

6 AMP,

fond Sportovní komise hl. m. Prahy, sg. A 1/2 .

7

AMP, tamtéž, sg. A 112.
s AMP, tamtéž, sg. A 1/3.
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sloužících k oddechu (dětská hřiště, pískoviště , brouzdaliště) a pečovat o jejich
řádné využití, podporovat podobné snahy u organizací, spolků a soukromých
společností a udržovat s nimi styk, mít dozor nad veřejnými koupališti a starat
se o dostatečný počet jiných tělocvičných míst v obecních objektech. Dále
měla komise spolupracovat při branné výchově, navrhovat a pořádat tělo
cvičné a sportovní podniky, vést je po stránce organizační a věcné , být pomocným orgánem civilní a požární ochrany, tvořit subkomise a vyžadovat
spolupráci členů z řad městského zastupitelstva, úředníků a jiných odborníků
z různých spolků a úřadů . Vzhledem k městské radě měla komise navrhovat
ke schválení ceny, vyznamenání a jiná uznání za sportovní činnost, navrhovat
subvencování spolkové činnosti , přijímání protektorátů nad sportovními akcemi a formy péče o výcvik odborných sil. Dále se měla vyjadřovat ke spolupráci při opatřování nářadí a náčiní potřebného k této činnosti obce a jeho
uskladnění, ke spolupráci v ostatních oborech působnosti rady s jinými odbory a úseky činnosti obce, k uznání činnosti jednotlivců či korporací, stanovení
potřebného počtu činovníků z řad volených zástupců a k zastoupení pražské
obce, popř. primátora na sportovních podnicích.
K takto široce pojaté působnosti však nikdy nedošlo. Jednak referáty Magistrátu hl. města Prahy, ač byly o ustavení komise vyrozuměny, jí jednotlivé
záležitosti nepředkládaly, jednak sportovní komise jako poradní orgán nemě
la donucovací pravomoc a ani se o prosazení svých usnesení nesnažila. V její
kompetenci zůstaly v podstatě záležitosti z oboru agendy prezidiální kanceláře a finančního odboru, tj. protektoráty jednotlivých sportovních podniků ,
poskytování čestných cen, pořádání recepcí a večírků pro cizí hosty. Kromě
toho se komise vyjadřovala k žádostem sportovních spolků o subvence.
Prvé dva roky se komise scházela téměř každý měsíc, přičemž na jaře 1931
bylo přijato usnesení, že se bude scházet každé tři týdny, a to i tehdy, když
nebude žádný materiál k jednání. V dalších letech se však praxe ustálila na
2-3 schůzích do roka, na kterých většinou členové zpětně odsouhlasili vyjádření k jednotlivým záležitostem, která průběžně vyhotovoval předseda komise.
V září r. 1938 byl předsedou zvolen dr. M. Klinger, který se pokusil komisi
zreorganizovat a rozšířit její působnost a navrhoval svolávat schůze každých
čtrnáct dní. V listopadu pak byl schválen nový organizační řád, který zachovával hlavní zásady řádu předchozího a řád na udílení Medaile hl. města Prahy
za sportovní a reprezentační zásluhy. Zároveň byla agenda komise převedena
z dr. Morwaye na dr. Račanského. Reorganizace se však v praxi neuskutečnila
a komise se po r. 1939 již nesešla.
Těžiště činnosti sportovní komise spočívalo především v doporučování
finančních subvencí buď pro jednotlivé sportovní kluby nebo u příležitostí
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takových sportovních akcí, u kterých komise usoudila, že jsou na takové úrovni,
že zvyšují prestiž Prahy jako hlavního města. 9 V těchto případech ovšem komise měla možnost doporučit i jiné formy podpory, např. věnování cen pro
vítěze, účast primátora či členů prezidia pražského magistrátu nebo propůj
čeníjména města nebo primátora do názvu sportovní akce. Předpokládalo se,
že se to zpětně odrazí v návštěvnosti a tím i na výši částky vybrané na vstupném. Finanční částky takto rozdělované nebyly malé, přesto, že celkový stav
hospodaření radnice v té době nebyl právě nejlepší. Již v prvním roce půso
bení komise bylo sportovním klubům rozděleno celkem kolem 300 000 korun. V následujících letech vlivem krize tato částka klesala, až se v polovině
třicátých let ustálila přibližně na polovině. To, že byly podporovány přede
vším sportovní kluby a akce, bylo zdůvodňováno finanční politikou státu,
který naopak spíše subvencoval hnutí tělovýchovné. Právě v této oblasti byla
činnost komise velice ceněna, jak již bylo výše řečeno, právě pro její rozhodování se znalostí reálné situace jak na straně sportovců, tak obce.
Komise se však svým poradním hlasem angažovala i v jiných, často velice
závažných jednáních. Jedním z nejdůležitějších byl projekt olympijských sportovních objektů v Braníku 10, který v počátku svého působení považovala komise za svůj prvořadý úkol. Měl to být opravdu velkolepý reprezentativní
celonárodní počin . Počítalo se, že budou vybudovány čtyři stadiony pro růz
né sportovní disciplíny, na které bude navazovat řada dalších cvičišť. Uvažovalo se i o přeložení železniční trati a regulaci vltavského břehu, aby se získal
dostatečně velký prostor. V r. 1931 bylo dokonce na fond vybudování sportovišť v Braníku přesunuto 120 000 Kč z fondu určeného na subvence sportovním oddílům. Realizace projektu však narážela na nedostatek financí jak ze
strany obce, tak ze strany státu, u něhož se předpokládalo , že přispěje významnou měrou. Zvažovaly se tedy jiné možnosti budování lehkoatletického
stadionu, který by nebyl tak nákladný. Materiály sportovní komise obsahují
vyjádření ke stavbě stadionu ve Stromovce z r. 1930. 11 Výstavba stadionu
v této části města nebyla doporučena- argumentovalo se kumulací různých
podniků rázu kulturního a zábavného na severním okraj i Prahy- Zoologické
zahrady, Botanické zahrady, výstaviště, stadionu - což by vedlo k přetížení
komunikací a dopravních prostředků. Dalším důvodem odmítnutí bylo to, že
další zmenšení Stromovky a následná devastace plynoucí z masových návštěv byly pokládány za nepřípustné . Znovu byl doporučen branický projekt.
tamtéž, sg. A 3.
tamtéž, sg. C 116.
AMP, tamtéž, sg. C 1/5.

9 AMP,

10 AMP,
ll
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Až v r. 1933 bylo rozhodnuto postavit atletický komplex na Strahově, kde se
dalo využít již existujících inženýrských sítí Masarykova stadionu. Definitivně byla myšlenka reprezentačního stadionu v Braníku opuštěna r. 1936, kdy
nedošlo k dohodě s Ministerstvem fmancí ohledně financování regulace vltavského břehu. Posledním pokusem byl návrh komise do městské rady, aby otázka
stadionu v Braníku byla řešena v rámci celostátní výstavy chystané na rok
1941.
Dalším jednáním, do něhož komise intenzivně zasáhla, bylo vybudování
Zimního stadionu na Štvanici. 12 Mezinárodní kongres hokejové ligy rozhodl
v březnu 1932, že mistrovství světa se bude konat v únoru 1933 v Praze.
Sportovní komise proto naléhala na urychlené řešení otázky Zimního stadionu,
v čemž byla podporována žádostmi Čs. ligy kanadského hockeye a Českoslo
venským všesportovním výborem. V případě nezajištění tohoto vskutku reprezentativního podniku totiž hrozilo, že mistrovství se bude konat v Londýně.
Nakonec byla dne 31. 1O. 1932 uzavřena smlouva o Zimním stadionu na Štvanici mezi Veřejnou společností ing. dr. Tomáše Keclíka a městem Prahou, jak
je řečeno ve smlouvě, za "účelem podpory sportů" . Provoz stadionu pak byl
zahájen již v listopadu 1932 a jen za první rok bylo na vstupném na zápasy
a bruslení vybráno přes 3 miliony korun. Přesto se však firma T. Keclíka
dostala do finančních obtíží, nebyla schopna platit splátky a rozhodnutím
Exekučního soudu v Praze byla r. 1934 na stadionu zavedena nucená správa.
Přes svoji poměrně širokou působnost neměla komise svůj vlastní spisový
řád a její materiály byly ukládány dle uvážení příslušného referenta. Tak se
stávalo, že v jednotlivých spisech či obálkách se spolu setkávaly záležitosti
navzájem jen vzdáleně související. Vše bylo uloženo u referátu, u kterého
pracoval magistrátní zaměstnanec pověřený vedením agendy sportovní komise. Po 2. světové válce byly otázky tělesné výchovy zařazeny do okruhu pů
sobnosti referátu XII a k němu přešel i spisový materiál bývalé sportovní
komise.

12

296

AMP, tamtéž, sg. C 112, 3.

T. Jelínek, Sportovní komise hl. m. Prahy

PŘÍLOHA:

Subvence vybraným sportovním klubům Velké Prahy
Obdrželi:
V. r. 1930
ČASK Praha 5000 Kč

SK Hvězda Košíře 2500 Kč
SK Meteor Praha VIII. 20 000 Kč
AFK. Uni on Žižkov 1O 000 Kč
SK Viktoria Nové Vysočany 1000 Kč
V r. 1931
AFK Bohemians 20 000 Kč
SK Břevnov 5000 Kč
ČASK4000Kč

SK Hlubočepy 3000 Kč
SK Hostivař 3000 Kč
SK Hvězda Liboc 5000 Kč
SK Libeň 5000 Kč
SK Meteor Praha XIV. 5000 Kč
Nuselský SK 2000 Kč
SK Slavia Praha 3000 Kč
SK Slavoj Libeň 3000 Kč
SK Sparta Dejvice 4000 Kč
SK Union Vršovice 5000 Kč
SK Veleslavín 3000 Kč
SK Viktorie Nusle 5000 Kč
SK Viktorie Žižkov 8000 Kč
SK Zlíchov 5000 Kč.
V r. 1932
AFK Bohemians 20 000 Kč
ČAFK Vinohrady 843,50 Kč
ČASK Praha 5000 Kč
SK Čechie Libeň 1000 Kč
SK Čechoslovan Nusle 1000 Kč
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SK Hostivař 5000 Kč
SK Meteor Vysočany 1500 Kč
Novoměstský SK 3000 Kč
N uselský SK 1000 Kč
SK Olympia VIL 7000 Kč
SK Praha VIII. 1000 Kč
SK Praha XVII. 3000 Kč
SK Prosek 2000 Kč
AFK Republikán Podbaba 3000 Kč
SK Sparta Dejvice 3000 Kč
AFK Sparta Krč 2000 Kč
SK Sparta Michle 2000 Kč
SK Sparta XL 1000 Kč
AFK Union VIL 2000 Kč
SK Úředníků Karlín 3000 Kč
SKEP 5000Kč
SK Zlíchov 5000 Kč.
Vr.1933
SK Admira Praha VIII. 1000 Kč
AFK Bohemians 20 000 Kč
ABC Braník 3000 Kč
ČAFK Vinohrady 4500 Kč
SK Čechie VIII. 1000 Kč
SK Čechie Smíchov 3000 Kč
SK Čechoslovan Košíře 4000 Kč
SK Čechoslovan Nusle 3000 Kč
AFK Karlín 500 Kč
SK Lev Praha XI. 1500 Kč
SK Michle 5000 Kč
AFK Podolí 500 Kč
AFK Praha XIII. 1500 Kč
SK Slavoj Libeň 3000 Kč
SK Sparta Dejvice 5000 Kč
SK Union Praha I. 3000 Kč
SK Union IV. 1500 Kč
SK Union VIII. 1000 Kč
Vršovický SK 2000 Kč
SK Zaměstnanců města Prahy 5000 Kč
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V r. 1934
ČAFK Vinohrady 3000 Kč
SK Čechie Karlín 1000 Kč
SK Hvězda Košíře 2000 Kč
SK Slovan Vysočany 2000 Kč
SK Viktorie Vlil. 1000 Kč
SK Viktoria Nusle 2000 Kč
Vr.1935
Bohnický SK 2500 Kč
ABC Braník 1000 Kč
ČAFK Vinohrady 3000 Kč
AFK Čechoslovan Košíře 2500 Kč
SK Hostivař 1000 Kč
SK Hradčany 1000 Kč
SK Meteor Vysočany 1000 Kč
SK Meteor Vyšehrad 3000 Kč
Novoměstský SK 2000 Kč
Nuselský SK 1000 Kč
SK Nusle 1000 Kč
AFK Podolí 3000 Kč
SK Praha II. 500 Kč
SK Praha VIL 2000 Kč
AFK Praha XIII. 500 Kč
SK Praha XVll. 2000 Kč
Radlický AFK 2000 Kč
SK Slavia 18 000 Kč
SK Slovan XIII. 1000 Kč
Smíchovská XI. 500 Kč
AC Sparta 18 000 Kč
SK Sparta Dejvice 1000 Kč
SK Sparta Košíře 3000 Kč
SK Spořilov 500 Kč
SK Čechie I. 500 Kč
AFK Union VII. 2000 Kč
SK Uni on XIV. 1000 Kč
AFK Union Žižkov 1000 Kč
SK Veleslavín 1500 Kč
SK Viktorie Vysočany 1000 Kč
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SK Viktorie Žižkov 3000 Kč
SK Vršovice 1000 Kč
SK Zaměstnanců města Prahy 2000 Kč
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MARTIN SvAToš

POZŮSTALOSTNÍ SPIS FRANZE KAFKY

Motto: ... a pak láska na těch krásných lících,
to j e vše, co zbývá po básnících.
(Jaroslav Seifert)
V básnickém nekrologu Za Vladislavem Vančurou vyjádřil Jaroslav Seifert poněkud romantickou představu, jak bývá chápán a oceňován duchovní
odkaz slovesného tvůrce jeho přáteli, vnímateli, čtenáři. Jak oceňují "vše, co
zbývá po básnících" jakožto občanech moderního státu státní úřady, ukazují
nejlépe spisy pozůstalostního řízení zemřelých spisovatelů- dokládají hmotné zajištění tvůrčí existence a tím i odkrývají další reálné předpoklady tvorby,
přinejmenším posledního období autorova života.
Díky dr. Jiřímu Peškovi, zpracovateli fondu Okresního soudu civilního pro
Staré Město a Josefov v Archivu hl. města Prahy, máme možnost podrobně se
seznámit se spisy o projednávání pozůstalosti po JUDr. Františku Kafkovi,
uloženými v uvedeném fondu pod signaturou D 532/24. Penzionovaný vrchní
tajemník Dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy v Praze a spisovatel Franz
Kafka, léta nemocný tuberkulózou plic a nakonec i hrtanu, strávil poslední
měsíce života v rakouských léčebnách a zemřel 3. června 1924 v sanatoriu
dr. Hoffmanna v Kierlingu nedaleko Vídně. 6. června byly Kafkovy pozůstatky
převezeny vídeňským pohřebním ústavem do Prahy, kde byly o pět dní později pochovány židovským pohřebním bratrstvem na strašnickém židovském
hr'bitově. V úmrtním zápis,e (Todfalls-Aufnahme), sepsaném v Kierlingu až
12. června (tedy den po pražském pohřbu) a podepsaném tamním starostou,
je uvedeno mj. zaměstnání zemřelého : "Schriftsteller" 1, bydliště: "Prag,
1Jako spisovatel je Kafka uváděn již v úmrtní knize sanatoria v Kierlingu, v rubrice Zaměst
nání (viz R. Hackermuller, Das Leben, das mich stort. Eine Dokumentation zu Kafkas letzten
Jahren 1917-1924. Wien - Berlin 1984, s. 152- 153). Sám se takto úředně necharakterizoval jako zaměstnání uváděl úředník na penzi (viz zápis z kliniky prof. Hajka ve Vídni z I O. 4. 1924,
tamtéž, s. III) či pod.; jako spisovatele jej patrně dala zapsat do úmrtního protokolu Dora
Dymantová, jež o něj v Kierlingu pečovala s Robertem Klopstockem.
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Altstadter Ring 6", nejbližší příbuzný: "Hermann Kafka". Rubrika týkající se
závěti, odkazu apod. je přeškrtnuta, tj. zesnulý nezanechal, v kolonce týkající
se majetku stojí: "lm Sterbeorte kein Vermogen".
Protože byl Franz Kafka příslušný do Prahy-Starého Města, poslal Okresní
soud v Klostemeuburgu tento úmrtní zápis Okresnímu soudu pro Staré Město
a Josefov v Praze a ten jej postoupil JUDr. Emerichu Fialovi, notáři jakožto
soudnímu komisaři, k sepsáni úmrtního zápisu československého a k dalšímu
řízení. Zápis úmrtní sepsaný notářem Fialou 8. července 1924 za přítomnosti
Kafkova otce Heřmana (v českých spisech jsou jména obou Kafků uváděna
zásadně v české podobě) konstatuje jako zaměstnání zesnulého: "sekretář děl
nické úrazovny"- zde se bezpochyby projevil otcův názor, podle něhož byl
syn pouze úředníkem; jako nejbližší příbuzný je uveden "otec Heřman Kafka,
soukromník"; pokud jde o závěť, je zde zapsáno: "Dle udání není závěti. " 2
Dále "dle udání" (rozuměj: otcova) zemřelý nevedl účty o úředních penězích,
nepožíval příjmy z veřejné pokladny, pobíral penzi od Dělnické úrazové pojišťovny, v pozůstalosti nebyly věci, o nichž je třeba učinit zvláštní oznámení.
Potud tedy nepřináší zápis pro kafkovské bádání nic nového . První překvape
ní však znamená 17. bod dokumentu (rubrika "Jest tu nějaké jmění a v čem
záleží? V čích rukách jest? Jaká opatření se stala k jeho zajištění? Byl zůsta
vitel pojištěn pro případ úmrtí? ... "), kde stojí: "Válečná rak. půjčka v nom.
hod. 18.000 K, pohřebné od Děl. úrazové pojišťovny 4 000 Kč, podíl v Staveb.
družstvu v Praze a500 Kč. - Šatstvo a prádlo bezcenné dlouhou nemocí 6 let
trvající. Pojištěn pro případ úmrtí zůstavitel nebyl." Rubrika "Jsou tu značné
dluhy?" zůstala nevyplněna.
Když dr. Fiala žádá 19. září 1924 pozůstalostní soud o vydání příkazu Zemské bance v Praze ke zřízení soudního depozita cenných papírů v pozůstalosti
JUDr. F. Kafky, rozepisuje uvedené rakouské válečné půjčky v celkové nominální hodnotě 18 000 rakouských korun jednotlivě; šlo o 9 dluhopisů :
z 1. rakouské válečné půjčky - 3 titry v nom. hodnotě a 1 000 K, každý
s kuponem splatným 1. 4. 1920;
z 3. rakouské válečné půjčky- 2 titry v hodnotě a 1 000 K s kupony od
1. 6. 1920;
ze 4. rakouské válečné půjčky- 1 titr v hodnotě 1 000 K a 1 titr v hodnotě
2 000 K, oba s kupony od 1. 6. 1920;
z 8. rakouské válečné půjčky 2 titry a5 000 K, oba s kupony od 1. 3. 1920.

2
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Max Brod, jenž Kafkovy rukopisy publikoval z jeho písemné pozůstalosti navzdory příte
přání, tedy neporušil Kafkovu závěť, jak se někdy uvádí.

M . Svatoš,

Pozůstalostní

spis Franze Kafky

Všechny dlužní úpisy jsou na pětiapůlprocentní úrok, některé s talonem, jiné
bez talonu. K tomuto výčtu je třeba podat bližší vysvětlení.
V letech 1914-1918 vypsala rakouská vláda na vedení války celkem 8 státních půjček od fyzických i právnických osob, tj. od občanů i podniků, obcí
apod. Dlužní úpisy se skládaly z titru (s uvedením půjčené částky) , z kuponů
(s uvedením hodnoty poloviny pětiapůlprocentní úrokové sazby a data splatnosti- každého půl roku byl1 kupon směnitelný za polovinu ročního úroku),
popřípadě z talonu (po vyčerpání kuponů se vyměňoval za nový kuponový
arch). Titry 1. válečné půjčky byly vydány !.listopadu 1914 (celý obnos měl
být splacen 1. dubna 1920, v týž den i směněn poslední kupon); 3. válečná
půjčka byla vydána 1. října 1915 (obnos měl být splacen 1. října 1930); emise 4. válečné půjčky má datum 16. dubna 1916 (měla být splatná v letech
1922-1956) a 8. válečné půjčky až 1. června 1918 (byla vypověditelná od
1. září 1923).
Z podrobného popisu dluhopisů přihlášených do Kafkovy pozůstalosti vyplývá, že byl-li jejich majitelem od počátku Franz Kafka, potom půjčil rakouskému státu sumu, která vysoko přesahovala jeho tehdejší finanční možnosti. Přesněji: Na samém počátku války (v červenci 1914) činily podle jeho
svědectví jeho úspory 5 000 K. 3 V r. 1914, kdy měl upsat 3 000 K, měl roční
platvicetajernníkaDělnické úrazové pojišťovny4 588,50 K, v letech 1915 až
1916, kdy měl upsat 5 000 K, byl jeho roční plat 5 796 K. 4 V září 1917 odešel
na zdravotní dovolenou a do zaměstnání nastoupil až za osm měsíců. Od čer
vence 1914 do začátku září 1917, kdy nastoupil zdravotní dovolenou, si vydělal v úrazové pojišťovně- počítáno bez daní - cca 17 927 K, po zdanění
zhruba 17 500 K. Připočteme-li 5 000 K úspor ze začátku války, činily jeho
služební příjmy + úspory celkem 22 500 K. Když odečteme 8 000 K váleč
ných půjček, zbývalo by mu na tři válečná léta na obživu a ošacení, na nájemné z bytů, v nichž v té době bydleP, na knihy, na cestování (do Berlína, kde
měl snoubenku, do Budapešti, Vídně, Mnichova aj.), na pobyty v lázních atd.

3 Podle dopisu F. Katky rodičům z července 1914, in: Franz Kajka. Briefe an Ottla und die
Familie. Hrsg. von H. Binder - K. Wagenbach. Frankfurt a. M. 1975, s. 23 (dále jen 0).
4 Přehled Kafkových platových výměrů po dobu zaměstnání v Dělnické úrazové pojišťovně
v letech 1908-1922 podává jeho Dienst-Tabelle v LA PNP, fond Franz Katka, č. kart. 2. Otiskl
K. Hermsdorf in: Franz Kajka, Amtliche Schriften. Berlin 1984, s. 406--408.
5 V Bílkově ulici, v Dlouhé třídě, ve Zlaté uličce a v Schonbomském paláci . Za zmínku stojí,
že v listopadu 1916, když hledal nový podnájem, mu připadalo drahé zaplatit 650 K dosavadnímu nájemníkovi za výlohy spojené s úpravou bytu v Schonbomském paláci, který se mu jinak
velmi zamlouval. Nakonec tam bydlel v levnějším bytě (viz M. Brod, Franz Katka. Životopis.
Praha 1966, s. 165 a 170--171 - dále jen FK).
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atd. nejvýše 14 500 K, tzn. na měsíc cca 400 K. Jak by tedy mohl ve váleč
ných letech nepostrádat oněch 8 000 K, když nepobíral žádnou rentu? (Nevelké honoráře za časopisecké či knižní vydání několika drobných próz
a 800 M za udělení Fontanovy literární ceny, kterou mu přenechal r. 1915
spisovatel Sternheim6 , netřeba tu brát v potaz.) Jediným vysvětlením, které
by přicházelo v úvahu, jsou zisky z továrny Prager Asbestwerke Hermann & Co
(česky: Pražská továrna na osinkové zboží Hermann a spol.), která byla zapsána do obchodního rejstříku 20. února 1912 a jejímiž majiteli byli společ
níci Kari Hermann (manžel Kafkovy sestry Elli) a Franz Kafka. 7 Základní
vklad a snad i idea podniku vycházely od Franzova otce Hermanna Kafky,
jenž chtěje umožnit svému novému zeti Karlu Hermannovi obchodní kariéru,
dal dceři věno, aby je Hermann investoval do továrny. Franzovi zapůjčil otec
blíže neznámou sumu peněz, aby v synovi, který se díky otcovu vkladu stal
podílníkem firmy, podnítil podnikatelského ducha a snad aby se Franz necítil
Elliným věnem ukrácen. Protože se fond berních správ v Praze a na Žižkově,
které vyměřovaly továrně výdělečnou daň, ani účetní knihy továrny nezachovaly, nevíme, jaké byly roční zisky rodinné obchodní firmy. Z Kafkových
deníků však víme, že už v květnu 1912 podnik tratil a otec obviňoval Franze,
že svým nezájmem o továrnu uspíší rodinný krach (Kafka dokonce pomýšlel
kvůli své nucené účasti v podniku na sebevraždu). V r. 1914 byl oficiálně
přibrán jako třetí firemní partner bratr Karla Hermanna Paul. Po vyhlášení
války odešel Kafkův švagr na frontu. V dubnu 1915 píše Franz snoubence
F elici Bauerové, že v důsledku války továrna upadá. Rostoucí nedostatek surovin způsobil, že bylo třeba zastavit výrobu a na podzim 1917 přistoupit
k likvidaci firmy. Jako likvidátor se uvádí Kari Hermann; firma byla vymazána z obchodního rejstříku 26. 7. 1918.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že továrna za války neprosperovala a že
Kafkovu hotovost 5 000 K, kterou měl v červenci 1914, sotva rozmnožila.
A to poté, co se u něj v srpnu 1917 objevilo chrlení krve diagnostikované
lékaři zpočátku jako "katar plicních hrotů", musel ještě platit lékařská vyšetření a v září t. r. odjíždí na zotavenou na švagrův statek do Siřemi u Žatce
tom viz např. H. Binder, Kafka-Handbuch. Bd. I. Stuttgart 1979, s. 480 (dále jen BH 1).
Dle zápisu č. 1398 pod spisovou značkou Rg A V-254 v Obchodním rejstříku uloženém
u Obvodního soudu pro Prahu I. Spisy firmy Prager Asbestwerke Hermann & Co. jsou uloženy
v SOA v Praze ve fondu Obchodního soudu pod stejnou signaturou. Jako první je pro kafkovské bádání využil A. D. Northey, The American Cousins and the Prager Asbestwerke, in: The
Kafka Debate. New Perspektives for Our Time. Ed. by A. Flores. New.York 1977, s. 133- 146.
Osudy firmy líčí - s využitím Kafkových deníkových záznamů, dopisů Felici Bauerové, Northeyova bádání aj. - BH I, s. 395-397.
6O
7
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(Ziirau), jehož správy se ujala nejmladší Kafkova sestra Ottla. Zdravotní dovolená se Franzovi protáhla na osm měsíců. Třebaže tento pobyt v hospodářství
příbuzných jistě nebyl příliš nákladný, znamenal přece jenom výdaje
a dlouhodobá absence v úřadě finanční ztrátu. Do zaměstnání nastoupil až
2. května 1918 a hned v létě měl upsat dalších 10 000 K 8. válečné půjčky,
když mu navíc hrozilo nikterak laciné léčení v sanatoriu! Z čeho by našetřil
takovou sumu peněz? Že by obdržel od švagra tak velikou částku po likvidaci
továrny, nemůžeme , myslím, předpokládat. A i kdyby tomu tak bylo, jistě by ji
Franz vrátil otci jako splacenou půjčku . A proč by půjčoval státu 10 000 K
v době, kdy návratnost půjčky vzhledem k tehdy již velmi nejistému válečné
mu postavení Rakouska-Uherska byla víc než pochybná?
Kupování válečných půjček mohlo být pokládáno za projev loajality obča
na vůči státu, a proto byl nátlak k upisování těchto půjček činěn především na
státní zaměstnance či vdovy po nich. Jiní se nechali přesvědčit agitací novin
a bank, které slibovaly v půjčkách výhodné uložení peněz, a takto investovali
mnohdy všechny úspory.8 Kafka jako úředník Dělnické úrazové pojišťovny
státním zaměstnancen nebyl, je však možné, že představenstvo ústavu půso
bilo na své podřízené, aby tímto způsobem projevili svou občanskou uvědo
mělost. I důkaz občanské loajality vůči válčícímu státu bychom u Kafky našli: Za svou činnost pro válečnou a lidovou nervovou ozdravovnu ve
Frankensteinu u Rumburka měl být na návrh dr. Fleischmanna (vedoucího
oddělení pojišťovny, z něhož byla za války vytvořena Státní zemská ústředna
pro Království české pro péči o navrátivší se vojíny) vyznamenán rakouským
řádem, ale válka mezitím skončila, habsburská monarchie se rozpadla a říze
ní bylo zastaveno.9 Návrh na vyznamenání byl však podle mého názoru spíše
důsledkem Kafkova svědomitého plnění pracovních úkolů (mezi něž záležitosti sanatoria ve Frankensteinu patřily) a jistě i jeho silného sociálního cítění
a potřeby pomoci válečným invalidům.
Kafka sám se, pokud vím, v denících ani v korespondenci o žádných svých
půjčkách státu nezmiňuje . Ve finančních otázkách viděl ostatně nespornou
autoritu v otci- pochybuji, že by on Franzovi poradil upisovat státní půjčky,
zvlášť koncem války, jejíž výsledek začínal být zřejmý.

O tom viz např. F Peroutka, Budování státu. Díl3. Praha 1936, s. 1844n.
O tom viz J. Bauer, Kafka und Prag. Stuttgart 1971 , s. 116, a BH I, s. 476-477. Na rubu
hlášení IV. oddělení policejního ředitelství v Praze policejnímu prezídiu o Kafkových zásluhách v této záležitosti z 22. 10. 1918 je připsána poznámka datovaná 31. 10. 1918: .,Následkem událostí posledních dnů budiž co bezpředmětné založeno." (V SÚA, fond PP, 1916-1920,
sign. K 11/23, č . kart. 93).
8

9
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Přesto se 20. září 1924 přihlásil u Okresního soudu pro Staré Město a Josefov s písemnou pohledávkou na 20 000 Kč k pozůstalosti nJDr. F. Kafky
Jindřich Ehrmann (bytem v Praze II, Poříč č . 6), jenž tvrdí: "Zůstavitel ponechal mi na svůj dluh v zástavě 1). váleč. půjčku nom. K 18.000.-- 2). podílní
list družstva stavebního, jež soudu skládám v nom. hod. 500 Kč ." Ehrmann
žádá, aby mu tato pohledávka byla uznána a vyplacena z Kafkovy pozůstalosti,
aniž by ovšem svou žádost doložil Kafkovým dlužním úpisem či prohlášením. Kdo byl Jindřich Ehrmann, údajný Franzův věřitel? Bezpochyby jde
o Franzova bratrance, syna Zikmunda a Julie Ehrmannové, narozeného 13. říj
na 1895 ve Voseku. Julie Ehrmannová, rozená Kafková, byla sestrou Franzova otce Hermanna a pro synovce Franze typickou představitelkou otcovy rodiny.10 Její syn Jindřich, jenž příslušel do Strakonic, kde žili jeho rodiče, přišel
do Prahy v r. 1911 jako obchodní praktikant 11 ; v pozůstalostních spisech Kafkových je uváděn jako úředník s různými pražskými bydlišti. 12
K jakému účelu si měl Franz od bratrance půjčit 20 000 Kč, lze se dnes
pouze dohadovat. Snad na úhradu pobytu v sanatoriích? Pokud šlo vskutku
o Kč a nikoliv o rakouskou měnu K, nemohlo jít o půjčku na oživení provozu
skomírající továrny na azbestové zboží, protože Prager Asbestwerke zanikly
ještě před převratem. Každopádně poslední vůli Kafka nezanechal, o svém
vysokém finančním dluhu se jinde nezmiňuje a -jak bylo uvedeno výše v úmrtním zápise z 8. července 1924 žádné dluhy zesnulého ještě zaneseny
nejsou; zato půjčky ano, ač je měl mít v držení dle své přihlášky z 20. září t.r.
Jindřich Ehrmann jako zástavu na Franzův dluh. Za nejpravděpodobnější
pokládám domněnku, těžko ovšem dokazatelnou, že Franz Kafka ani neupsal
válečné půjčky v hodnotě 18 000 K, ani nedlužil bratranci 20 000 Kč. Kafkův
dluh byl dle mého mínění dodatečně vykonstruován a (bez doložení úpisu)
přihlášen, aby učinil válečné půjčky za 18 000 K (údajnou zástavu dluhu)
předmětem pozůstalostního řízení a aby tím byla dána možnost tyto dluhopisy dodatečně zhodnotit.
Důvod, který vedl Kafkovy příbuzné k tomuto kroku (v té době jistě ne
ojedinělému), se pokusím blíže vysvětlit. Československý stát neměl podle

charakteristiky jako všichni Kafkové veliká, silná, kostnatá a měla obrov(viz BH I, s. 112).
11 Podle záznamu konskripčního archu Ehrmann Jindřich v AMP, fond Konskripce pražského obyvatelstva, 1830-1910, cizí příslušníci . Podle nového popisného archu bydlel v letech
1926-1928 jako soukromý úředník na Smíchově čp . 1500 a na Vinohradech čp. 642 (Konskripce pražského obyvatelstva, 191 0-1949).
12 20. září 1924 Ponč 6, 20. října 1924, 29. ledna 1925 Staré Strašnice (v Rybníčkách),
15 . září 1926 Michle, Jaurisova 266/6.
10 Byla podle jeho

skou
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Saintgermainské mírové smlouvy z 10. září 1919 žádné povinnosti plynoucí
z válečných dluhů bývalé rakouské vlády. Nová československá vláda trvala
na tomto stanovisku do té doby, dokud kritický nedostatek finančního kapitálu ve státní pokladně a politické důvody nedonutily ministra financí Engliše
vypsat státní půjčku spojenou s částečným honorováním rakouských váleč
ných půjček. Zákon z 24. června 1920 č . 417 Sb. o čtvrté státní půjčce Republiky československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných
půjček na jejím upisování stanoví, že pokud právnická či fyzická osoba složí
dluhopisy válečných půjček a připlatí na každých 100 K jejich nominální
hodnoty 75 Kč v hotovosti, obdrží 75 Kč v tříapůlprocentních dluhopisech
a 75 Kč v dluhopisech pětiapůlprocentních , slosovatelných v průběhu 45 let,
a to od dubna 1935 do konce roku 1979! Upisovatel musel prokázat, že je
státním příslušníkem ČSR, že složené dlužní úpisy měl ve vlastnictví nepřetr
žitě od 28. října 1918 a že jsou řádně přihlášeny (tj. okolkovány a orazítkovány)
podle nařízení ministra financí z 25. února 1919 č. 85 Sb. Po předložení válečných půjček a upsání nové státní půjčky dostal věřitel odškodňovací dluhopisy s kuponovým archem a s talonem (stejný postup umořování úroků
jako u rakouských půjček). Válečné půjčky mohl tedy zhodnotit pouze ten,
kdo měl peníze, aby mohl poskytnout půjčku i československému státu. Kdo
nemohl upsat další půjčku, tomu- podle F. Peroutky- zůstaly válečné dluhopisy jako bezcenný papír. 13 Naproti tomu Inventář fondu Zemské banky uvádí: "U nemajetných vlastníků byla otázka zhodnocení válečných půjček vyře
šena jejich výměnou za odškodňovací dluhopisy, přičemž bylo stanoveno, že
věřitel je povinen přijmout nové titry IV. československé státní půjčky náhradou za zastavené válečné půjčky." 14 Notář však při sepisování Kafkových
cenných papírů uvádí pouze rakouské válečné titry s pětiapůlprocentním úrokem a nikoliv nové československé dluhopisy, které podle zákona měly být
vydány za přihlášené rakouské dlužní úpisy a měly být zúročeny 3 Yz %. Znamená to, že po vydání zákona z r. 1920 nebyly jejich držitelem uplatněny ve
smyslu tohoto zákona a že jejich majitel obdržel pouze úroky vyplácené podle zachovaných kuponů soudě- do konce r. 1919, což z dotyčných půjček
činilo celkem 2 392,50 K. Je pochopitelné, že držitel si přál jejich další zhodnocení a alespoň částečnou návratnost půjček i přesto, že je v r. 1920 z něja
kého důvodu nevyměnil.
O politickém a národohospodářském významu zhodnocení rakouských válečných půjček
Peroutka, c.d., s. 1844-1859.
Zemské banky. Praha 1970 (strojopis), s. 41. Uložen v podnikovém archivu Investiční a poštovní banky v Praze.
13

československým státem píše F
14 Inventář archivního fondu
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Ať už chtěl pomoci strýc Kafka synovci Ehrmannovi či synovec strýci (pokud dluhopisy byly vlastnictvím Hermanna Kafky, spíše je získal později, než
že by sám upisoval válečné půjčky), zdá se mi reálné, že využili možnosti,
která se naskytla projednáváním Franzovy pozůstalosti, aby do ní přihlásili
jinak již těžko uplatnitelné dluhopisy rakouských půjček, a získali tak naději
na jejich zhodnocení. Bylo to možné i proto, že dlužní úpisy státních půjček
nebyly jakožto cenné papíry psány jmenovitě a mohly se tedy snadno stát
předmětem finanční transakce, případně spekulace. Pokud by tento předpo
klad byl správný, byl by podvrh spíše výrazem životního a obchodního pragmatismu Hermanna Kafky, což by odpovídalo jeho povaze, jak ji známe
z Franzova pohledu, než projevem nějakého cynismu.
Při projednávání Kafkovy pozůstalosti dne 30. října 1924 na notářství
v Praze I byl za přítomnosti notáře dr. Emericha Fialy, soudního znalce Josefa
Dubovského a Hermanna Kafky sepsán inventář pozůstalosti dr. Františka
Kafky. 15 Inventář podává podrobný seznam movitého majetku (nemovitosti
žádné) Franze Kafky na sklonku jeho života, přehled výmluvně skrovný: kromě nejnutnějšího ošacení (1 kabát, 2 kalhoty, 1 žaket atd.), používáním pochopitelně znehodnoceného, je to už jen "skupina různých vázaných i nevázaných knih zábav. četby", tj . Kafkova knihovna, oceněná odhadcem na 60 Kč!
Soudní znalec bohužel ani neuznal za vhodné udat počet knih, jež vlastnil
náruživý čtenář Kafka, a tak na původní rozsah Franzovy knihovny můžeme
usuzovat pouze z jejího dnešního stavu. 16 Zachované rukopisy, dnes nesmírné ceny, tehdy pochopitelně nikdo nevzal v potaz. Není uveden ani žádný
mobiliář (Kafka zjevně používal rodinného nábytku), ani žádný jiný osobní
majetek zemřelého. Následují již jen cenné papíry: dluhopisy, o nichž již byla
řeč a jejichž držení Franzem Kafkou pokládám za sporné, a jeden podílnický
list Družstva pro stavbu úřednických domů v Praze v hodnotě 500 Kč .
Důvody, proč se Kafka stal podílníkem stavebního družstva, není obtížné
objasnit. Léta pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně s odborným kontrolorem ústavu ing. Václavem Pokorným, jenž patřil mezi zakladatele "Družstva
pro stavbu úřednických domů v Praze". S kolegou Pokorným se Kafka sblížil
díky společným literárním zájmům a ambicím.17 Stavební družstvo postavilo

15 Inventář Kafkova majetku jako jedinečný doklad jeho reálné existence je přetištěn v přílo
ze tohoto článku.
16 Kafkova knihovna je dnes uložena na univerzitě ve Wuppertalu. Její podrobný popis podává J Bam, Kafkas Bibliothek. Ein beschreibendes Verzeichnis. Frankfurt a. M. 1990.
17 Údaje o ing. Václavu Pokorném a jeho stycích s Franzem Kafkou mi laskavě sdělil jeho
syn pan Tomáš Pokorný. V denících se Kafka zmiňuje o divadelním představení navštíveném

308

M. Svatoš,

Pozůstalostní spis

Franze Kafky

v letech 1906-1911 několik domů v asanačním pásmu Josefova a později
stavělo obytné domy Na valech. Podílní list, zakoupený Kafkou pravděpo
dobně prostřednictvím Václava Pokorného, zřejmě zakládal nárok na získání
bytu v jednom z budovaných domů Na valech. Přihláška do stavebního bytového družstva je též dalším dokladem, že se Kafka, do své smrti trvale hlášený u rodičů, chtěl ve vztahu k nim osamostatnit 18, a proto není důvodu
o zakoupení podílnického listu Franzem Kafkou pochybovat.
Ze spisů vyplývá, že se naděje příbuzných na zhodnocení válečných dluhopisů patrně splnily. Notář totiž počítal reálnou hodnotu válečných půjček nominální hodnoty 18 000 K v kursu 17 %, tj . 3 060 Kč . Proč zrovna
v sedmnáctiprocentním kursu, nepodařilo se mi zjistit. Peněžní devizový kurs
rakouské koruny k české koruně byl v den sepsání podle Národních listů na
oficiální burze 100 : 46,95, na soukromém devizovém trhu 100 : 48,10. Pokud by dr. Fiala sečítal tříapůlprocentní úroky podle zákona z r. 1920, od
vydání zákona do dne sepsání inventáře neproplácené (tj. pětkrát z 3Yí %),
a zackrouhlil je na 17 %, musel by podle tohoto zákona vycházet ze základu
13 500 (75% nominální hodnoty válečných půjček) a nikoli z 18 000. 19 Aktiva Kafkovy pozůstalosti činila všehovšudy 4 159 Kč .
Pasiva však strmě aktiva převyšují. Z inventáře i z příloh v něm uvedených
a v pozůstalostních spisech zachovaných se dovídáme mj ., že účet dr. Hoffmanna za pobyt Franze Kafky od 19. 4. do 6. 6. 1924 (započítány jsou i tři dny
od smrti do převozu pozůstatků) v sanatoriu v Kierlingu činil 13 022 100 Kr,
tj . v notářově přepočtu 6 263,63 Kč; účet vídeňského městského pohřebního
společně s V. Pokorným r. 1911 : "Mit mir war der Kontrolleur P. aus unserer Anstalt, ein Christ.
Er, den ich sonst gem habe, storte mich . . . (viz Franz Kajka, Tagebiicher 1910--1923 . Hrsg.
v. M . Brod. Frankfurt a. M. 1973, s. 91 ). Václav Pokorný uveřejnil r. 1914 pod pseudonymem
W P Okerny krátkou prózu Eva (Die Aktion 4, 1914, 17 . 1., sloupec 60-66). Dle synova
svědectví pořádal ing. Pokorný na začátku republiky jakýsi pravidelný literární salón, který
navštěvovali pražští němečtí intelektuálové, včetně F. Kafky, i čeští umělci , mimo jiné i J. Hašek. (Pan Tomáš Pokorný tvrdí, že zde se Kafka s Haškem museli setkat.)
18 Osamostatnit se od rodiny toužil Franz dlouho. Viz např. zmíněný dopis rodičům z roku
1914 (0, s. 22-24), v němž se zmiňuje o svém plánu přestěhovat se z Prahy do Německa a tam
se živit literární činností , nebo svědectví M. Broda o Kafkově několikerém energickém pokusu
uniknout z okruhu rodiny (FK, s. 165).
19 Výpočet reálné hodnoty těchto dlužních úpisů dr. Fialou v den sepsání inventáře, tj . 30. I O.
1924, patrně neovlivnil zákon, vydaný o měsíc dříve, ze 30. 9. 1924, č. 216 Sb., o konečné
úpravě rakouských a uherských válečných půjček, který stanoví, že za válečné půjčky, pokud
jejich majitel splňuje podmínky předchozích zákonů o válečných půjčkách, budou vydány tří
procentní odškodňovací dluhopisy, a to za každých I 00 K jmenovité hodnoty válečných půjček
75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů . Prováděcí vládní nařízení k tomuto zákonu vyšlo totiž až 13 . 12. 1924 (č . 276 Sb.).
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ústavu ze 7. 6. 1924 za kovovou rakev, vypravení pohřbu, zařízení převozu
pozůstatků z Vídně do Prahy ad. činil 21 17 6 800 Kr, což v přepočtu dělalo
9 937 Kč (i zde je Kafka uveden jako spisovatel; účet je adresován Franzovu
strýci MUDr. Siegfriedu Lowymu,jenž v té době bydlel u Franzových rodičů
na Staroměstském náměstí a patrně jednal s pohřebním ústavem jménem rodiny); účet izraelitského pohřebního bratrstva v Praze ze 13. 6. 1924 za vypravení pražského pohr'bu činil364,88 Kč. Vedle již zmíněného dluhu 20 000 Kč
Jindříchu Ehrmannovi nás uvedou v údiv Kafkovy daňové nedoplatky (podle
přihlášky zúčtovacího oddělení berní správy-I ze dne 17. 10. 1924, jež se
bohužel ve spisech nedochovala) ve výši 16 922,15 Kč! Uvážíme-li, že Kafka
nemohl platit ani pozemkovou, domovní či rentovou daň, zbývají: daň ze
služebních příjmů (což se dělo formou srážek z platu, navíc od dubna 1920
do penzionování k 1. 7. 1922 byl v zaměstnání pouze několik měsíců , zatímco větší část tohoto období strávil v penzionech, lázních a sanatoriích) 20 , daň
ze zisku a daň z majetku. Vzhledem k tomu, že pro rok 1912 předepsal berní
úřad továrně na osinkové zboží výdělečnou daň 160 K 21 , nemohla by daň ze
zisku dosáhnout do r. 1917 (likvidace firmy) mnohatisícové výše. A kdyby
společníci firmy Prager Asbestwerke neplatili po celý čas daň z majetku, jaký
by to musel být tovární kolos, aby nedoplatky daní z Kafkova podílu na zisku
činily v r. 1924 téměř 17 000 Kč, tj . zhruba jedenapůlnásobek jeho roční
penze? Daně z honorářů za povídky publikované v Lipsku a v Berlíně knižně
a v Mnichově a v Praze časopisecky, případně ze zmíněné Fontanovy ceny
byly zanedbatelné, jeho romány začal uveřejňovat Max Brod až po autorově
smrti. Pří přečtení pasivní bilance Kafkovy pozůstalosti - předlužení ve výši
52 267,86 Kč -musíme dát Jaroslavu Seifertovi, citovanému na začátku této
stati, za pravdu i v případě Franze Kafky.
Téhož dne jako inventář sepsal dr. Fiala za přítomnosti Hermanna Kafky
Protokol o projednání pozůstalosti po JUDr. Františku Kafkovi. Na začátku

°Kafkův roční plat byl od I. 3. 1920 18 802 Kč, ovšem z toho pobíral pouze zlomek za

2

několik měsíců,

kdy byl v zaměstnání přítomen. Od I. I. 1922 měl dostávat roční plat 20 888 Kč,
ale do práce již nenastoupil, od I. 7. 1922 mu byla vyměřena penze 12 528 Kč ročně. Zato
výdaje od dubna 1920 za lékařské prohlídky, za pobyty v Želízech, Meranu, Tatranských Matliarech, Špindlerově Mlýně, Miiritzi, Berlíně (v době vrcholící inflace na podzim 1923 a trvající drahoty na počátku roku 1924), ve Wienerwaldu, na vídeňské klinice prof. Hajka a konečně
v Kierlingu byly značné, a proto Franze na konci jeho života podporovala hmotně rodina (viz
dopisy Kafky rodičům z let 1923- 1924 v LA PNP, fond Franz Kafka, č . kart. 2. Edice dopisů
viz Franz Kajka, Dopisy rodičům z let 1922-1924. Ed. J. Čermák - M. Svatoš. Praha 1990.
21 Viz potvrzení berní správy v Praze z 20. I. 1912 ve spisech firmy Prager Asbestwerke
v SOA Praha, sign. Rg A V-254.
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jsou uvedeny nezbytné formality: Jediným zákonným dědicem zesnulého, který
nezanechal žádné poslední pořízení, je otec Heřman Kafka. Bylo dáno poučení o právních účincích dědické přihlášky bezpodmínečné nebo s výhradou
inventáře a o svolání věřitelů. Za dědice ze zákona s výhradou inventáře se
přihlašuje k této pozůstalosti zůstavitelův otec Heřman Kafka a žádá, aby tato
jeho dědická přihláška byla soudem přijata. Poté jsou zrekapitulována aktiva
i pasiva pozůstalosti podle inventáře. Závěrem navrhuje notář jakožto soudní
komisař odevzdání pozůstalosti po dr. Františku Kafkovi do vlastnictví zákonného dědice přihlásivšího se k této pozůstalosti , zůstavitelova otce, s tím, že
zapraví pasiva do výše inventáře, případně dědické poplatky za projednání
pozůstalosti . Tento protokol spolu s inventářem a dalšími spisy týkajícími se
pozůstalostního řízení (včetně svého účtu za vykonané práce) předložil notář
Fiala Okresnímu soudu pro Staré Město a Josefov 31. října 1924.
Soud sepsal ve věci pozůstalosti JUDr. Kafky dvě usnesení a odevzdací
listinu, jejichž koncepty jsou uloženy v pozůstalostním spise. Prvním usnesením byla požádána Zemská banka, aby cenné papíry, které převzala od notáře
do prozatímní úschovy, přijala do soudní úschovy a správy jako nové soudní
depozitum pro pozůstalost dr. Kafky. V druhém usnesení "se přijímá na právo" dědická přihláška otce Heřmana Kafky, notáři se přisuzuje za projednání
pozůstalosti odměna 181,56 Kč a soudnímu znalci za odhad svršků 25 Kč.
V odevzdací listině sepsané 3. listopadu 1924 odevzdává okresní soud veškerou pozůstalost po Františku Kafkovi v úhrnné hodnotě 4 159 Kč do vlastnictví zůstavitelovu otci s tím, že zaplatí pasiva pozůstalosti v částce 56 426,86
Kč a poplatky za projednání pozůstalosti . Tím prohlašuje soud projednání
této pozůstalosti za skončené.
Hermann Kafka složil požadovaný notářský poplatek, koncem listopadu
dostal od Zemské banky originál schovacího listu soudního depozitu cenných
papírů a 1O. prosince žádal okresní soud o vydání tohoto depozita s výhradou,
že přijetím "skrovného depositu" nevzejde pro něj závazek zaplatit pozůsta
lostní pasiva. Soud obeslal Hermanna Kafku a Jindřicha Ehrmanna. Dne
20. prosince (zápis na Kafkově žádosti mylně datován 20. 10. 1924) se dostavili za nemocného dědice jeho dcera Otilie Davidová a Jindřich Ehrmann,
kteří prohlásili, že se obě zainteresované strany o vydání depozita ještě dohodnou a podají soudu písemný návrh. Což se stalo 27. prosince 1924, kdy
Heřman Kafka žádá, aby soudní depozit po jeho synovi byl vydán Jindřichu
Ehrmannovi, jemuž-jak žadatel tvrdí- "zemřelý syn cenné věci, které depositum tvoří, odkázal"(!), a rovněž žádá, aby Ehrmannovi o tom bylo vydáno
příslušné soudní osvědčení.
To byl, domnívám se, hlavní důvod, proč Franzovi příbuzní přihlásili dotyčné
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dlužní úpisy do jeho pozůstalosti : soudním osvědčením, že byly předmětem
byla úředně uznána jejich platnost i pro futuro. V skutku, Jindřich Ehrmann,jemuž banka vydala cenné papíry ze soudního depozita
v polovině ledna 1925 22 , žádall5. září 1926 okresní soud o potvrzení, že válečné
půjčky v nominální hodnotě 18 000 Kč (!)po zemřelém F ran ti šku Kafkovi byly
v pozůstalosti právně přihlášeny . A toto osvědčení na základě odevzdací
listiny okresního soudu z 3. ll. 1924 dostal. Jak s těmito dluhopisy Jindřich
Ehnnann dále naložil, na to Kafkovy pozůstalostní spisy odpověď nedávají,
stejně jako na otázku, zda otec Katka zapravil dluhy, které mu jeho předčasně
zemřelý syn zanechal.
Sedm let po smrti zůstavitele přípisem ze 16. 12. 1931 okresnímu soudu
civilnímu pro vnitřní Prahu přihlašuje zúčtovací oddělení berní správy v Praze I k pozůstalosti po JUDr. Františku Kafkovi "dlužnou dávku z majetku
7 975 Kč kromě úroků z prodlení". Zaplatil snad otec před svou smrtí (zemřel právě v r. 1931) berní správě zhruba 9 000 Kč (s úroky jistě více), když
zesnulý Franz dle již zmíněné pohledávky ze 17. 1O. 1924 tomuto úřadu dlužil 16 922,15 Kč? Poslední záhadou Kafkovy pozůstalosti je skutečnost, že
ještě v r. 1947 byla v Zemské bance v Praze uložena jako depozit pozůstalosti
Františka Katky vkladní knížka se vkladem 7 897,50 Kč, která byla zrušena
v březnu 1948.23 Zachované účetní doklady neuvádějí, komu zrušený vklad
připadl, to však, myslím, již záhadou není.
pozůstalostního řízení,

Děkuji doc. dr. Karlu Litschovi, CSc., bývalému řediteli Archivu Univerzity
Karlovy v Praze, za nevšední ochotu a trpělivost, s jakou osvětloval pro mě
temnou právní stránku problémů vyplývajících z projednávání Kafkovy
pozůstalosti. Mimořádnou pomoc při vyhledávání archivních materiálů ve
fondu Zemské banky, uloženém dnes v podnikovém archivu Investiční
a poštovní banky v Praze, mi poskytla paní Holíková, pracovnice této banky.

22 Podle Hlavní knihy depozitních účtů Zemské banky v archivu Investiční a poštovní banky
v Praze, fond ZB, č. knihy 141, je pod číslem depozitu Db 8519 zapsán výdej cenných papírů
z pozůstalosti dr. Františka Kafky 15. I. 1925. Spis depozitu č . 8519 se bohužel ve fondu Zemské banky nedochoval.
23 Podle Hlavní knihy depozitních účtů Zemské banky (tamtéž, č. knihy 173) byla tato vkladní
knížka uvedena pod č. depozitu Db 206328 Pozůstalost dr. František Kafka. Ani zachovaný
účetní doklad z 12. 3. 1948 (tamtéž, účetní doklady, obálka 12. 3. 1948) nevypovídá nic více
než o zrušení knížky.
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PŘÍLOHA

N otářství jakožto soudní komisařství v Praze-I
Melantrichova ul. č. 15, dne 30. října 1924.

Inventář

sepsaný v pozůstalosti JUDr Františka Kafky, sekretáře Úrazové dělnické
v Praze, Staroměstské nám. č. 6 z Prahy-I, zemřelého bez zanechání posledního pořízení dne 3. června 1924 v Kierling u Vídně .

pojišťovny

Přítomní.

JUDr Emerich Fiala,
notář jakožto soudní komisař
v Praze-I. Melantrichova ul.
č. 15.
Frant. Frič, zapisovatel tamže
JosefDubovský,
přísežný soudní znalec
v Praze-I. čp. 463 .

Soudní znalec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katka,
soukromník v Praze-I.
Staroměstské nám. č. 6.

připamatován

přísahu ještě před počátkem

I.
1
1
1
1
2
2
13

Heřman

byl soudním komisařem na svoji znaleckou
svojí intervence.

Šatstvo a prádlo:
šedý kabát s vestou ................
letní proužkované kalhoty . .... ... ...
modré kalhoty, staré
černý žaket s vestou ...............
páry bot a 20 ... . .. .... ... .... . . ..
noční košile .. . . .. .. ..... .. .. . . ...
pánských košil starších . .... ..... . ..

Kč

h

50
40
10
60
40
5
65

-

Kč

h

-
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Kč

8. ll pánských měkkých košil a 12 Kč
9. 13 spodních kalhot a 8
10. 1 bílá vesta prací
ll. 4 páry manžet ......... ...... . ...
12. 20 límců . . ... .. . .. ...... .... ... .
13. 6 starších nákrčníků . .... .. . . .. . . .
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

h

1 skupina různých vázaných i nevázaných knih zábav. četby .........

II. Cenné papíry:
15. a) rak. válečné půjčky odevzdané
dne 22. září 1924 Zemské bance
v Praze do soudního deposita
dle přijímacího listu, v nom.
hodnotě 18.000 K při kursu 17%
16 b podílní list Družstva pro stavbu
úřednických domů v Praze a 500 K
cenné papíry celkem .... ...... ...

h

539

-

132 104 10 8 10 5 -

šatstvo a prádlo celkem .. . ... ... .
14.

Kč

60 -

3060

-

500

3560 -

Aktiva celkem .. . . .... ..... . . ...

4159

-

Passiva:
Léčebné:

17. a) Dle účtu MUDra Otto Hermana
z Prahy příl ·/ 1 . . . .... .. .... .. ...
18. b) Dle účtu v sanatoriu Kierling u
Vídně za léčení atd 13,022.100
Kr- účet z července 1924 příl ·/2
léčebné celkem . ... .. ............

314

1968

-

6263 63
8231 63

M. Svatoš,

Pozůstalostní spis

Kč

h

Franze Kafky
Kč

h

Pohřebné:

19.

20.

1 vypravení pohřbu, příprava k převozu,
dle účtu ze 7 I června 1924 příl
·/3 na 21,176.000 Kr .............
1 oznámení úmrtí a poděkování
v novinách dle účtu insert.
kanceláře Praga z 26/5 24 příl ·/4
Prager Tagblattu z 10/6 24
·/5
Praga z 10/6 24 .........
·/6
1 za vypravení pohřbu v Praze Bratrstvu pohřebnímu ze 13/6 24 ·/7
ll

11

21.

pohřebné

22.

23.

celkem ... . ..... ..... . .

9937

-

330 48
324 316 72
364 88
11273 08

Dluhy:
1 Dle přihlášky Jindřicha Ehrmanna z Prahy-ll Poříč č.
6 pohledávka za zůstavitelem .. ......... . .... .. .. . .. ... .
1 Daňové nedoplatky dle přihlášení účtovacího oddělení berní
správy-I. ze dne 17./X. 1924

16922 15

passiva celkem .. .... . ........ ...

56426 86

20000

-

Aktiva .... . . .. . . .. . .. 4159
Passiva ........ .... . . 56426.86
předlužení pozůstalosti .. . ... •.

... . 52267.86

Skončeno a podepsáno.
Soud. znalec p. JosefDubovský,
z Prahy-I. čp. 463 účtuje za
svou intervenci .... ..... 30 Kč

Frant.

Frič

Heřman Kafka
Dr Emerich Fiala notář co soud. komisař
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1. Obálka spisu D 532/24
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3..Aitcr,~' .A '
4. Religion:

.fJ'J

~4- •

.

~nmiliCnstund;

. S.

6.

ob

.
ledig,

.

.

verheirall• l, verwitwet, oMr g;:richllich

gc:::chil~den: -' ~

,.;;.r:, ,t<z"''''~dlgkelr: St"''' "'gehOrlgk•ll, . ~

7. Orétentliclrer Wolmsiti l Wohoung. (llei P~~:;oncu, Jic Ul)ter Vormundschoft oder.Kuratef ::itehén
i!lt ·das- Gcrlcht anzug"cben, · von dl'm fllt den Verslorbenen der Vormund oder Kurnto'r bcstcllt

- WOJden ist, oder bei·dctn diese Rest~::llung im Zugi.' ist ;-'.ď:n Bcsti.!llungsde-kiet ist beiZuschli~fléil.) · -

..
8. Stetbeta(nnd

~ ,~.:-u- - ~ ·6, ,_
Sterbeoif.
J~'~~~).~: A'f:t'. Y ...-:"'
.
~~

9. ,.Nachgela~serle .... .. : Ehť~a_ll ,i.
10. Vor- und Zunal'!le, Stand,

Auer

und AufenthaltsQrt ·der

groOJlt~rigt.•n

Kinder und der an die

Stelle bereits verstorhener Kindcr tfetenden groBjllhrigeu Nachkommen:

a. S!reltt. Nr. 4 (Todesfall~oulnahll1en.)

2, Úmrtní protokol vystavený 12. 6. 1924 v Kierlingu
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Vor:·· ~,\d Zu name, Alter, Br~c;chMtigung' und Auťentha!t der Ínindcrjlhrigcn Kinder und)er
)11inderj3luigcn Nachkonimcn bercíis vcn;torb~Ller Kiuder; ob die hituerbliebene: Wit'wl'. · et~a
die Oeburt eines Kindes erwarlet; ob filr c1ie mindr.rjáhriiD!n Kimltr ein gtsel%lit.her 'Vértreter

t~er~its - cinschreitet oder wcr hie1;u -vorgcsCJtlngt.u. wird, Ob ·;,jsbesondere " di~ Witwc des Vpr- 0:
storh~.ocn die Vorunlwi$Chnfl llbernehmen w_ill . tJ úd wt>.r 'n'ts Mitvo•mtUUI i·i~U!~S~hl~l~Jt;;,;.._~.

12. Vor~ _ui1d Zuu amc, Stund, AUer und AufenthaU ~!er nbdg~il ' nAchsten W.rwaadtcn un·d

!ier

·_ ;:~:::=··/~;·, ca~ ~4#~~~~·-7 ~.

13, Ob. ein Teslamt:nl, Kod.izitl, Erbvertrag, eine Sct,enli:ung- oder' Ehcpakten vorbiitiden sind lmd
wo si.~· sich bcflnden :
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Von welcheni Gerichie und fDr wCn ~ dcr Ver.ttorbene a.ls Vormunů oder Kurator bestellt

Ob ..
Vcr~tor_bc·~ ,e · ;lb'e~: :~mlsJi~i<ter R~.ch~uug gcfi'lhrt ~<kr. e.incu Hezug ans ciu\~r
Kasse oder einen un_ler Offentlicher Aufsicht steheuden Fomk g(~aossen hat:

der

óffťullichr.u

.-16. Ob ._5_ir:h in d?.r Vc:rlnS!>e:nsc.haft Oege~~~tAm.le vodinden; wejchE; eim~ bcsondere Auzcige cr(ordcrn
und · 1va~ _mil i~r.tc~ _vCrfQgt ·word<m ist _:

"'

Ob-- ~ii1 .VermóKcn 'vÓrhande~t ist, worin~ es · beillulig besteht, (SpartinlagebACht>r auch, nach
Nau:ten:?deP. Am;taJt· ui1d Nummer) in wessen t-Ianden es sich Uefindct n~:~d \vel che Vorkebrungeu
,___ 2i1 'dess~n Sich ~rstellung getroffen wo~den 'sind; ob, bei w:clclter Anstall und 211 wesst~n Ounsten ,

· 17.

·· der ' Erbl:isser "eioc VersiChcrung

aut den

TĎdfA\1 cingegangen ist : ·

.!

(L ', ~-;~ t/~r~·

a.
~

.

.

.

..

~~~"'~-·

');.,.<;._'

/

Unterschrift~·
~. ·.· .· ·.. • '" .. · ..
.

_·

~

·· . . . . . ·
_"-

•
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. ••

.

:_;:

.

.
•

· ..
;..;.. .

• x:.

.
· -~

. Fra
M . Svatoš, p ozůstalostní s p1s
-

• .

_ ·• • :;· ,·""""""· '''1-

_

nze Kafky

B.
wic'getl

Abgang eme" N achlalht.rmOgens fi i'MI

Be~irksgerich( - .

em~

se,1taltsabhandlung tucht !:tt3.11,
Vc.l:lssen
•

,&.bteiÍung_ ·

'am ~.
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3.

\'ěl;: ~

l. _, lliboienstvi ',.,,
•

i>.

·•.

,.,:r~j~~

">.-'

Stav rodi n o~· ·. [úin;_Svohm'll'!.f(á.), ;,~>u:tti1 . Ydamt1 ovUovóiý<7 nebo -soudná

;f"}Lr;o úa-.0tt•~' ·(je ~"?(

ve<l'••í·(i)]

Domdv&kii a . státuí

.

pi'idu~uos"t. .... .· '.~ .

-: , _;;-- r~ť

1: . Řádné byal.ín~ •. byt

·-

~-~:xc>~"

·>s-\f-trlivt:;

..:......

." ,

~. -~~---·~·- ---~-·~- ~. .

[byl-li z~;~.mfelý, ~Ypú~MK~~tfl<: ňeb-{ópó_tr'hVIfítit~"butlH tiJó.u .

·-

~·

tl~~;~~-~~;k~-:- (oi>at~~\:rii~k:)')

· -· -:;. ·soud, .,a.

·' ·

~~-~·J o~c:~ · deiu~t pm:uče~.s~s.; ·- (opatro,~i~ký)j

. ~i ~].i:. -~"'-.· . . . .~··kiM.. <~~. :. 'ť ..... ~
~ou

a místo

PCm~stulý({~)

úmr~i

... ....

:J:... ..p.-1~ ·-:~lf.a..

cbot::.

3. Úmrtní protokol vystavený 8. 7. 1924 v Praze
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4.

326

Pozůstalostní inventář

z 30. 10. 1924

M. Svatoš,

Pozůstalostní spis

Franze Kafky

r
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Me t alleinsatz.,
E1nbet t u ng und Mat ratze,
Vergur,ten und verlo t en,
Sinladen der La1che ,
;Jar gk l s:t e , Ueberf'Ullr ung tn1t AutofourJ,;on nach Wien und auf den
, llilhnhof,
.
Ar r angeur und Bet-;1e1ter~ · 1.!1 K.1er.1.1ng· ,

Beg l eiier . bts Pr ag ,

vesuchiS~tempe l und Leichenpass,
:Besorgupgsspesen ,

·

·

··

akkordiert m1t

Legai1s 1erungen
Ii eleé'"'!'Ómrne

JJe 1. cJ18rikeínmer in Wle.n
Amtst!rztl . ťriterventlon 1.n Kierling

ho - s l ov . Gesandschaft

L. •.--....... -~. .!. tL'Fehi ·kiiHi'fb1s GinUnd

, per$ona l e in Wten
. .
hnungs - u;uebUllren stemps l

5. Účet vídeňského městského pohřebního ústavu za rypravení pohřbu
a převoz rakve (příloha pozůstalostního inventáre č. 3)
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note

6. Účet pražského izraelitského pohřebního bratrstva za vypravení pohřbu
v Praze (příloha pozůstalostního inventáře č. 7)

M. t~ . DI'.

OTTO

HEH!'Y~f.'.N

<'A:or:W:;u...~-~... <r:~i-'<1

~HA H A

V.,

MII<:.ÓI~~"!<.\ !7:.~.

lt

7. Účet MUDr. Otto Hermana za léčebné
(příloha pozůstalostního inventáře č . 1)
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•t"

+>

8. Účet sanatoria v Kierlingu za léčebné
(příloha pozůstalostního inventáře č. 2)

9. Účet deníku Prager Tagblatt za otištění úmrtní anonce
(příloha pozůstalostního inventáře č . 5)
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10.

Přihláška Jindřicha

Ehnnanna k pohledávce 20 000 Kč
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11. Protokol o projednání pozůstalosti z 30. 1O. 1924
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12. Žádost Hermanna Kafky, aby soudní depozitum pozůstalosti
bylo vydáno Jindřichu Ehrmannovi
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13. Potvrzení Zemské banky o zrušení soudního depozita
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MILENA A JIŘÍ KunĚLOVI- JAROMÍR SLOMEK

ŽIŽKOVSKÉ GYMNÁZIUM A JAROSLAV SEIFERT

Literárním historikům není neznáma skutečnost, že český básník Jaroslav
Seifert (1901-1986) navštěvoval žižkovské gymnázium, avšak studium na
něm k maturitě nedovedl. Něco o Seifertově odchodu z gymnázia prozradil
čtenářům ve své vzpomínkové knize Z mého života (Praha 1959) Vítězslav
Nezval: "Kromě Konstantina Biebla, který odjížděl často do Loun a občas se
nám ztrácel v svých podivuhodných příhodách, měl jsem ze svých nových
přátel nejraději Jaroslava Seiferta. Měl zvláštní dar, který mají jen Žižkované: směs dobromyslného humoru a nevinné zlomyslnosti. Kdysi, když hrozilo Františku Němcovi nebezpečí, že to s ním na žižkovském gymnasiu špatně
dopadne, smluvil se Němec s Jaroslavem Seifertem, že se naoko pověsí na
školním záchodě a že přijde Seifert uříznout provázek, který měl Němce pře
nést na onen svět. Seifert přišel trochu pozdě a div se nestalo neštěstí. Věc
tedy praskla a oba mladí básníci byli vyloučeni z gymnasia. Seifert se stal
zaměstnancem komunistického nakladatelství a my jsme si zvykli vysedat den
co den na Perštýně v jeho kanceláři" (s. 109). Cennější než verze Nezvalova,
jemuž se dostalo informace nejspíše od jednoho z jmenovaných aktérů, je
vzpomínání Seifertovo. Roky, které se mezi událost (1918) a vydání knihy
Všecky krásy světa, Příběhy a vzpomínky (Praha 1982) navršily, však přece
jen poznamenaly ostrost vzpomínky: "Do nové, právě otevřené budovy žižkovského gymnázia v Libušině ulici [dnes Kubelíkově- pozn. aut.] ( ... ) vstoupil jsem poprvé jako primán. ( ... ) Nebyl jsem dobrý žák ... Nedokončil jsem
studium .. . V prvních třidách patřil jsem k dobrým žákům. Později nikoli. Latinu jsem však miloval a vynikal jsem v náboženství" (s. 79). Klíčová událost
je líčena v kapitole Tři první sbírky: Kamarád Josef Suchánek (190 1-1953),
publikující pak pod jménem Ivan Suk, byl "o rok starší a chodil do vedlejší
třídy" a pomáhal Seifertovi ve "falšování úřední listiny", totiž v opravení,
vylepšení známky na vysvědčení. Důvody k této riskantní operaci líčí její
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realizátor takto: "Ve výročních zprávách, které vydávalo gymnázium vždy
koncem školního roku, třpytila se u mého jména hvězdička. 1 Tak býval označován žák, který měl vyznamenání. Ve čtvrté třídě jsem se však pohoršil. Na
výročním vysvědčení měl jsem dostatečnou z matematiky." A dostáváme se
k hlavní události. "Ve čtvrté třídě gymnázia přívábilijsme [totiž Seifert a Suk-Suchánek- pozn. aut.] k sobě Františka Němce, později známého soudnič
káře z Českého slova. Všichni tři jsme se v té době pokoušeli marně psát
verše ... Toto přátelství k dvěma spolužákům zasáhlo do mého života osudově a dětství, pokud možno tento věk ještě tak nazvat, skončilo. Škola mě pře
stala zajímat a můj prospěch v páté třídě latinské silně upadal. Tenkrát jsem
však už rezignoval. I prospěch Františka Němce se povážlivě zhoršil. Josef
Suchánek to jakžtakž protloukal a na žižkovském gymnáziu udělal i maturitu,
když my dva s Němcem byli jsme nuceni ústav opustit. Na konci školního
roku Němcův osud v kvartě zdál se být zpečetěn. Hrozilo mu, že bude nucen
třídu opakovat. To se mu však samozřejmě nechtělo. Proto si vymyslil odvážný plán. Pokusí se někde o sebevraždu. Oběsí se na klozetě, ale jen tak, abych
právě včas jeho pokusu zabránil. Měl jsem sice plno všelijakých námitek,
obav a strachu, ale co bych neudělal pro kamaráda. A smluvili jsme se. Jednoho rána nařídili jsme si přesně kapesní hodinky, Němec připravil si smyč
ku, já ostrý nůž . Vzrušen sledoval jsem potají při hodině vyučování čas a ve
smluvené chvíli vyrazil jsem ze třídy. Ale žel, v zachraňování oběšenců neměl jsem dosud nezbytnou praxi. A tak se stalo, když jsem na žákovské toaletě otevřel dvéře a spatřil jsem chroptícího kamaráda, místo abych přiskočil
a přeřízl škrtící provaz, ztratil jsem všechnu rozvahu, vběhl jsem zběsile zpátky
do třídy a způsobil poplach. František Němec byl ovšem zachráněn. Profesor
ho vytáhl ze smyčky a záhy se Němcovi vrátilo vědomí, pokud ho vůbec ztratil. Jeho plán a výpočet ukázaly se správnými. Vzorné klasické gymnázium
na Žižkově těžko by snášelo příhanu, kterou by vrhala sebevražda studenta na
jeho správu i profesory. Němec dostal předčasně výroční vysvědčení se slušným prospěchem a s podmínkou, že ústav opustí. To udělal ze srdce rád. Když
měl pěkné vysvědčení v kapse, pochlubil se však někde, jak to šikovně zaří
dil. Na ústavě měli již ostatně sami podezření. Přátelství nás trochu usvědčo
valo. Když se však dozvěděli o Němcových řečech, zatočili se mnou nemilosrdně. To, co čekalo Němce, potkalo o pár dní mne. Dostal jsem dvě
nedostatečné a nadto i zákonné mravy. A byl jsem vyloučen z žižkovského
gymnázia" (s. 128-132).
1 Z výročních
žáků
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nikdy

zpráv žižkovského gymnázia vyplývá, že se u Seifertova jména v seznamech
nevyskytovala.

hvězdička

M. aJ. Kudělovi- J. Slomek, Žižkovské gymnázium aJ. Seifert

Ve

světle dokumentů

z žižkovského gymnázia budeme muset Seifertovo
studentských a studijních trampot přeřadit ze "vzpomínek" spíše k "pří
běhům", což nám podtitul jeho memoárů ovšem dovoluje, ba nabízí.
V nedávno objevených protokolech porad profesorského sboru reálného
gymnázia na Žižkově2 , v dosud neuspořádaném fondu této školy se dočítáme
jak o Seifertových studijních výsledcích, tak o řešení případu Němcovy "sebevraždy" se Seifertovou účastí.
Podle hlavních katalogů gymnázia a již zmíněných protokolů víme dnes
o Seifertově studiu následující:
V 1. třídě (šk. r. 1912113) prospěl J. Seifert výborně, byl osvobozen od
školného v obou pololetích, zameškané omluvené hodiny v 1. a 2. pololetí
-3, neomluvené- O.
V 2. třídě (1913114) prospěl dobře, osvobozen od školného, zameškánoomluvené 10, neomluvené O.
V 3. třídě (1914115) prospěl dostatečně, matematika dostatečná, osvobozen, zameškáno- 78 I O.
Ve 4. třídě (1915116) neprospěl, v matematice nedostatečná, reparát, neosvobozen, zameškáno- 256 I O. 3
V 5. třídě (1916117) neprospěl, čeština dostatečná, matematika nedostateč
ná (17. září 1917 opravná zkouška- dostatečná), v latině nedostatečná, řečti
na nedostatečná, němčina nedostatečná (známky z 1O. 2. 1917), v 1. pol. škol.
roku ztratil osvobození od školného pro nedostatečný prospěch, v pozn. žák řádně oznámil, že s vůlí rodičů z ústavu koncem 1. pol. vystupuje, červe
ně vepsáno- na žádost rodičů odůvodněnou rodinnými poměry hned začát
kem II. běhu přijat opět za žáka, zameškáno- 94 I 5. 4
líčení

2 Za podnět k tomuto bádání vděčíme PhDr. Jiřímu Brabcovi, CSc., z Prahy. Protokoly porad
profesorského sboru gymnázia jsou uloženy ve fondu "Školy - Reálné gymnazium Žižkov"
vAMP.
3 Výpis ze závěrečného protokolu profesorského sboru č. XVIII z 21. 5. 1916: " ... Seifert
zneužil opět důvěry tím, že maje oznamovati absence kostelní, od spolužáka přijal peníze, aby
jeho nepřítomnost utajil. Přiznal se . .." Seifert dostal za tento poklesek ředitelskou důtku a následně sníženou známku z chování.
4
Závěrečný protokol za I. semestr 1916/17 z 9. 2. 1917: " ... Pokárání zasluhují .. . Seifert
z V. tř. pro svévolné zameškání školního vyučování a zůmyslnou nedbalost .. . Seifert dostal
opět ředitelskou důtku . ... Co se týče prospěchu, jak to obyčejně bývá, napínají žáci své síly
obzvláště v 3. období, což také mívá učinek na výslednou známku, ač někdy zase opačně zanedbávají se tak, že i dřívější jejich lepší vědění se zatemňuje. Po této stránce zvlášť nápadně si
počínal Seifert ze tř. V., který nerad věnuje se studiím, tak, že zůmyslně zanedbává své školní
povinnosti ... "
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V 6. třídě (1917 /18) neprospěl, čeština- dobrá, latina - dostatečná, řečtina
matematika- nedostatečná,
přírodopis- dobrý, tělocvik- dobrý, chování- dobré, hodnocení - není způ
sobilý do vyšší třídy, dodatečná poznámka - ll ztrácí osvobození koncem
1. pololetí pro nedostatečný prospěch, zameškáno- 175 I O.

-nedostatečná, dějepis, zeměpis- dostatečný,

Případ Němcova "sebevražedného

pokusu" byl vedením školy konkrétně
ve dnech 17.-25. 6. 1918. O tomto jednání se zachoval zajímavý, obsáhlý, rukou psaný protokol. Uvádíme ho v plném znění:
vyšetřován

Protokol
sepsaný dne 17. června 1918 v

ředitelně

ústavu při příležitosti vyšetřování

případu sebevražedného pokusu žáka V. třídy Frant. Němce. Ředitel táže se
přítomných pánů

po celkovém dosavadním chování jmenovaného žáka.

Třídní prof. J. Vytiska odpovídá:
Žák tento, pokud jsem ho letos poznal, činil na mě hned z počátku dojem
poněkud výstředního mladíka. Během času seznal jsem, že za své intimnější
soudruhy si zvolil žáka Vl. tř. Jarosl. Seiferta a svého spolužáka Rud. Koláře,
kteří chováním svým naprosto nemohli mu býti vzorem. Přátelství s Kolářem
bylo v II. sem. přerušeno, ale se Seifertem trvalo dále.
Myslím, že učinkovala na něj rušivě zvláště modernistická četba těžšího
rázu, kterou ho opatřovali právě jmenovaní soudruzi, četbou takovou zvláště
se zabývající. Četné absence školní zdály se tomu nasvědčovati, že prázdného času neužívá správně k plnění svých povinností školních. Dle zdejších
zápisů studoval dříve dobře s vyznamenáním, kdežto letošního roku se zhoršil. Ovšem absence ty byly i domácně i lékařsky potvrzovány a omlouvány

4 [pokrač.]

Protokol č . XVII z 15 . 5. 1917:
" .. .Zmínky zasluhuje žák V. třídy Seifert, který se znatelně polepšil proti I. semestru .. ."
Pro srovnání uvádím prospěch Františka Němce v absolvovaných třídách :
I. třída (1913114), prospěl dobře, osvobozen, zameškáno- 5 I O
2. třída (1914115), prospěl výborně, osvobozen, zameškáno - 10 I O
3. třída (1915116), prospěl výborně, osvobozen, O I O
4. třída ( 1916117), prospěl výborně, osvobozen, OI O
5. třída (1917118), prospěl dobře, I. pololetí osvobozen, zameškáno - 132 (!) I O; poznámka
- dostal klausuli na odchodnou, výroční vysvědčení z 28. 6. 1918.
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jeho občasnými nervosními záchvaty; zvláště prý ráno dostavovalo se u něho
velmi často prudké bolení hlavy a spojené s ním zvracení.
Z tohoto jeho chorobného stavu si vysvětloval sbor. prof. také jednotlivé
případy jeho neposlušného a renitentního chování, tuto jeho častou rozrušenost potvrzovali také otec a matka.
Také tu účinkovala nepřítornnost otcova, který prodlévá na vojně a jen
občasně může na svého syna dohlédnouti.
To také potvrzují přítomní páni prof. Saska a Jankovský.
Ředitel táže se dále po celkovém nynějším prospěchu toho žáka.
Třídní za sebe odpovídá, že u něho prospívá dobře a že by byl prospěch
mohl být ještě lepší, kdyby nebylo tohoto jeho duševního rozrušování.
Pan prof. Jankovský ap . prof. Muk odpovídají, že se učil v jejich předmě
tech nestejně, někdy dobře a někdy také méně dostatečně. U matem. asi vězí
příčina v tom, že mysl jeho pro logické uvažování byla tuze rozptýlena,
a v češtině asi proto, že, jak shora řečeno , více se věnoval cizí pro něj nepři
měřené četbě, než vlastnímu úkolu; tím také jeho vědění jevilo se rozháraným. Vliv této nepřiměřené četby obráží se také v jeho českých úlohách.
Ostatní páni, pokud se týče prospěchu, byli s ním spokojeni.
Ředitel podotýká, že vzhledem k řečenému nutno konstatovati, že sebevražedný pokus jmenovaného žáka nesouvisí nijak se školou přímo, nýbrž, jak
z věci samé vyplývá, nepřímo, tj . s pokračováním vzdělání takového studenta. Ředitel dále ještě oznamuje, že se mu matka jeho přiznala, že poněkud
ostřejší výstup s ním měla právě dnes ráno, a to, jak řekla, právě proto, že už
ráno něco nepřiměřeného četl v posteli ještě místo učení, k němuž ho prý
nabádala.
Předstupuje Seifert ze tř. Vl.
Řed. : Co víte o tom zmíněném případu?
Ze všeobec. hlediska odpovídá, jako předešlí.
Proč jste šel hned při první hodině asi po 20 min. ven?
Jen za nutnou potřebou . Jakmile jsem přišel na záchod, uviděl jak Němec
sklouzl k zemi, takže nohy vyčnívaly ven. Provaz byl přetržený, jehož smyč
ku měl na krku. Zároveň měl krev na nose. Toho pohledu jsem se lekl a běžel
jsem zpět věc oznámit.
Zanechal vám jako příteli nějakou zprávu?
Nikoliv, ale poslal mi knihy vypůjčené zpět, což mě zaráželo. Také někdy
dříve zmínil se, že není se životem spokojen. Zdá se, že přece již v neděli na
sebevraždu pomýšlel.
Na co se vztahovalo vaše přátelství?
Jevilo se hlavně v tom, že jsme se literárně bavili; o škole jsme nemluvili.
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Stýkal jste se s ním často?
Na jaře velmi často ; později méně.
Znáte jeho rodinné poměry?
Zdá se mi, že nejsou právě utěšené.
Co myslíte, proč asi ten čin vykonal?
Myslím, že to asi bylo ve chvilkovém rozrušení, poněvadž na mě nečinil
dojem, že by se chtěl života nadobro zbavit.
Proslechlo se, že také s nějakým žákem z jiného ústavu se stýkal, který
podobně se choval.
Stýkal se skutečně se žákem akad. gyrnn. z V. či Vl. tř. Janem Huderou,
který podobný pokus sebevraždy učinil asi týden před pokusem Němcovým ,
avšak doma u rodičů. S tímto žákem se Němec náhodou seznámil asi před
3 nedělemi.
Předstoupili žáci V. třídy: Obenberger, Rádi, Sajíc.
Ředitel táže Obenbergera: Zmiňoval se váš spolužák Němec, u něhož sedíte, někdy o nějakém sebevražedném pokusu, ať již s ohledem na sebe nebo
na jiné?
Naprosto ne.
Slyšel jste, že by snad byl on s jiným ve třídě o něčem podobném mluvil?
Ano. Právě dnes zmiňoval se spolužák Béihm o tom, že mu kdysi již dříve
říkal , zdali má nějaký jed.
Co soudíte o jeho nynějším prospěchu?
Zdá se mi, že si počínal někdy lehkomyslně a dělalo to na mě dojem, že
mu již všechno lhostejno.
Kdy přišel dnes ráno do školy?
Asi pět minut před zazvoněním.
Co potom činil?
Uložil si knihy, vzal si klíč od záchodu a dával nám s Bohem, což jsme
brali žertovně . Poněvadž nepřicházel, podíval jsem se do jeho knih a tam
našel lístek se slovy: Buďte s Bohem, kteří jste mě znali. Dal jsem ten lístek
Rádlovi a nyní si vzpomínám, že v pátek řekl, že má nějaké prášky u sebe, že
jich užívá. Rádla asi napadla nějaká myšlénka zlověstná a proto dovolil se za
chvíli na záchod. Rádi za malou chvíli se vrátil se zprávou, že Němec učinil
sebevražedný pokus.
Předstupuje Rádi:
Ředitel se táže, co ví o dnešním případě.
Vypovídá stejně jako Obenberger, jen ještě přinesl malou básničku, nalezenou v knize. 5 Podotýká ještě dále, že viděl, že dvéře do záchodu nebyly
zamčeny.
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Předstupuje

Sajíc.

Řed. se táže: něco prý jste slyšel o nějaké zbrani mluvit ve škole?

Ano. Včera po kostele, v němž nebyl, setkal jsem se s Němcem a on se mi
kdyby měl revolver, že by se zastřelil.
S kým se tak nejvíce ze třídy stýkal?
Dokud chodil do ústavu Kolář, tedy s ním, ale mimo to byl zvláště příte
lem Seiferta ze Vl. tř.
Co je tak sbližovalo?
Snad to, že také Seifert skládal básničky a že také on stejně se tím zabýval.

zmiňoval,

Předstupuje

Bohm:

Řed.: Co vy víte o tom případu?

Asi před 10 dny žádal mě, nemohl-li bych mu zaopatřit nějaký jed od
svého strýčka lékárníka.
Věc jsem naprosto odmítl, zvláště již z toho ohledu, že povaha jeho se mi
jevila zbrklou. Ostatní vypovídá jako předešlí.
Co asi myslíte, jaká mohla být příčina jeho skutku?
Já myslím, že to asi se školou nesouviselo, nýbrž s rodinnými poměry.
Soudím to z jeho nahodilých narážek.
Předstupují Šraml a Fučík ze Vl. tř.
Povězte nám něco o průběhu činu Němcova.
Šraml odpovídá. Já jsem první přišel k němu do záchodu, který byl otevřen. Ležel na zemi hlavou opřen o zeď, obě ruce vztažené vzhůru, utrženou
smyčku měl na krku, ale volnou. Byl při vědomí částečném, poznal mě a Fučíka,
ale ne např. p. prof. Sasku. Zdvihnu! jsem ho a odnášel a v tom převzal ho
ode mě p. prof. Saska.
Fučík přišel až za mnou a nic nemůže vypovědít.
F. S. Němec
Reflexe
Tesklivá, smutná nálada
vždy se mi v srdce vtírá,
když slunce večer zapadá
a zkrvaveno zmírá.
Otravná skepse, šedivá
duši mi denně drtí.
Ta krev, tak prudce zářivá,
není to předzvěst smrti?
A skepse duši přepadá
a cosi v srdci ptá se,
když slunce večer zapadá:
"Och, svitne zítra zase?"
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Vyličte

nám průběh svého sebevražedného pokusu.
Na sebevraždu pomýšlel jsem již déle. Úmysl ji provésti uzrál ve mně
v neděli 16. t. m. V pondělí odešel jsem do školy, vzal si klíč od záchodu,
a tam jsem jakousi dobu uvažoval a konečně jsem se ustálil, abych to skončil.
Měl jsem s sebou dva provazy; jeden pevnější dal jsem si smyčkou na krk,
vystoupil jsem na okraj misky, provaz upevnil na skobě od vodovodu a spustil
se dolů. Provaz se přetrhl, já spadl jsem dolů na zem a nemoha dobře dýchati
dostal jsem chuť k životu a oběma rukama hleděl jsem smyčku uvolniti, a zatím
jsem pozbyl vědomí. Pak jsem procitl, poznal jsem dva žáky VI. tř. ap. prof.
Sasku.
Pravil jste, že již déle jste pomýšlel na tu věc. Jak dlouho asi a proč?
To již trvá asi půl léta, co jsem tak rozrušen hlavně z četby; čtu všecky
spisy a někdy se mi stalo, že jsem celou noc po takové četbě nespal.
Jakého druhu spisy zvlášť jste četl?
Celého lbsena, něco Nietscheho, Flobera; z ruské liter. Gorkij, Tolstoj,
Čechov atd.
Tedy jste se životem nebyl jaksi spokojen?
Nebyl. K tomuto pessimismu a k té rozrušující četbě přidala se také touha
nějakou básničku napsati a tak se stávalo, že jsem zase do školy nebyl připra
ven a musil býti kárán, což mě opět rozladilo.
Nesouvisí tedy tento pessimismus zvlášť se školou?
Naprosto ne; škola mi nedávala příčiny k němu, ale já se nemohl zmoci.
S kým jste se přátelsky stýkal?
Zvlášť důvěrně s nikým. Ale často jsme se scházívali s Kolářem a se Seifertem . Se Seifertem proto, že jsme rádi pojednávali spolu o věcech literárních. S Kolářem znám se od primy a v posledním čase mi často půjčoval knihy z biblioth. svých příbuzných.
Jak jste se seznámil s Hedurou?
Seznámil jsem se s ním náhodou na Frant. nábřeží ve společnosti Gregora, snad také studenta, ale staršího, který se zajímal rovněž o literaturu. Ještě
jsme se několikrát náhodou sešli a tu se mnou sděloval kdysi, že se Hedura
oběsil. Proč jsem se nedověděl. Událost tato mě také poněkud inspirovala
k podob. myšlénkám.
Vybízeli vás snad tito společníci k účastenství na spisování nějakého časo
pisu?
Přímo nevybízeli mě, ale Gregor se mě ptal, měl-li bych nějaké své práce
po ruce, že by si je rád přečetl. Nezdráhaljsem se, ale zaké jsem nic nesliboval, že bych přinesl. Dle doslechu měl to být časopis podle zásad moderní
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revue; já se kloním raději ke skupině realistické. Mimo to jsem podotknu!, že
celkem jsem na ty věci mlád a že se ostýchám hned na veřejnosti vystoupit.
Měl jste snad pro tyto věci doma nějaké neshody nebo rozpory?
Někdy ano. Byl jsem hlavně kárán proto, že nepřidržuji se hlavně učení
a se právě tuze zabývám těmito věcmi mimoškolními.
Co soudíte sám o sobě? Máte schopnosti k učení?
Myslím, že ano, poněvadž mi učení nešlo těžce, a kdykoli jsem měl dobrou vůli, snadno jsem se naučil.
Jak jste přišel na myšlénku takové knihy jaksi již pro zralé jinochy vhodné
tak usilovně čísti?
Přirozeným vývojem.
Proč jste si to přišel udělat do školy?
Protože jsem doma nemohl najít příležitosti ani místa.
Co myslíte, mohl byste se shora uvedeného pessimismu zbavit a svůj úkol
a cíl podle svého věku si zařídit a jaksi přírodě nepředbíhati? Chtěl byste se
snad znova v okruh těch myšlének zabrati?
Naprosto ne.
V Žižkově dne 25. června 1918
Němec

František

Šraml Maxmilian
J. Seifert
Jaroslav Obenberger
Rádl Otto
Sajíc Karel
Jos. Bohm

Podpisy profesorů učících ve třídě V.
Jan Vytiska, třídní
Karel Pešek
Dr. Rud. Schneider
Jindřich Muk
Jan Jankovský
M . Saska

Na základě výše citovaného dokumentu mohl pak profesorský sbor ve svém
protokolu z porad z 18. a 28. 6. 1918 zaujmout oficiální stanovisko k celému případu: Z důvodů nesvárů rodinných chtěl se oběsiti žák
V. třídy Němec, ale bylo tomu včas zabráněno . Poblouzení toho dle výroku
jeho samotného i matky jeho naprosto nesouviselo se školou (jest to žák jinak
hodný a dobře se učil, pokud mu rozrušenost jeho duševní dovolovala) a proto
závěrečném
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k prosbě jeho i matčině, neuznal sbor profesorský za dobré další
jednání v té věci zaváděti; ale byla mu vzhledem ke krátké době do
konce školního roku udělena k zotavení dovolená.
Že škola naprosto s tím nesouvisela dokazuje jednání rodiny jeho, která
u většiny novin dožadovala se osobně umlčení té nehody, když byl ředitel
před tím odmítnu! veškerou intervenci, dav jí najevo, že škola sama o sobě
nepotřebuje nějakého umlčování této záležitosti snad ve svém zájmu.
Poněvadž je žák jak shora řečeno hodný a nadaný a má starostlivé rodiče
(ovšem otec je na vojně) a poněvadž zachoval klid, který na žactvo dobře
působil, a poněvadž lze očekávati , že přes dlouhé ferie docela přejde vše
v zapomenutí, nenamítal by sbor profesorský nic proti tomu, aby ředitelství
příštího roku opět ho přijalo. Ředitel dal názor tento odhlasovati a konstatoval jednomyslné jeho schválení ...
a

zvláště

úřední

Ve dnech, kdy se jednalo o dalším osudu studenta Františka Němce, student Jaroslav Seifert již žižkovské gymnázium opustil. Jeho výroční vysvěd
čení totiž nese datum 18. 6. 1918. Obdržel ho poté, co" ... řádně oznámil, že
s vůlí rodičů koncem 2. pololetí vystupuje z ústavu ... " 6 •

6
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Poznámka vepsána rukou dodatečně do hlavního katalogu u Seifertova listu.

MlLENA KUDĚLOV Á

OSELASTÍN
VE STÍNU POLICEJNÍHO ŘEDITELSTVÍ

Je nesporné, že hra Osel a stín tvoří jeden z vrcholů tvorby Jiřího Voskovce
a Jana Wericha. Svědčí o tom nejen počet 187 domácích repríz v roce 1933,
ale i ohlas v zahraničí , a to nejen na poli uměleckém. Již týden po premiéře ,
dne 21. října 1933, podalo německé velvyslanectví v Praze ministerstvu zahraničních věcí ČSR diplomatickou nótu na protest proti urážlivým pasážím
hry, přímo napadajícím říšského kancléře a Německou říši všeobecně .
Opis německé nóty, jakož i další zajímavé materiály pražského policejního
ředitelství týkající se tvorby Voskovce a Wericha se nacházejí v Archivu hlavního města Prahy, sign. Div. 4/23 . Tyto materiály byly již zmíněny v přínosné
práci Zpráva o Osvobozeném divadle Jaromíra Pelce (Praha 1982) a byly zde
využity k nastínění toho, jak cenzurní zásahy modifikovaly text her Voskovce
a Wericha, zvláště pak tzv. forbín, kde oba autoři improvizovaně glosovali
aktuální události.
Z dochovaných zpráv úředníků pražského policejního ředitelství se dozvídáme, že nejprve byl text nové hry tomuto ředitelství předložen ke schválení
a pak jím určení pracovníci dohlíželi při představeních na to, aby nedocházelo k odchylkám od schváleného textu.
V případě Osla a stínu byl po podání nóty německého velvyslanectví
(pří!. 1) text hry nově cenzurován. Byl vydán zákaz používat jména Hitler
a autentického záznamu Hitlerova projevu, sousloví "třetí říše" bylo nahrazeno výrazem "nová říše", a jak se dozvídáme z hlášení policejního rady
dr. Antonína Wellnera ze dne 27. října 1933, byl vyškrtnut celý devátý obraz.
Jak si Voskovec a Werich poradili se zákazem výstupu s písní Bůh suď,
dozvídáme se tamtéž: "Hlásím dále, že pp. Voskovec a Werich místo zakázaného obrazu 9. zazpívali z minulého programu ,Svět za mřížemi' píseň, začí
nající slovy: ,Jsem známý musikus' prohlásivše mi předem při naší rozmluvě ,
že píseň tato byla řádně censurována, censurou k přednesení připuštěna, jimi
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nejméně stopadesát-kráte zazpívána, také do radia. Před 9. obrazem prohlásil
p. Werich, že 9. obraz není povolen a že místo toho zazpívají jinou píseň,
dovolenou již z minulého programu, která jedná stejně o něm."
Na základě zprávy inspekčních úředníků ze 30. října 1933 (příl. 2) byli oba
autoři a protagonisté hry odsouzeni každý podle § 9 divadelního řádu
k pořádkovému trestu 50 Kč ve prospěch státní pokladny, a to za pronášení
replik, které se odchylovaly od původně schváleného textu. Zpráva nám umožňuje nahlédnout do dílny V +W aktuálních improvizací.
Voskovec a Werich se sice na policejním ředitelství zavázali, že budou bdít
nad tím, aby se herci vystříhali všech odchylek od schváleného textu při provozování hry Osel a stín, ale jak vyplývá např. ze služebního hlášení policejního komisaře konajícího inspekční službu v Osvobozeném divadle 1O. listopadu 193 3 (příl. 3), autoři sami nemohli odolat narážkám aktualizujícím právě
probíhající lipský proces a celou tehdejší skandální politickou situaci Německa
po nástupu nacistů k moci. Jak vzpomíná Jan Werich, "ohlasy z tohoto procesu a citáty z něj bylo možno denně slyšet v našem pojetí, v improvisovaném
pojetí soudní scény v Oslu a stínu" (Osel a stín, Praha 1965), a Jiří Voskovec
(tamtéž) dodává: "Když pražské velvyslanectví třetí říše po sedmé důrazně
pro testovalo proti naší hře, ministr zahraničních věcí, později druhý president
republiky, se přišel podívat, po představení nás navštívil v šatně, ujistil nás,
že se bavil, a nazítří sdělil německému vyslanci svou upřímnou lítost nad tím,
že Jeho Excelence říšský kancléř se cítí dotčena -leč zároveň ho upozornil na
fakt, že ústava republiky mu, žel, neskýtá konstitučních prostředků hry zakázat. Čímž byla věc diplomaticky vyřízena."
Také stanovisko policejního ředitelství vyjádřené ve zprávě adresované
prezídiu ministerstva vnitra za dne 30. října 1933 (příl. 4) svědčí o úrovni
cenzurního úřadu v tehdejší demokratické "buržoazní" republice a stavu její
kulturní politiky vůbec: "Policejní ředitelství má za to, že verbální nota (rozuměj protestní nóta německého velvyslanectví ze dne 21. října 1933- pozn.
M. K.) není opodstatněná aneb se mýlí, pokud tvrdí, že osel ve hře vystupující
představuje německou říši neb jejího kancléře. Rovněž nelze pokládat za zesměšňování německého pozdravu, když lid ve hře padne k zemi před mluvícím oslem jako novým vládcem a při tom zdvihne pravou ruku, poněvadž
takovýto způsob pozdravu má historický podklad a byl používán v době klasické."
Další materiál policejního ředitelství dochovaný ve fondech AMP se týká
údajné posměšné narážky, kterou měl Jan Werich podle večerníku Rudého
práva 22. dubna 1930 učinit na adresu četnického zásahu v Radotíně. Na základě své výpovědi a zprávy policejního koncipisty, který vykonával inspekční
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službu při inkriminovaném představení hry Ostrov dynamit, byl Jan Werich
obvinění zproštěn.

Poslední úřední hlášení inspekčních úředníků policejního ředitelství jsou
z října a listopadu 1936 a pojednávají o představení hry Nebe na zemi, kde
Jan Werich učinil zesměšňující narážku na chystanou návštěvu rumunského
krále Carola k příležitosti oslav 28. října a urážlivou poznámku na adresu
španělského generála Franca (pří!. 5, 5a).
Nikoli náhodou se materiály policejního ředitelství týkají až Osvobozeného divadla třicátých let. Předchozí tvorba Voskovce a Wericha byla prodchnuta
hravou poetičnosti let dvacátých a autorské počiny této kultivované herecké
dvojice byly především fantazijními divadelními experimenty pro zábavu
v intencích prvního recesního studentského představení Vest pocket revue.
Autoři revuálních féeriÍ a situačních komedií s humorně absurdními prvky se
bránili jakékoli tendenci či satirické adresnosti, programově razili termín bezpředmětný humor, usilovali o čistou legraci pro legraci.
Pod tlakem neutěšené situace krizových třicátých let však do jejich "bezpředmětného" vtipu počala vstupovat realita přetavující formu až do otevřeně
politické satiry, jakou po Caesarovi a Robinu Zbojníkovi byla právě policej ním ředitelstvím tolik sledovaná hra Osel a stín.
Lze předpokládat, že další materiály tohoto typu k dějinám Osvobozeného
divadla se dochovaly též ve fondech Policejní ředitelství Praha a Presidium
ministerstva vnitra ve Státním ústředním archivu a v Archivu ministerstva
zahraničních věcí, ve fondech cizích zastupitelských úřadů v Praze.

Poznámka:
Všechny ukázky v přílohách jsou podány in extenso.
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Durchdruck Deutsche Gesandtschaft
A. III. 1. b. 8.

Verbalnote
Die Deutsche Gesandtschaft beehrt sich die Aufmerksamkeit des
Ministeriums fůr Auswiirtige Angelegenheiten ergebenst auf folgenden
Umstand zu lenken:
In dem "Osvobozené divadlo" der beiden Prager tschechischen Komiker
Voskovec und Werich wird gegenwiirtig bei tiiglich ausverkaufen Hause die
Revue "Osel a stín" /Der EseJ und sein Schatten/ gegeben. In dieser revue
wird sowohl die Person des Herrn Reichskanzler Adolf Hitler wie auch das
Deutsche Reich i.iberhaupt in verhohnender und belidigender Weise karrikiert.
So wird beispielsweise das "Dritte Reich" in Gestalt eines Esels auf die Bi.ihne
gefiíhrt und von den Darstellem mit deutschem Grusse begri.isst. Auch die
Person des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler tritt in Gestalt eines Esels auf.
Neben diesen schweren Verunglimpfungen liiuft eine Anzahl anderweitiger
Beleidigungen; /niimlich "Warum kann Hitler nicht schwimmen? Weil man
stiindig aufgerissenem Mau! nicht schwimmen kann." "Selbst beim allergrossten Dali es gilt noch Deutschland i.iber alles" und dergl. mehr/.
Die Gesandtschaft ist der Úberzeugung, dass derartige offentliche Verhohnungen eines Staates und seines Regierungschefs geeignet sind, die
Beziehungen zwischen zwei Staaten auf das schlimmste zu beeintriichtigen.
Wenn etwa in Deutschland die Person des tschechoslowakischen Regierungschefs in Gestalt eines Haustiers unter sti.irmischen Beifall des Publikums auf
die Bi.ihne gebracht, die tschechische Nationalhymne verhOhnt und der
tschechoslowakische Staat der Offentlichen Liicherlichkeit anheimgegeben
wi.irde, so wi.irde di es mit Recht die grosste Emporung auf tschechischer Seite
hervorrufen.
Die Gesandtschaft erhebt die oben dargelegte offentliche Veriichtlichmachung des Reiches und des Fi.ihrers des deutschen Volkes schiiďsten Protest.
Sie darfbitten, dafůr Sorge tragen zu wollen, dass die anstossigen Stellen der
Revue unverzi.iglich gestrichen werden.
Prag, den 21. Oktober 1933
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2
Zpráva

Inspekční úředníci, kteří konají službu v Osvobozeném divadle na divadelní hře "Osel a stín", hlásí, že při představení této hry jsou přednášeny pohoršlivé úchylky od textu hry. K těmto vybočením došlo zejména dne 25. říj
na 1933.
V místě, kde se jedná o zapálení radnice, praví Werich: "a za těchto okolností mám zapáliti Reichstag?".
V jiném místě si vypráví Voskovec s Werichem anekdotu o Hitlerovi, Mussolinim a Dollfussovi, kdo z nich se dříve utopí, spadne-li do vody. Nejdříve
se prý utopí Hitler, protože má stále otevřenou hubu, potom Mussolini, protože
plave s jednou rukou nahoře a Dollfuss prý se neutopí vůbec, protože je špunt.
Konečně na jiném místě praví Werich: "Liebe war es nie, aber Lubbe war
es auch nicht."
Tyto úchylky jsou s to ohroziti dobré vztahy k sousednímu státu.
Odděl.

Příloha

I. 30. 10. 1933

3
Služební hlášení

Podepsaný JUDr. Vladimír Bazika, policejní komisař shledal při inspekční
v "Osvobozeném divadle" v Praze- II. dne 10. listopadu 1933 tyto
odchylky od klausulovaného textu hry "Osel a stín":
V I. jednání ve vstupní scéně zubaře a oslaře praví představitel zubaře
/Werich/: "Já jsem také z nobl rodiny. Můj tatínek byl tapecír. Teď jsou tapecíři v kursu, vždyť já mohl být diktátorem."
Ve výstupu před oponou praví Werich: "Mojžíš si zapálil keř, vidí to Goring
a dělá to po něm ."
V II. jednání, když zubař sužován hladem prohledává spižírnu, vrací se na
jeviště a praví: "Ančovičky smrděj, zavináč je rozvinutej, syrečky, který maj
smrdět nesmrděj a za těchle podmínek mám zapalovat Reichstag."
Později praví Werich, narážeje na známou oblíbenou německou písničku:
"Es war nicht Liebe, es war nur Liebelei": "Es war nicht Liebe, aber auch
Lubbe war es nicht."
službě
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Ve scéně před oponou vypráví Werich tuto anekdotu: " S.A.Mann nabízí
židovi ke koupi fotografie Hitlera a Gi:iringa. Žid se zdráhá koupiti a namítá,
že fotografie Hitlera by se vyjímala lépe z profilu, aby vynikl arijský typ.
Fotografie Gi:iringa byla by prý zase lepší en face. S.A.Mann říká židovi, aby
si aspoň koupil obraz "Horst Wessel" na smrtelném loži. Žid odpovídá, že
jestli mu může dáti fotografie prvních dvou v tomto provedení, že jich vezme
půl tuctu."
Dále naznačují Voskovec a Werich, že z censurních důvodů nemohou jmenovati Hitlera a Gi:iringa, při čemž Hitlerovo jméno naznačují výrazem kdosi
a Gi:iringa charakterisuje Werich tím, že si vysouká rukáv a naznačuje bodnutí injekční stříkačky do předloktí ruky. Na to pak odpovídá Werich: "Adolf je
fajn kluk. Je to Kulturtriiger, jenomže traguje kulturu pryč . "
V dalším pak Voskovec poukazuje na to, že dnešní doba je tak přepolitiso
vána, že obecenstvo tleská každé politické narážce, a že někdy tleská i tehdy,
když vlastně nic nebylo řečeno. Stačí prý například vybrati nějaké jméno
z kalendáře, třeba Adolf a obecenstvo se již směje. /Obecenstvo skutečně začne ihned reagovat./ Werich pokrčí rameny a odpoví: "A já znám několik
Adolfů docela slušných lidí."
Ve vrcholné scéně, kdy Abdérští se klaní oslu je přenášena tlampačem ze
zákulisí bombastická německá politická řeč /patrně Hitlerova!, v níž vynikají
slova "Nieder mít . . . nieder mít . .. " . Přesný obsah řeči nemohu uvésti, poně
vadž rozhlasové zařízení funguje tak ohlušivě, že jednotlivým slovům není
rozumět.

V Praze dne ll. ll. 1933

Příloha
Věc:

4
Diplomatický sbor cizí
v Československu; Německo

Presidiu ministerstva vnitra v Praze.
K výnosu ze dne 27. října 1933 č . 19.931 podávám tuto zprávu: Dne 7. říj
na 1933 předložil zde divadelní podnikatel Jiří Voskovec-Vaksman k cenzuře
divadelní hru "Osel a stín", 10 obrazů o lidech a pro lidi, kterou napsali Voskovec a Werich.
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Děj hry je vzat z Lukianovy anekdoty o oslu a jeho stínu a odehrává se
v Abdeře, jakémsi starověkém Kocourkově. Zubař, který přijede na trh vybrati si honoráře od kramářů, najme si osla. Zubař ulehne v poledne do jeho
stínu. Majitel osla žádá zvláštní nájemné za oslův stín. Zubař tvrdí, že právo
na stín je bezplatné. Spor o tom se dostane před nerozhodného soudce a celá
Abdera se rozdvojí na dva tábory, z nichž jeden hájí zájmy oslaře a druhý
zájmy nájemce osla. Věc stane se politickou a zástupci stran jako advokáti
rozvinou celou komplikovanou síť intrik. Před vynesením rozsudku jest spor
neočekávaně vyřešen tím, že osel je sněden. Hlavní roli ve hře mají oslař
Skočdopolis a pokoutní zubař Nejezchlebos, kteří zastupují anonymní lid.
K těmto postavám jsou přiřazeny jako komické figury děje továrník Kontokorentos, sportovec Rekordikles, svůdná Hekatomba a bláznivý Hippodromos.
Hra je vypravena na jevišti "Osvobozeného divadla" v parodovaných kastymech klasických.
Hra byla zdejší censurou připuštěna k provozování jako nezávadná dne
13. října 1933 a prohlášena za nepřístupnou školní mládeži.
Ježto však bylo hlášeno policejními úředníky, kteří při divadelním předsta
vení hry měli inspekční službu, že hra svým provedením a úchylkami od schváleného textu je zahrocena proti německé říši a také je v tom smyslu obecenstvem přijímána, byl text hry vzat zpět a znovu přezkoušen .
Při tom bylo zjištěno, že hra sama nejedná o německých poměrech a vůbec
by tak nemohla býti chápána, kdyby nebylo úchylek od schváleného textu
hry.
Pouze na jednom místě hry se mluví o tom, že zahynula říše osla a zahynula
také říše stínu a že místo obou vzniká "třetí" říše, totiž říše osla a stínu. Ačko
li i tento obrat může odpovídati historické bajce Lukianově, bylo dne 26. říj
na t. r. navrhnu to divadelnímu podnikateli, aby slova "třetí říše" nahradil slovy "nová říše" , což tento vzal na vědomí a text podle toho upravil. Zároveň
mu byl dodán výměr, kterým se mu zakazuje s ohledem na veřejný pořádek
podle§ 6. odst. 3. divadelního řádu předvedení výstupu nazvaného "Bůh sud'"
v 9. obrazu jmenované divadelní hry. Výstup ten nesouvisí vnitřně s dějem,
nýbrž je pouze hudební vložkou satyricko-politického rázu. Protože však právě
při tomto výstupu bylo nejvíce úchylek od schváleného textu hry, které se
dotýkaly poměrů říšskoněmeckých a osoby Hitlerovy a Goeringovy, stal se
tento výstup způsobem provedení závadným a způsobilým ohroziti dobré
vztahy k sousednímu státu.
Na jiných místech hry byly zjištěny ještě tyto úchylky od úředně schváleného textu:

355

Documenta Pragensia XV (1997)

V místě, kde se jedná o zapálení radnice, praví Werich "a za těchto okolností mám zapáliti Reichstag?" V jiném místě si vypráví Voskovec s Werichem
anekdotu o Hitlerovi, Mussolinim a Dollfusovi, kdo z nich se dříve utopí,
spadne-li do vody. Nejdříve se prý utopí Hitler, protože má stále otevřenou
hubu, potom Mussolini, protože plave s jednou rukou stále nahoře a Dollfus
prý se neutopí vůbec, protože je špunt.
Konečně na jiném místě praví Werich, aniž jeho výrok souvisí s dějem,
toto: "Liebe war es nie, aber Lubbe war es auch nicht."
Pro tyto úchylky ze schváleného textu hry je zavedeno s představiteli rolí
trestní řízení administrativní podle divadelního řádu.
Při úředním jednání dne 26. října 1933 prohlásil zde divadelní podnikatel
Jiří Voskovec, že bude bdíti nad tím, aby se herci vystříhali všech úchylek od
schváleného textu hry, kterými by byl dotčen některý stát.
Vybočeni od schváleného textu nebyla, jak bylo zjištěno, vždy stejná a byla
často od hlavních představitelů improvisována. Na příklad dne 24. října nebylo vůbec úchylek od textu kromě ve výstupu "Bůh sud"', kdežto dne 25. říj
na došlo k vybočením shora jmenovaným.
Policejní ředitelství má za to, že verbální nota není opodstatněna aneb se
mýlí, pokud tvrdí, že osel ve hře vystupující představuje německou říši neb
jejího kancléře. Rovněž nelze pokládati za zesměšňování německého pozdravu, když lid ve hře padne k zemi před mluvícím oslem jako vládcem a při tom
zdvihne pravou ruku, poněvadž takovýto způsob pozdravu má historický podklad a byl používán v době klasické.
Opis této zprávy předkládám zároveň presidiu zemského úřadu v Praze.
dr. Pavlík

Příloha

5
Úřední hlášení

Podepsaný policejní koncipista JUDr. Miroslav Slavík, služebně přidělený
okresnímu policejnímu komisařství pro D.N.M. (Dolní Nové Město. - pozn.
M.K.), konal dne 26. X . 1936 intervenční službu v Osvobozeném divadle
v Praze II. , Vodičkova ul. Pří obvyklém dialogu dvou hlavních představitelů
hry "Nebe na zemi" Voskovec a Werich, pronesli jmenovaní narážku při výstupu, kdy Werich vytýká spoluherci Voskovcovi jeho slabou paměť narážkou na rumunského krále Carola, což jevilo se jako zesměšňování chystaného
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jeho zájezdu na oslavu 28. října a přítomné obecenstvo aklamovalo tuto posměšnou narážku "to k vůli tomu Carolovi". V jiné souvislosti potom Werich
pronesl výrok: "S Frankem s tím lumpem se nekamarádíme" a tento výrok
doložil ještě poznámkou, že v přítomné době můžeme Franka ještě urážet,
neboť jeho vláda nebyla námi dosud uznána, proto si to můžeme dovolit,
neboť až se tak stane, potom už to nepůjde. I tyto výroky přítomné obecenstvo hlučně aklamovalo dlouho trvajícím potleskem. V přestávce odebral se
intervenující úředník do šatny uvedených herců kdež žádal, aby mu byl před
ložen úředně censurovaný text hry, aby mohl porovnat, zda uvedené dialogy
byly censurou schváleny.
Oba doznali, že výroku o králi Carolovi není v úředním textu a podotkli že
narážka na generála Franka jest nezávadná, ježto týž není dosud uznán naší
vládou za zástupce Španělska, a snažili se přítomného úředníka zesměšniti.
Kom. lili. 27. 10. 1936.

Dr. Miloslav Slavík

Předkládám presidiu
na vědomí s podotknutím, že uvedené výroky Voskovce a Wericha působily
trapným dojmem na některé účastníky zejména důstojníky čsl. armády, což
během přestávky zjistil z jejich rozhovorů.

Příloha

Sa

Protokol
Sepsaný dne 3. listopadu 1936 v odd. I. policejního ředitelství v Praze
Dostavivší se policejní koncipista JUDr. Miloslav Slavík s odvoláním na
služební slib vypovídá.
Dne 26. října 1936 konal jsem inspekční službu v Osvobozeném divadle
v Praze II., při představení divadelní hry "Nebe na zemi". V prvním jednání
v dialogu mezi Voskovcem a Werichem, kteří hovoří o dopisu, který obdrželi
z Hispánie, prohlásil Jan Werich doslovně: "S Frankem, s tím lumpem se nekamarádíme. Teď to ještě jde, ale dlouho již to nepůjde." Tím myslel, že
vláda generála Franca není doposud uznána, takže může o ní mluviti urážlivým způsobem.
V dalším rozhovoru vytýkal Jan Werich Jiřímu Voskovcovi špatnou paměť. Dodatkem k této výtce prohlásil: "To k vůli tomu Karolovi" čímž chtěl
vyjádřiti, že pro přípravu s návštěvou krále Karola se zapomíná na vše ostatní.
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V přestávce odebral jsem se do šatny obou herců, které jsem požádal, aby
klausovaný text. Prohlásili, že text nemají, při čemž Werich
prohlásil: S tím Frankem to není žádná závada, ale ohledně toho Karola to
uznáváme. Na to Voskovec i Werich se mě ptali, kolik jsou dlužni na pokutě .
Upozornil jsem je, že učiním o případu úřední hlášení a odcházel jsem ze
šatny. Oba herci za mnou volali, když jsem vyšel na schodiště : "U nás se
zdraví -má úcta pane doktore" a posměšně se ukláněli.
mě předložili

Skončeno

a podepsáno.
Dr. Miloslav Slavík
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v ÁCLAV LEDVINKA
POZŮSTALOSTNÍ SPIS KARLA ČAPKA

Mezi spisy agendy D, které byly do Archivu hlavního města Prahy převza
ty ze spisovny bývalého Okresního soudu civilního pro Prahu-jih se sídlem
v Praze XII-Královských Vinohradech, přenesené posléze do spisovny Obvodního soudu pro Prahu 1, se pod spisovou značkou D II 46/39 nachází
pozůstalostní spis významného českého spisovatele Karla Čapka, zemřelého
v Praze dne 25. prosince 1938. Úmrtí autora světově proslulých humanistických románů i proti válečných dramat a známého stoupence demokracie necelé tři měsíce po mnichovské dohodě z 30. září 1938, v období vrcholící destrukce demokratického systému v Československé republice, bývá oprávněně
spojováno s dobovou atmosférou hluboké deziluze, rozkladu dosavadních
hodnot a s tím spojených četných osobních útoků proti Čapkovi i jeho umě
leckým a životním postojům . Přitahovalo již ve své době a v celém uplynulém šedesátiletí opakovaně pozornost publicistů i odborníků a dočkalo se
v 80. letech dokonce filmového zpracování (faktograficky fundovaného, byť
snad poněkud schematického - v českém filmu Člověk proti zkáze). Vzdor
frekventovanosti tématu však většina badatelů a autorů Čapkových biografií
neměla možnost využít autentických úředních informací z pozůstalostního
spisu. Ten byl zpřístupněn k bádání teprve po uplynutí padesátileté uzavírací
lhůty v roce 1991 a záhy poté vznikla myšlenka připravit výběrovou faksimilovou edici jeho nejdůležitějších dokumentů.
Pozůstalostní spis K. Čapka byl pracovníky pražského městského archivu
vybrán a převzat k trvalému archivnímu uložení v roce 1961, v rámci skartačniho řízení prováděného tehdy ve spisovně Obvodního soudu pro Prahu 1
na Malé Straně (dnešní hlavní spisovně Městského soudu v Praze). Spisy agendy D byly při tomto skartačním řízení přejímány v důsledku mimořádného
zkrácení jejich skartační lhůty na pouhých dvacet let, které bylo provedeno
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ve skartačním řádu vydaném instrukcí ministerstva spravedlnosti č. 341/59-L
z 10. března 1959. Toto opatření bylo odstraněno a dřívější padesátiletá skartační lhůta u spisů o projednání dědictví, zahájených před 1. lednem 1950,
byla obnovena již následným novým skartačním řádem z roku 1964. 1
Spis Právní věc o projednání pozůstalosti PhDr. Karel Čapek, spisovatel, Praha XII, zemřelý 25. 12. 1938, je v Archivu hlavního města Prahy
uložen v původní spisové obálce a v původním vnitřním uspořádání, vzniklémjeho organickým narůstáním po dobu, kdy causa byla "živá" či otevřená.
Byl založen dne 14. ledna 1939 a písemnosti do něho byly postupně vkládány
až do roku 1987. Sestává v podstatě ze čtyř částí: První je tvořena dokumenty
o úmrtí a o stavu majetku K. Čapka, o ověřování majetkové situace soudním
komisařem, o prohlášení posledního pořízení, o projednání pozůstalosti
a posléze návrhy příslušných soudních usnesení a odevzdacích listin. Druhá
část spisu obsahuje dokumenty o právních a majetkoprávních krocích učině
ných na základě soudních usnesení o vypořádání pozůstalosti v období od
července 1939 do června 1940. Třetí částí spisuje soubor neproplacených
účtů a pohledávek z posledního období Čapkova života, uplatněných dodavateli a dalšími žadateli v průběhu vypořádávání pozůstalosti . Je vložen
v původní papírové složce nadepsané strojem Doklady dluhů. Připojeno do
ní je též několik účetních dokladů o posmrtných výdajích hrazených soudním
komisařem z pozůstalosti, jako např. účet za sejmutí posmrtné masky spisovatelovy, za vypravení pohřbu , nebo za postavení náhrobku. Konečně čtvrtou
část spisu tvoří doručenky korespondence Státního notářství pro Prahu 10,
znějící na jméno Olgy Scheinpflugové, a rukopisné lístečky, vlastně útržky,
s propočty peněžních částek a se jménem dr. Krčmy, vše z let 1968-1971,
očíslované tužkou pořadovými čísly 159-257. Na konci celého fasciklu je
pak přiřazeno několik dokladů o jeho opakovaném zapůjčení z Archivu hlavního města Prahy na vyžádání Státního notářství pro Prahu 1Ov letech 1968-1987.
Původní manipulace spisuje fixována v jeho první části původnímPřehle
dem spisů a s ním souhlasným očíslováním jednotlivých písemností spisu jednak "řadovým" (pořadovým) číslem v podlomení (pod zlomkovou čarou) spisové značky, jednak rovněž navazující foliací provedenou strojem nebo
inkoustovým perem v pravém horním rohu většiny listů. Stejný způsob signování a foliace pokračuje i v druhé části spisu až po signaturu D II 46/39/41
1 Za poskytnutí informací o původním i druhotném uložení spisu a o okolnostech jeho pře
vzetí do Archivu hl. města Prahy, jakož i za ochotnou konzultaci některých právních a právně
historických pojmů děkuji PhDr. Miroslavu Veselkovi, vedoucímu oddělení justičních fondů
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a list 58. Od řadového čísla 23 (sign. D II 46/39/23) a folia 41 však již nejsou
písemnosti zapsány v Přehledu spisů. Třetí část spisu (Doklady dluhů), stejně
jako část čtvrtá, na obálce tužkou nazvanáScheinpjlugová- Návratky, nejsou
pak již opatřeny spisovou značkou ani řadovými čísly. Třetí část má však
vlastní foliaci, provedenou červenou tužkou v pravém horním rohu listů. Začíná znovu od čísla 1 a končí číslem 23. Čtvrtá část nemá vlastní foliaci, je
však spolu s celým spisem opatřena druhotným pročíslo váním, provedeným
obyčejnou měkkou černou tužkou v pravém dolním rohu doručenek a lístků.
Tato foliace, provedená již v pražském městském archivu, sahá od pořadové
ho čísla 1 po číslo 257.
Vlastní pozůstalostní řízení a vypořádání dědických i dalších záležitostí po
Karlu Čapkovi provádělo na základě zmocnění soudu "notářství co soudní
komisařství" Štěpána Mikoláše, sídlící v Jugoslávské ulici 15 na Královských
Vinohradech. Jako soudní komisař po celé období projednávání věci vystupuje notář JUDr. Miroslav Mikoláš, ustanovený dekretem presidia krajského
soudu civilního v Praze z 1. června 1938 za náměstka Štěpána Mikoláše.
Příslušným pozůstalostním soudem byl již uvedený Okresní soud civilní pro
Prahu-jih.
Univerzálními dědici po Karlu Čapkovi se na základě přihlášky k dědictví
stali vdova po něm Olga Čapková-Scheinpflugová, bratr Josef Čapek a sestra
Helena Palivcová. Podle dovětku k poslednímu pořízení, jež samo o sobě
však zůstavitelem učiněno nebylo, měla být na pozůstalosti pojištěna a posléze poskytnuta částka 300 000 Kč též nezletilé spisovatelově neteři Aleně
Čapkové.

Právním zástupcem Olgy Scheinpflugové se na základě plné moci ze dne
22. května 1939 stal její bratr advokát JUDr. Karel Scheinpflug, který již
předtím působil jako právní zástupce Karla Čapka a po likvidaci autorské
agentury Universum (B. Perlíka) vedl také správu jeho autorských práv, tantiém i daňových povinností. Řešil např. v roce 1938 problém Čapkem nezaplacené rentové a důchodové daně či jejich nedoplatků za léta 1933-1938
a 1O. března 1939 právě jeho advokátní kancelář předložila soudnímu komisaři Čapkovo pořízení ("dovětek") z 25. srpna 1935 ve prospěch Aleny Čap
kové.2
Výběr dokumentů

statné
2

části

pro tuto edici byl veden snahou publikovat všechny poda dokumenty spisu, které mají vypovídací hodnotu především

Srv. níže v edici dokumenty č. 5 a 16.
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k osobnosti a poslední etapě života Karla Čapka. Proto je publikována téměř
v úplnosti zejména první a druhá část spisu, pouze výběrově několik jednotlivin z části třetí a zcela pominuta byla část čtvrtá. Zveřejňované dokumenty
nepřinášejí kromě nepodstatných detailů žádné nové životopisné informace
o proslulém spisovateli, dramatikovi a novináři. Mají však prvořadý význam
pro osvětlení spisovatelových majetkových poměrů, stavu jeho kont, aktiv
a pasiv, nároků dědiců a držitelů pohledávek, způsobu jejich vypořádání atd.
Obsahují mimo jiné také dobové ocenění autorských práv k dílům K. Čapka,
pozoruhodné tím, jak je ovlivnila tehdejší politická situace, šíření Čapkových
idejí krajně nepříznivá. 3 Do edice naopak nebyly zahrnuty "technické" písemnosti (doručenky, poštovní stvrzenky a ústřižky) , kancelářské přípisky
a poznámky, pokud neobsahují samostatnou věcnou "čapkovskou" informaci, a písemnosti z období po roce 1940, které se již týkají výhradně Olgy
Scheinpflugové, popřípadě Karla Scheinpfluga jako pověřeného správce podstatné části Čapkovy pozůstalosti a majetkových záležitostí vdoviných.
Z dokumentů z posledního období spisovatelova života nebyla do edice zahrnuta pouze skupina několika desítek nezaplacených účtů a pohledávek dodavatelů, které se týkají zejména stavebních prací, dodávek výrobků a potřeb
pro opravy a úpravy domu a zahrady ve Strži. Tyto vesměs drobné jednotliviny jsou z hlediska Čapkovy biografie zajímavé jako svědectví spisovatelova
úsilí o zvelebení a zlidštěni jeho oblíbeného, nikoli však k bydlení nejvhodnějšího a beproblémového sídla. Ukazují, že Čapkovi nebylo dopřáno upravené Strže užívat, neboť práce skončily až počátkem prosince 1938 a nebyly
již za stavebníkova života ani zaplaceny. 4
Mezi osmnácti částmi spisu, publikovanými v této edici, jsou na prvním
místě úmrtní lístek K. Čapka vydaný k pohřbu na Vyšehradském hřbitově
29. prosince 1938 (č. 3 edice) a úmrtní zápis sepsaný dne 20. Jedna 1939
soudním komisařem (č. 4). Zápis byl následován řadou písemných aktů, na
prvním místě návrhem soudního komisaře, aby byl soudním usnesením zmocněn k zjištění stavu majetku, k pořízení inventáře a k projednání pozůstalosti.
Soud vydal příslušné usnesení pouhý den po podání návrhu, dne 26. ledna 1939, a již téhož a následujícího dne byly vypraveny příslušné obsílky
soudního komisaře peněžním ústavům, magistrátní úřadovně a bernímu úřa
du v Praze XII atd. Po obdržení příslušných luster a výpisů mohl dr. Mikoláš
dne 17. května 1939 přikročit k ,,místopřísežnému seznání jmění" a k projednání

3

4
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Srv. níže v edici dokument č. 5 f.
Viz též K. Scheinpjlug, Můj švagr Karel Čapek. Praha 1991 , s. 106-110, 135- 137.
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dědické

dohody i návrhů odevzdacích listin (č . 6). Tomu však předcházelo
10. března prohlášení posledního pořízení- to jest "dovětku" ve prospěch
Aleny Čapkové z 25. srpna 1935, a 24. března přihlášení se k dědictví interesentů Olgy Čapkové- Scheinpflugové, Heleny Palivcové a Josefa Čapka (č. 5).
Protokol o projednání pozůstalosti, dědické dohody a odevzdacích listin byl
následován 1. června 1939 návrhem soudního usnesení o vypořádání pozů
stalosti, které pozůstalostní soud soud akceptoval a vydal15. června (č . 7).
Z uvedených dokumentů lze získat poměrně úplný a jasný obraz o majetkové situaci a o skladbě jmění Karla Čapka i o tom, jak hmotná i duchovní
část (autorská a provozovací práva k dílu) jeho pozůstalosti byla rozdělena
mezi dědice. Při projednávání pozůstalosti vyšlo najevo, že Čapek byl zámožným
člověkem, neboť jeho čisté jmění (aktiva) bylo vyčísleno na 2 652 389,07 K.
Byla zjištěna ovšem též poměrně značná pasiva ve výši 273 151,44 K. Podstatnou část z nich, 142 954 K, představovaly dlužné daně. Značné byly rovněž nedoplatky dvou hypotéčních půjček váznoucích na vinohradském domě
(z roku 1924 a 1929), které činily úhrnem 44 714,54 K. Údaje z dokumentů
pozůstalostního spisu konkrétně dokreslují a potvrzují informace, které se
v posledním desetiletí objevily v odborné i memoárové čapkovské literatuře
a které hovoří o tom, že hmotná a finanční situace Karla Čapka nebyla ani ve
20. a 30. letech bezproblémová, zejména v důsledku finančních machinací
a zhroucení nakladatelství Aventin um i složité následné procedury dobývání
pohledávek prostřednictvím nakladatelství Borový. 5 Sám pozůstalostní spis
obsahuje dokumenty svědčící o dlouhodobých daňových nedoplatcích daně
důchodové a rentové K. Čapka nejméně od roku 1933 a o snaze o jejich vyrovnání a dosažení příslušných dohod s berním úřadem v roce 1938.6 To zajímavě koresponduje s Čapkovým dopisem O. Vočadlovi a s poznámkou
o finanční tísni koncem roku 1938,jak obojí uveřejnil O. Vočadlo roku 1975.7
Roli při vzniku určité hmotné nejistoty v posledních měsících Čapkova života
nepochybně hrál i pokles ohodnocení autorských práv k Čapkovým dílům
v důsledku vývoje politické situace. Syndikát spisovatelů je 27. března 1939
s dobově pozoruhodným. komentářem ocenil úhrnem na pouhých 185 550 K(!).8
Na druhé straně však spisovatel měl daleko k nelikviditě, natož k bankrotu
nebo nouzi, neboť vedle pohledávek, cenných papírů a nemovitostí měl

5 P Koháček, Bratři Čapkové a Aventinum, Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 31, 1992,
s. 34-40; M. Pohorský (ed.), Karel Čapek . Od člověka k člověku lL Praha 1991, s. 647.
6 Viz níže v edici dokumenty č. 16, 17.
7 O. Vočadlo, Anglické listy Karla Čapka. Praha 1975, s. 263- 265.
8 Viz níže v edici dokument č. 5 f.
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v okamžiku úmrtí na dvou vkladních knížkách Městské spořitelny na Královských Vinohradech mobilní úspory ve výši neméně než 217 083,15 K.9
Pouze doplňkový charakter mají další dokumenty zahrnuté do edice. Dokládají stav spisovatelova sejfu (č . 8), dělení majetku po zemřelém mezi dě
dice (č . 9, ll, 12) a přinášejí také účetní doklady o lékařském ošetřování
K. Čapka (č. 14), o nákladech pohřbu a sejmutí i odlití posmrtné masky (č. 13,
15). Hodné pozornosti jsou též době okupace poplatné doklady o arijské povaze Čapkova dědictví (č . 10), ale zejména palmámí účty JUDr. K. Scheinpfluga (č . 16, 17), které vrhají zajímavé světlo na vnitřní chod a vyřizování
Čapkových autorskoprávních, publikačních i finančních záležitostí.

9
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Viz níže v edici dokument č . 6.
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Soupis faksimilové edice vybraných dokumentů ze spisu Právní věc
o projednání pozůstalosti PhDr. Karel Čapek, spisovatel, Praha XII,
zemřelý 25. 12. 1938, uloženého v Archivu hlavního města Prahy, fond
Okresní soud civilní pro Prahu-jih, odd. II, sp. zn. D II 46/39

1. Obálka spisu Právní věc o projednání pozůstalosti PhDr. Karel Čapek,
spisovatel, Praha XII, zemřelý 25. 12. 1938- titulní strana (předtištěný
formulář, vyplněný rukou inkoustem, opatřený razítkem ose a signovacími
razítky vyplněnými rukou, registraturní poznámky tužkou).

2. Přehled spisů o projednání pozůstalosti PhDr. Karla Čapka, spisovatele,
sp. zn. D II 46/39. Strana 1-2 se soupisem položek spisu. (Předtištěný
formulář, vyplněný rukou inkoustem, opatřený signovacím razítkem
vyplněným rukou.)
3. Úmrtní lístek Karla Čapka. Sign. D II 46/3911, pag. 1- 11ist formátu
A5 (Předtištěný formulář, vyplněný rukou inkoustovou tužkou -průpis,
opatřený signovacím razítkem, vyplněným rukou, a prezentačním razítkem
ose ze 14. I . I939.)
4. Úmrtní zápis ze dne 20. ledna 1939 o úmrtí Karla Čapka s připojenými
doklady o stavu majetku. Svazek o 20 sešitých listech (dalších 7 kusů
doručenek a stvrzenka o taxe za šekový výpis pražské burzy, připojené do
spisu, do edice nebyly pojaty). (Předtištěnýformulář, vyplněný na psacím
stroji, opatřený podpisy a razítky- originál o 2 listech, opatřen signovacím
razítkem, vyplněným rukou, a prezentačním razítkem OSe z 2I. I. I939,
připojeno IB listů dalších dokladů, různorodých, opatřených vlastními
původními ověřovacími prostředky- s platností originálů.)
Ve spisu spojené doklady:
a) úmrtní zápis z 20. 1. 1939. Sign. D II 46/39/2, pag. 2-3- 2listy
b) kancelářský intimát OSe z 21. 1. 1939. Sign. D II 46/39/3, pag. 4
- 1 list
c) návrh soudního usnesení od soudního komisaře dr. Miroslava Mikoláše
z notariátu Štěpána Mikoláše z 25. 1. 1939. Sign. D II 46/39/4, pag. 5
- 1list
d) kancelářský intimát ose z 26. 1. 1939, pag. 6- 1 list
e) notářské lustrum v pozůstalosti Karla Čapka- výpis z vložky č . 2248
-Král. Vinohrady, s.d. Sign. D II 46/39/6, pag. 7 - 1 list
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f) výpis z běžného účtu Karla Čapka u Živnostenské banky z 27. 1. 1939.
Bez sign., pag. [vymaz. 8-12]- průvodní dopis s připojeným výpočtem
úroků, výpisem o pohybu na účtu od záři do prosince 1938 a 2 kusy výpisu
z účtu k datu 27. 12. 1938-5 listů
g) sdělení Městské spořitelny na Král. Vinohradech o stavu hypotéční
půjčky zajištěné na domě čp . 1853-XII ke dni 25. 12. 1938, datováno
28. 1. 1939. Bez sign., pag. [vymaz. 13]- 1list
h) sdělení Berní správy Praha-Král. Vinohrady o osvobození domu čp.
1853 od daní z 28. 1. 1939 (narubu přislušného dotazu notářeM. Mikoláše
z 26. 1. 1939). Bez sign., pag. [vymaz. 14]- 1list
i) sdělení Berního úřadu v Král. Vinohradech z 30. 1. 1939 o dlužných
daních a přirážkách Karla Čapka ke dni úmrtí. Bez sign., pag. [vymaz. 15]
- 1 list
j) notářský protokol o zjištění obsahu sejfu Karla Čapka v Živnostenské
bance z 1. 2. 1939. Sign. D II 46/38[!]/7, pag. 8- 9-2 listy
k) sdělení nakladatelství Fr. Borový o stavu pohledávek Karla Čapka,
datováno 7. 2. 1939. Bez sign. a pag. - 1 list
1) sdělení Městské spořitelny na Král. Vinohradech o stavu vkladů na
spořitelních knížkách Karla Čapka s 2 účtenkami, datováno 9. 2. 1939.
Bez sign.a pag.- 1 list a 2 účtenky
m) sdělení Pražské burzy pro zboží a cenné papíry o stavu úředních kurzů
cenných papírů před zastavením obchodu s nimi 21. 9. 1938, datováno
14. 2. 1939. Bez sign. a pag.- 1 list
n) oznámení magistrátní úřadovny v Praze XII o vyrovnání všech dávek
z domu čp. 1853 z 20. 2. 1939 (na rubu notářského dotazu z 26. 1. 1939).
Bez sign. a pag. - 1 list

5. Zápis soudního komisaře o prohlášení posledního pořízení Karla
Čapka ze dne 10. března 1939 s připojenými doklady. Svazek o 14 sešitých
listech (dalších 8 kusů doručenek , připojených do spisu, do edice nebylo
pojato). (Předtištěnýformulář, vyplněný na psacím stroji, opatřený podpisy
a razítky- originál o I listu, opatřen kolkem s razítkem OSC pro Prahu-jih, připojeno 13 listů dalších dokladů, různorodých, vybavených vlastními
původními ověřovacími prostředky - s platností originálů.)
Ve spisu spojené doklady:
a) notářský zápis o prohlášení posledního pořízení z 10. 3. 1939. Sign.
D II 46/39/8, pag. 10- 1list
b) notářsky ověřený opis posledního pořízení Karla Čapka z 25 . 8. 1935,
ověřen 10. 3. 1939. Sign. D II 46/39/8, pag. ll- 1list
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c) úřední záznam o dovětku Karla Čapka, prohlášeném 10. 3. 1939, jímž
zůstavitel obmýšlí nezletilou Alenu Čapkovou, a usnesení soudního
komisaře o prohlášení prof. dr. A. Procházky kolizním opatrovníkem
jmenované neteře Karla Čapka na návrh J. Čapka aH. Palivcové, datováno
10. 3. 1939. Sign. D II 46/39/9-10, pag. 12-13-2 listy
d) přihlášení se Olgy Scheinpflugové-Čapkové, Josefa Čapka a Heleny
Palivcové k dědictví pozůstalosti po Karlu Čapkovi z 24. 3. 1939. Sign.
D II 46/39/11, pag. 14- 1 list
e) návrh soudního komisaře na vydání soudního usnesení o přijetí dědických
přihlášek O. Scheinpflugové-Čapkové, J. Čapka aH. Palivcové z 23. 3. 193 9.
Sign. D II 46/39/12, pag. 15-16-2 listy
f) dopis Syndikátu spisovatelů a skladatelů z 27. 3. 1939 obsahující ocenění
autorských a provozovacích práv k dílům Karla Čapka včetně ocenění
knih na skladě, honorářových a tantiémových výhledů, příjmů z ciziny
atd. Sign. D II 46/39/14, pag. 17-20- 4listy
g) sdělení Městské spořitelny na Král. Vinohradech o úrocích připsaných
na vkladní knížky Karla Čapka v období 1927-1938, datováno 12. 4. 1939.
Sign. D II 46/39/15, pag. 21- 1 list
h) žádost soudního komisaře o prodloužení lhůty k projednání dědictví po
Karlu Čapkovi ze 6. 5. 1939 a rozhodnutí OSC Praha-jih o prodloužení
lhůty do 30. 6. 1939, datováno 8. 5. 1939. Sign. D II46/39/16, pag. 22-1list
i) plná moc advokáta Karla Scheinpfluga z 22. 5. 1939 k zastupování Olgy
Scheinpflugové-Čapkové v pozůstalostní věci dědictví po K. Čapkovi.
Sign. D II 46/39/ 17, pag. 23 - 1 list
6. Protokol o projednání pozůstalosti Karla Čapka ze dne 17. května 1939
včetně dědické dohody, prohlášení Jarmily Čapkové, návrhu odevzdací
listiny a dodatečného protokolu ze dne 2. června 1939 o projednání dovětku
zůstavitele ve prospěch Aleny Čapkové. Svazek o 13 nití sešitých a při
tištěnou pečetí ověřených listech. (Strojopis opatřený záhlavním razítkem
notáře a soudního komisaře Š. Mikoláše, spisovou značkou, orazítkovanými kolky, úředními razítky, podpisy zúčastněných a úřední pečetí
- originál.)
Ve spisu spojené doklady:
a) protokol o projednání pozůstalosti ze 17. 5. 1939 včetně místopřísežného
seznání jmění, dědické dohody a návrhu soudní odevzdací listiny. Sign.
D II 46/39/18, pag. 24-31, 33-34- 10 listů
b) prohlášení Jarmily Čapkové ve prospěch Aleny Čapkové ze 17. 5. 1939.
Sign. k D II 46/39/ 18, pag. 32- 1 list
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c) protokol o projednání dovětku Karla Čapka z 25. 8. 1935 dne 2. 6. 1939.
Sign. D II 46/39/19, pag. 35-36- 2listy
7. Návrh soudního komisaře na vydání soudních usnesení o vypořádání
pozůstalosti Karla Čapka a návrh odevzdací listiny ze dne 1. června 1939.
Sign. D II 46/39/20, pag. 37--41. Svazek o 5 svázaných listech. (Strojopis
opatřený záhlavním razítkem notáře a soudního komisaře Š. Mikoláše,
spisovou značkou, prezentačními razítky OSe Praha-jih ze 14., 15. a 16. 6.
1939, úředním razítkem soudního komisaře a podpisy- originál.)
8. Sdělení Živnostenské banky ze dne 7. 7. 1939 o uvolnění bezpečnostní
schránky i běžného účtu Karla Čapka dědicům podle usnesení soudu.
Sign. D II 46/39/25, pag. 43 - 1 list (Strojopis s 2 podpisy, opatřený
spisovou značkou a prezentačním razítkem OSe Praha-jih z 8. 7. 1939
- originál.)
9. Sdělení Městské spořitelny na Královských Vinohradech o zřízení nové
spořitelní knížky na jméno nezletilé Alenky Čapkové s vkladem 50 000 K,
převedeným ze spořitelní knížky K. Čapka, ze dne 14. září 1939. Sign.
D II 46/39/26, pag. 44--45 - 2 listy. (Průvodní dopis a formulář vyplněný
strojem, obojí s podpisy a razítkem spořitelny, se spis. značkou ose
Praha-jih a prezentačními razítky ze 16. a 18. 9. 1939- originály.)
10. Prohlášení Olgy Scheinpflugové a právního zástupce pozůstalých
JUDr. K. Scheinpfluga o arijské povaze jmění pozůstalého po
K. Čapkovi ze dne 29. března 1940. Sign. D II 46/39/30, pag. 49- 1 list
-prohlášení je na rubu tiskopisu příslušného požadavku OSC Praha-jih
z 27. 3. 1940. (Strojopis na rubu formuláře vyplněného strojem, s podpisy,
razítkem K. Scheinpfluga a se spis. značkou a prezentačním razítkem ose
Praha-jih z 30. 3. 1940- originál.)
ll. Usnesení Okresního soudu civilního pro Prahu-jih z 27. června 1940
stvrzující, že Helena Palivcová převzala povinnost zaplatit 250 000 K
nezletilé Aleně Čapkové a že tato dědická pohledávka je pojištěna na
statku v Pro hoři. Sign. D II 46/39/36, bez pag. - I list. (Strojopis opatřený
kulatým razítkem soudu s německo-českým opisem a spis. značkou, bez
podpisu - originál.)
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12. Usnesení Okresního soudu civilního pro Prahu-jih z 27. června 1940
nařizující vložení do pozemkové knihy vlastnického práva na dům
čp.1853-Xll ve prospěch Olgy Scheinpflugové-Čapkové s předkupnim
právem pro J. Čapka aH. Palivcovou. Sign. D II 46/39/35[resp. 36], pag. 55
- 1 list. (Strojopis opatřený razítkem a podpisem JUDr. Jana Stol/a,
prezentačním razítkem a spis. značkou OSC Praha-jih a schvalovacím
razítkem Krajského soudu civilního v Praze ze 4. 7. 1941 s razítkem
a podpisem dr. Felixe Pelikána- originál.)
13. Účet Pohřebního ústavu hlavního města Prahy z 31. prosince 1939 na
17 392 K za vypravení pohřbu K. Čapka dne 29. prosince 1938. Bez
sign., složka Dluhy, pag. 1 - 1 list. (J'iskopis vyplněný strojem s kolkem,
podpisy a razítky, vč. razítka o přiloženíprůkazu o vlastnictví hrobu- originál)
14. Účet MUDr. Josefa Czumpelíka na 500 K za ošetření K. Čapka ze dne
18. února 1939. Bez sign., složka Dluhy, pag. 13 -1list a 1 ústřižek pošt.
poukázky. (Rukopis dr. Czumpelíka, podpis, pošt. razítko.)
15. Účet F. Sýkory na 800 K za sejmutí a odlití posmrtné masky K. Čapka
ze dne 16. března 1939. Bez sign., složka Dluhy, pag. 19-1list a 1 ústřižek
pošt. poukázky. (Tiskopis účtu vyplněný ručně F Sýkorou, pošt. razítko.)
16. Palmární účet (Účet odměn a výloh v záležitostech právních) Karla
Scheinpfluga na 6 078,50 K, s.d. Bez sign., složka Dluhy, pag. 21 - složka
4 listů sešitých sešívačkou . (Tiskopisné listy z účetní knihy se záhlavím,
vyplněné strojem, bez vročení a podpisů - originál nebo op1s.)
17. Vyúčtování finančního výnosu z provádění her K. Čapka a souvisejících výdajů i palmare Karla Scheinpfluga k 25. prosinci 1938
(od 1. 7. 1938). Bez sign., složka Dluhy, pag. 22 - 2 listy spojené
sešívačkou. (Tiskopisné listy z účetní knihy bez záhlaví, vyplněné strojem,
bez vročení a podpisů - originál nebo opis.)
18. Odhad přibližného nákladu na náhrobek K. Čapka, provedený ing.
arch. Vojtěchem Kerhartem ze dne 15. května 1939. Bez sign., složka
Dluhy, pag. 23 - 1 list- adresát JUDr. Š. Mikoláš. (Strojopis s razítkem
a podpisem V. Kerharta - originál.)
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1. Obálka spisu Právní věc o projednání pozůstalosti PhDr. Karel Čapek,
spisovatel, Praha XII, zemřelý 25. 12. 1938- titulní strana
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Stručné . udtnl. ob•iíhu

2. Přehled spisů o projednání pozůstalosti PhDr. Karla Čapka
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2.
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(pokračování)

V. Ledvinka,

··Poolední byt
,-

Karla

Čapka

.

;

N'i~í - VyWr>í ···························"'-"·-···'"'""''··'····-·······-·······-·······-········--·····'-·······-··':... _..c..: .:.:..•............."

J;.

~

.

Pozůstalostní spis

'\.:..· · >;\":-~:

'

>

'·

•

··Nemoc

·

.~~~:-· ... -·-··-·-·--.. ·-·~·

.. ~i~:.Cr-~te.:.·.....~:.~f&t...... .-:.~~ťr..L'<.~~-~

ď ; Ú lstekt '6hledacl vydán st~ě k převo~ú d~ ··-·:
. ;ohlbu do' . .... .. .. .. ... ),:4): ~•..

11.......

Pro ho -

č.·

skl Hl :0•

•

3. Úmrtní lístek Karla Čapka
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., ".lllllit ------------

Úmrtni zápis
!'Scpsml~ v·.. _:p_~!ť~. ~~----;~I~.:-J
..g.p_~_a_ ;~~-!.. .L - · ··-------·····---.· . . dne2:.2_~_j .:.?:.::?-·- -~ ~-~ ~. :.. ..~· · ba
1. Jméno a ptli~enl ~felé... (u vilných žen W rodové jméno); _ ··--·- ······-···-·······

Ph .Dr. Ko r e l
2.

C

Zaměstnáni:_____syJ_g_Q11_!'.~}., _,

"

·i! e

k ,

__________________ ____________·-·-···- ···-· ____"_ ___. ______"____ ___ _

a. · yott:.- -------· .....n.·:t:r..._9.~ ...1.8.~.Q_-=········-··-··-· --·- ····· -·------~-----·····--·-··-·-·-··-· ···- ._..________.....-

---·· _

4. Náboi)enstvl;

· , 5. :Rodinný ~tav !svobodný(€1), fcnatý, vdaná, ovdov<llý(á), soudně rozvedený(á)

ilebo

roz-

. ·ío~~~Ý cA)~J : · -:;~;~ nn tf_______ --~~-~~~~-------------- ·-·· :____
_ _ _-__________~--~---------------6. Domov.sl<á a státnJ přfslu~nost: .č:n.J..:.__gJ?.6Jt..... l?.Jt?.. ~ .-~!~~Lt.:,...n.~...•. .9.: ~.t-~I~t~Lt~-----

7. ' Mdn.Í ,bydli!t<l, byt [Nebyl-li •emtOlý svép rávný, budiť',udán poručenský (opatrovnický)

sóud a uveden poru<lenský (opatrovnický)' dekret); E.Ot'.aha.. .. ;ť .". 1 1.. .., .............. .............................. .

'

..

--. --·-----~·----·--~--w---··--...-·• ·•-• ••"-• - • · - - -· -

8. DEm a mís&, tl mrti : ~~-~i!_~_Gt

tzk ú

ul ;·Č . 2s . n .

·•••"''''"•-• •J •• • ••---·••·• • ••·•·•·-·"•'-••o•• -···• •••-- ••·-•• - - •

n~-..!..Q.QJL. .Y..... Ě~~L~~~.:.P.T~}~-~!. ...i~l.f ~---1----

-

- - -- -- -

D. Pozllstalý(/i) mnnžel(ka) (jméno a Iiřfjmen f,-zantěstno\ni, bydliště; je-li"nezletilý, též jméi10

a přfjmenl, - zaměstnán! n bydl!§tě zákonného zástupce): -

' 10. Zletilé. děti
bydliště)

81

- ----------"......................... - ------- - ------

zletlU potomci · dětf již "zemřeJých (jn~éno, přijmení, stáří, zaměstnání a

: ____ J?~.9.J .~..9...9 ..•.._____ _

4 a. Úmrtní zápis z 20. 1. 1939
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11.

~ezltt-11é děti a nezlctilí potomci d ěti
zaměstnátú, misto pobytu) :
·

již

t~::em ft: l,Ydl {jm~uo ,

pi'íjmerd, den a .wk narbz.ent;

nejsou.•

Mají ne-.df.:t.ilci již zlikonn~ho zástu_p ce n~ho kdo byl ntl,~·rlen pro tento úfad?
Koho po.volal zfistavitl;!l tmebo .roUtka za po·n _!Cníka ·~

Je nutno llcb úédno, aby byl dán vd~vč, povolané podle zákona. za poručnici, spoluporučník,

a l<d<l?
vdova. naroze~f t~itěle a k_d y 1

Očekává

12. Jrn.éno, ptfjmenf, zam~stná.u{ a bydli&tě ostatnfch nejbližších pfi buzných anebo
závčti (u nesvéprávných také ú.:hlj{! o zákomlém zástupci):

rodiGo

dědicO

r.e

přt~dmřeli .

souro ze;re·; i(t Jo sa ť ?! Q'pek ,- s~Jisov:-~:ta l , ;!'Ld:l ':l X_I I. J "Q"aká . u 1. • č .. 2 a
Heivna Pali~pové. 1 d1; ct_ ~i~ . :r!H:ty J:rrvha:. ~II.,
Soběal&v9k~ ul . ě .4.

1;}. Jest tu závěť, dovětek, rlědickR smlouva, dai-ovnci smlouva nebo ja<?U t u svatební smlouvy?
Kde jsou? (Přl ůstuích posledních potízeuích jméuo, pl'í.jmení a bydliště svědkť.l):

p o~JlGdní

4 a.

v\J.lf:! .nen ·.C dle U\l. ÚliÍ*

(pokračo ván í)

375

Documenta Pragensia XV (1997)

3
14. Byl zcmi·elý poručníkem ·aneb opatrovníi.t!rn a komu? Kterým soudem byl ustanoven,
. kde jest ustanovovací li.or;tina·'!

-i'le~,-

'byl ?Oručnike:mnezl ~d l~ tem pt' . trorie

Htl.bner o\té v Karli ov §ch Yr~rcc h.

15. Vedl

zemřel)' účty

o

úřednfclt pcnězfch

nebo bral pJat z

veřejné

pokladcy uebo z fondu pod

vetó]ným dc,>hledezp. '!

lG. Jsou v

pozůstalosti věci,

o kterých j est ii·eba.

opatřeno?

ř>Íd

učiniti

zvláštní oznámeni? Co b:rlo o nich
·

i!est nó legie

17. a) Jest tu majetek -a v č<:>-m záleži? U pozemkd budiž udáno katastrální liiemí, v němž pozemky Iežf, jejich pn.rcelni · čfs1o a pokud momo též číslo knihovní v ložky.
•
b) V čí rukou jest?
c) Bylo něco· opathno k jeho zaji štinf?
d) Byl zltst&vitct poj ištěn pro úmrU? U kterého úst;avu u v či prospěch?
e) (Vy·plní se jen, znnť.dlá"..li zemřel}• nczletilé děti.) Byl zemřelý čiencm vetejného aociálniho pojištění, zjt.'Clnávajfciho nárok n.a di'lchod sirotčí, n kterého't Jaký je po rukon
prúkaz (ústav, datwn a čislo) 1

1 • ... vilD č.28 v Fr~\ Z€' x"r r . ' Úzk t; ulifJe,
:>,.
vk, L>d u firmr. D orrivý Fr
vltlc..d. u f.irro.y 1? . To l}i Č
•
~~ .
běž.účet, u Zivnoc>t 'm"'ké ·Dm...lcy v. l'rs.ze
4. h-ypO-t. ~ o hl .z a p :!.,Hel~n:.ou. Pollveovan. eG:·) 25o" ,. ooo .--K?S

$ .. sta r š .i šotntvo, 1)rád;lo ,

./ .

I

4 a.
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(pokračování)
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18., ~tib1i~fl:A
b)

ce~~ a) . ne~oyitos,U:

svršků:

c) pohledávek:

. q.) ceuný~ · papírů

Jsou tu

značné

a ·vkladlúch·knížci'" (~udáním ústavu a ~ísla): -·

dluhy?

19. Jsou ztist.ttvitclóvy n<!movitosti rolnickou us~osU střednf velikosti, t. j. statke;m. .s obytnS•m stavením, ·Y. něhož se hospodaři na . nmno~itostceh. nálcZCjielch ke statku ro?lohy ni.~j
méně 5 ha s· či stým k11tastrá~nfm výnosem nejméně 10.0 Kč a bez ohledu na výměru s·nejvyšším katastrálním výnosem 1500 K~?
·

okresnfmu soudu

4 a.

civil.pr o

? rah ~-j~ll

(pokračování)
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ý _

./D I I

·"'""' .

J

~ ·
Kan ce lář :

II. sp i sy postup p a nu not ář i Št~pánu
Miko l ášov i , jako s oud

. k o misař i

Prah.!l XII.;
k

event uel. zř:í z.i nvent á.ře , a

projednán í

pozústalosti , a vrácen í spisil do 1

mesice.

s .o.~~· ·

Okr esní s oud c i vi l. p r o Prahu - j i h

odděl. II. ,dne

2t LED 1939

í{Vl'ti>;

I

4 b.

378

Kancelářský

intimát OSC Praha-jih z 21. 1. 1939

I

I

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
NoW: co aoudn! komis<!l
:ŠT!tPAN

MIKOLÁŠ

PQAt·!A ·KRÁL VINO h Rl..DY
tc. 2'Y-> . .J ~;;o slévsk6 15.
T ELEFO N

-s-

.é~S- 19 0.

Dr . M. Iro.

D II 46/39 .

v

Praze XII .,

předkládám po z .spisy D II 4 ó/3i! Ph .Dr Kar l a ~ap ke,

· spisovat é le, jen ž zemřel dne 25.prosince 1938 a navrhuji,
aby. soud vydal tot o

I. /

__________

..(' u s n e s e n i :

;....

5.
V p o zůstalosti Ph .Dr .Ke'r l a ~apka,spisovatele z Prahy
XII ., který

ze rr.řel

dne 25.prosince

l 938 ,při kazuji

pa nu no-

. táL ;~ěpáliu tÚ.k'~lá'š ovr , jako sou<J.ko :nisaři v Praze XII. ,
"-'. ~--'

.·::· :''

-~

~ebo j~ho náměstku
'

p .J ;u .Dr .tdiro s lavu

lii

i k o 1 é. šovi ,

jako aoudJ,o :ni saři' 'v Praz e XII . , Jug 0 a lávsk>i l:i ., aby
' po _výroz~ění všech děd iců

a fi nanč n ího Ú řad u ot evřel

- ~a zÚst\ 'l ob~ah' be~~ecn ostni schrá nky č íslo 264 2 , ke které
měl zúst <ivitel u 'ŽivnostensK é banky v Prs ze,vyhrazepo dispo-

sicni právo.

.1.

4 c. Návrh soudního usnesení od soudního komisaře dr. Miroslava Mikoláše
z notariátu Štěpána Mikoláše z 25. L 1939
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Ži vnostel')'\'j\{oU:):oa t-~:.-~-·;ku ._v , Hr:a~t~:n<...·:>~-:~-;-·,:..,{
pp\{ ,.žá<;J.á:n ; aby přístup
,.-:'

: '• •

"

•

<_ • •

k této be7.pé6n'Ostn,·: ( schrán9e ;so1,1dnijnu komisaři
.

urnož nila

7

_.·

-~

.;;,._

'

'

t

;; ">/;-.·

1

Okresní soud civil.pro Pra hu-jih

· :oa.ďef:Il . ,dne
V I:r;aoz.eXII .,dne 2\'i.ledna 1939 .
l)rekretemn~tti:tkt't}"-kP.ho 1101Jdu~

"'FTue č.

i- pnt:t. 5714/ 13-38 se: dne t. brtO&
1938 n;;U.u<iVtnt t~AIIlbl~:k Št!p'u 1\Ukolik..

~-. , ~, Zť::Z;;r: Á.~tl'r· ·
co S$)Udrif-kqmjsař.

L"\ '

-- -~ ---···-----

I •

< shor~

Usnesení
d oruč :

1.Živnost enské. ba nka v Praze

I
.2.JI .u1!10P.ře
.nr.Kar.el
'

3, Olg a

s,:ne_inpflug,

s'~h·e i np,flUGOVá, Praha

·· 'xir. ,.Gu'~~ - áa,

,. ·

4 .Josef Čapek; ;pi;ovat~l,tamtéž,

·.·

.

.

' -

.

~'"":<.::.,.,;..~1J''./ ..7

~~

.

.~ .Helena Pa :pvcové., t _arat'é ž ,

'. .. 1.

4 c.

380

(pokračování)

I 4 d.

Kancelářský

intimát OSC Praha-jih z 26. 1. 1939

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

-6-

6 ,okrean :í

fina nčn :í řerJ ite l ství

haha,

7 .notúř Miko lúš ,Piaha XII .- ?. 36 .
II, spisy postupuj i p . not Eiři Št ěp&.nu l,1iko-

. l é. šo vi , j ako soud . k omi saři
Praha XII ••
k uryc,h l enému proj ednán í poziistalosti

a .Pfed lo žen í s pi s il do ·1 měs íce .

Okr esn í s oud c i vil.pro P r ahu -jih
odci. ěl

~·r~, .

.IIl • , dne

s .o ··. __ /39.

,.., za..,'~~~:~,

-~~~
' ~

, cvllil><>·
...... ,",.~4(} ·

-

'li ,"""' . ._. - - : -

'

I

4 d.

(pokračování)
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· ~o1á1 co soudnf

kumis~r

ŠTI'tPAN MÍKOLÁŠ
PRAHA · KRÁL VINOiiRADY
q>. 236 · Ju~oslóvsli6 15.
TEL.E F_QN 26-190.

D II

·

45/39

rF

· L~s t~um v ioz ft s~ilosti p ~ P~~ · Drri. Karlu Capkovi. · .

..

~~ ---

____ ':'" ___ "'7---- - -- -.:; ---: :::·- --- ___ ;.._..;. __ ..., ____ - ·- -----

!::I-ál. Vinoilrftdy.

B.

o

o.
4.

autna

l93l ' č.d.

10~35 .

i:>ortle smlouvy trhové z 4. · ustopodu 19:;o· vk1Jidá
se pr 6~ o vlastnické
Dru Ko r1u

C. o . Jl k o v i •

c; .
1-8.

9.

o
ď .l!l~'i.''· prosince 1 924 č . d . 1860 .
pod le dluhoi?i~u ze dn.e 2o. ;>roainCe 1'92f: vkl H.dá
se !'r'i vo ZÚ8 tovní za pohledáv~iní l!ěstské

ny na Král. Vinohradech

!3))0!-i tOl-

29.100.--

Kč

s 5V2 ~~ Úroky J 6% Úroky z prod.lOní o vadlej-

ší z!lvozky

2.910.--

KČ

4 e. Notářské lustrum v pozůstalosti Karla Čapka- výpis z vložky č. 2248
- Král. Vinohrady, s. d.

382
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27.
17.

v.l8.

· ~nora . 1930 č . d: 5658 •

. PO d le dl uho p i~u z ~ il1;1e - 26. o..listop~ du 1929 vk ltÍ!li>hl·a\iúvái:L( - Hě'ét!'lké Fl p o-.

dá . ée ;mivo zaet!ivfiÍ Zil
ř i te 1ny

na Král. Yi nohradech

s e 61f Úro.ky,

122.000.--

' ve dl. zavuz ky do
,1 8 .

Kč

7 ~~ Úrok y · z pr odlení a

poznamenává se

'10.000.-- Kll

při

p oh le d úvce U l ?

a. I záva'zek d e pU ra ční · dle odst . 13 dluhopisu

b./ závazek
l !h20.

dis p oniční

"

ll

o
31. prosince l93l , č;d. 398 57.

z?

po ~lle ·p r~g;.é._!le;;í

dá se

kauční

"'

dne , 13. listo padu 19:10 vklí-

pohledil.v!< " ·

~~~-;i?

'

u·

,,

"··

·'"·;'·:

~e,.koslovenského
'

19~4

n ěk ter~.;·

.

?.9.100,--

ne spln í - 11 . se po doJbu 25 lHt
1 5 . srpna

s t átu/

.·

. apr~vt' a o;::. _!lqČe/

Kč

l>OČ !naj e

ze zú.v azk;l:!,

č .

1 ,2, 3 , 4

prohl ó.Gcni' .
··~----------------------------------------- ~ ---- -- ----------- - - -

Dr . :fi kol á.š .

4 e.

(pokračování)
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l'ňli~~Íoif
\ll ' V-m Y pfíloJe

ot.aopia ze 4n~ a~.t·• 4oJ:I!l:Q_.,;;

za~ti

l'h~Dr& J:arltÍo ' :na .,. lt: a

v :P~il

pil

l ' bJ!~ha

úl!tu

z~ei,·~~ ~&

?~'- '2811, vrka•uJ:ťa!. ku

xn.,

. 4n1 .85.pz-0a1no~lll38 kraUtnt ! ahÍ&hk 121 &~S*~•-•

S.v:

~- w~v~

l"=.·- ""

~J

.

J.·

/

.

- , - _

~---;····~;_ _,

.

4 f. Výpis z běžného účtu Karla Čapka u Živnostenské banky z 27. 1. 1939
-průvodní dopis s přílohami

384

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA.

4 f.

(pokračování)
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tJU. ........L

.9&-............ ~ cU

............................ ,. ~""""' c··.

4 f.

386

(pokračování)
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4 f.

(pokračování)
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4 f.

388

(pokračování)
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MrSTSKA SPOitlTELNA
NA KRÁL. VINOHRADECH

Dne 28.1odna 1939.

Tit.

:?''C.j.Y~~~.. ,~a~ .........
;?1'1; otlpcvlJi .-A< .,..,to. '

.

§topán
notáf

llL.?.~~ •.6.n?/~cht

T~kfonJJ~6fi•Jl 'IJ·f~J ·

ui

k o 1 á a ,

~ ..r ...ll- ..h...!>:. ....l!:U•....
Jugoslávská 15.

Odpovídáme na Vái:i dopis ze dne Z7.t-. m.zn.D ll 46/)9 e. ·o zna:nuj ili:ie,
ié hypotekární zápljcky zjištěné pro náš ďetav n" domě ěp.1853 ·
p.pra}(."_,.1a !lapka·· vykazo.vo;l;y ku dni ·Jeho limrtí t .j.k i5•/U.3B ·
. tyto ZO.atatlly• •..
zápHčlra Kč 122.·QQQ.-zilatatek k )0./9.1938
Kč
S'/. ilrck od l;~O.do .25'.712.38
213.40
. iůaťatek k 25i proeinci ·1938
Kč
zállilčk!l Kč 29r1oo.-zůetatek k )1./10.19)8
Kč
26.222. ěo
51! úrok cd 1./ll.do 25./12.)8
200.2'!
zůstatek k 2).prceinci 1938 ·
Kč
·Poroučíme se Vám
·

l&ns.os

I 19?q

4 g.

Sdělení Městské spořitelny na Král. Vinohradech o
hypotéční půjčky zajištěné na domě čp. 1853-XII

stavu
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.·

iftt. ď 1'~ (
~~
~ 2a

BERNISPl!ÁVA Pi!AfiA-KRÁL. YINOHRADY
IV

,f ·'

"' -

'f-J..,,...;

·t/ .

t. 1939

l'!l '?

'/w-d,';. '"" . ~<t-~~ . .{o-,.;....,;.~

. J'~ --ú...;Md,.":o v.;!

>

Pr~ha ~ KráL Vinohrady1

a:r .~.J&

•·'·

,.

.·
4 h.
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Sdělení

Berní správy Praha-Král. Vinohrady o osvobození
domu čp. 1853 od daní

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
Nolál co soudnl komisar
!IT~PAN MIKOLÁS
PRAHA-KRAL. VINOHRADY
~. ~. Jugo~6vsk~ 15.
,-EI.Jl;FON 2 6-1 9 0 .

D II

46/39

Ti tl,
Berti l

spr1lvě v

}'rOze XII.,

Pra ha XII.

V

pozůst 9 loati

po Ph. Dr. K&rlll C•pkovi, ·z Prahy XII.,

1\p. 1853,1tzká 111. č . 28., j enž z e mřel dne 25 . XII. 1958
žádám Vás jako seolldllí kom isař o laskavé sdělen :l berních
dat oh_le..<l:..~-·~~mu - ~·' ··!ťj_~ v Praze

xn., jehož
·---'...::_.--"'--·

· ··· ·-~-·

byl zůstav i tel

vlastníkem ; ·

Zád.ám o laskavé sdělení čistého ' v ýn.osll, daně a . pěirážak,

- - -·-- -

Notářatví

co a cudní komisa ř stv í v l'ra ze XII., · čp. 2;3 6.,
dne 26. I. 1939,

4 h.

.

:~

(pokračování)
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4 i. Sdělení Berního úřadu v Král. Vinohradech z 30. 1. 1939
o dlužných daních a přirážkách Karla Čapka ke dni úmrtí
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V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
NcUJ op t oBdnf knmí$!1~

ěrr PAN M IKOLÁŠ
PRAHA · KRÁ l . V!NOIWADY
~- 236 · JUiiOSit\vsk6 15.
T ELE:FON 2 6-190.

D II

4 f./3 8

- j-:: - -

P r

P f

e d

m 6 t e m

Ph . Dru Y. e rl;, 'Cs:>k:ov'i

2 5 ..

x; r.

1 93 8 .
A

P
J Udr Miro s l av

ř í

t

o "' n

M~ko l áa ,

1 . / J udr Ko rol Schei n pf1 u g,

llolm!tere ""'"WatnJ<okébo"..d1Jctvlllrlbo
Y

Pr.u:11

~. j. p l'l\H,.

5114/ 13-38 u:

rlM

I

ér.r\"Oill

1 <f l lS ,..lniF"'n:1 llimbt ek ~~~~< ~ M ik~bt~.

c o s milf'"'fťčl'áí's'iJ"f~·~·'"'.-

., "'L". ~

·• •

~')--~>?.

J?s~f ~ T o Pb l ~ ~ za piso vat el .

adv okát,

P r o ~."

I I. , J očn á

6 ., v p1u6 moČi ·Olgy Ca p ko v.é -

<~Chein:pfÍhg'o*~i.
2 . / Bo?6 ena

Sche i n:9 fl ut~ ov á ,

č p' , ' 1853 ,

4 . /. Hel e na 'Pa l iv c ová , l' r aho
Sob l slava ká

ul .

č .

4.

\

4 j. Notářský P,rotokol o zjištění obsahu sejfu Karla Čapka
v Živnostenské bance z 1. 2. 1939
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4 j.

394

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

4 j.

(pokračování)
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flcwe-,J[- 2 ·

'

:.:.( . Ý

.,

<· {(, rr-o (} 't'l 'f"" •

:....c 'i 1-,J
;.... tJ r6 r
._;_,, T-:.J '0· ,,,.:•.. . .:.: ·t)a r-

!i!-1

-

tJfft

--"--' ?:. ~ďt

~-

t! ill: '

_.,_ !-'!

---L._ ·tJ·l [ {)

4 j.

396

{pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

Fr. Borový
nakladatelslv f,

Praha

1., Národnr

ff.

11

Pan
~těpán
notá~

K1 k o l á § ,
co soudni · komisař
P r a h a

XII.

Jugoslávská 15.
'· Pi/Gry.

l'ra~-.

ilue

7.I~.l939.

Vyřizujice

VU"dotaz ze d_ne 26. m.m. Č.j.

D II 46/39 oznamujeme .Vám, le pohledávka zesnulého spi-

sovatele p. PbDr. Karla 'Capka Praha XII. ll'z ll;á ul. 28.
sestávala z těchto pólolek :
6čet vkladu A

Kč

440.000.--- ...

tl'čeť vkladu B

Kč

350. ooo. --

....

Kč

. 300. ooo. --

....

Óčet bě~ný s d1spos1čnim právem JUDra
. Kařla Sche1npfluga ,Praha II.Ječná 6 •

Ó"čet bUných honorái'fl ..

Kč

423.282.50v

tl'Čet ' zshrán1čnich l:ii:>norářO.

Kč

183.355.30..-"

Pořoučime

se Vám

e dokonalou Úctou

4 k. Sdělení nakladatelství Fr. Borový o stavu pohledávek Karla Čapka
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.ll

~.úsrs _KA

SPÓliTELNA NA
·
·
T1t.

~.t..,;.§..OQQ.L!!!!;th
vkbH.

§těpáň

'u

KRÁL

VINOHRAqECH·
Dne 9.unora 1939.

1 k o 1 á ň

· notář,

.·

~2-•Ll:!..:~__;n~

..

Jugoslávs!rá 15.

K )Tašcmu dol:a::u ze dne s.t.m. č.). D II 413/:lg
v po::llst.alosti po Ph.Dru.Karlu Capkovi; . ap:l:novatelL
~ ' Pruhy' XII'.; ěp~~53 ,' oznaoujorne, Žft stuV _.hll spoři
telní knížoo n.v.:rlll; 51.8?? Činí lm dni 25./l2ol938
Kč ·. :1:3.873.95
a na :f'ol.4.0.5!?7 činí atav lw dni 25;/12.!~3~-------.
ltč 203. 200~20
------"':'---:-dl o přiložoných vyt~čtov!iní.
/)
Součauně č.ovoluj~ roo .a i ozti:1Q1 ti, :!o IUo Yaileho
dopiOt! )amo vklad,y vinkulovali v.h foron,.Ucl; !po"illltll lost""ho ·ooudu,
··
i/
.
Poroučíme ao ·Válo ·
·
s_J"eňkerou 1Yotou

I ·

1/..

..r

. ,

··

c:.Ad~STSKÁ SjOŘITELNA
ít,a Král.
..".~

'·\ /

?n~hradech
....·--t:::<''
. ~,qt..___ ..

I

v

ro1 • ..§:!.
Mstatok

'Orok do

t'lt: ....
'Ir- '<tJ/

.t.r-h-:.

' "f.i l

Kč ___ 1,;?.,/i..'J.. J".: h

<r

.,)_q_ ·

t · " Gv

4 I.

398

Sdělení Městské spořitelny

24 ·

Kč

~.99.:}(~_.f_ ,.h - {.t ....

z.66t• ,J.6'

:_~1 úrok do

••

t.Thrnem.

". J

,'

Úhrn.", ..

na Král. Vinohradech o stavu vkladů
na spořitelních knížkách Karla Čapka

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

PRAŽSKA BURSA
PRO ZBOžl A CENNÉ PAPIRY.

C. j

• K-78/:.:.9-Kr.

Pan
~těpán

Mi k o 1 á š ,
-no tář

v P r a ze

XII.,

---------------------Jugoslávská 15.

Na Vá~ dopis ze dne !O. Února t . r. se sděluje,
že

jakýko liv otchod

Pr ažské turse od

s

llk1ádacimi. cennými Paf' iry jest na

2 1 .záři

1 ~38

zastaven .

Oznamujeme Vám proto poslední Úřední kursy ukládacich cenných papird ve Valem
novené naposled

před

~pise

uvedených, sta-

25 . pr usincem 1Y38 a to za l UO

Kč

nom.

mimo těžný Úrok:

1./ Z'%
z

čs l. Rtátn:í pdjčka

20,zář i

otrany státu:kura

1938 ...................... .. . . . . 75.50

Kč

2 . / 4 1/2 % čsl .st átni půjčka otrany státu: kurs

z GO. zHi 1938 .. ...... ... .... .......... . .... 97 .40 •

1./ 4 1/2

%zás~avni

liaty Hypo t ečn í a zeměděl-

ské tanky morr.vské /kupony splatné vždy
1,dutnn s l.rijna, skutečný Úrok 3.375 %/:
kurs z

30.če rvna l ~zo . .

. . ... . . . ........ 82>."-- :•

4./ 4 1/2 % dluž ni Úpisy Zivnoatenské tanky
v Praze / s kutečný Úr ok 3 . 375 %/:kurs z 19•
zá!'í 193 8 . . .. . .......... . . .... .. .. ...... . .. . 8.}.50 •

4 m.

Sdělení

Pražské burzy pro zboží a cenné papíry o stavu úředních
cenných papírů před zastavením obchodu s nimi 21. 9. 1938

kurzů

399
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Pop l atek za tuto
sem pouklzati

zp~lvu

v

čistce

20,-- K

přilol!\lnou slož.~nk;o~.

;:;.. :i:.:

i:

19Zi9.

\ ·

,i.

4 m.

400

(pokračování)

račte

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

~:!. _Yin: .f.!..S.'"!..!:__f..!;Z
Magis'tl'i.:.,í iíi:<Jdí;,,::ci
v Pr aze Xtl.

é~~;c.-., ,,,-'& ~· ;/,/? t t.· /i . "~7 ~~~~_,
if" f(<74fl-. :?.Aa~ 7~ ;

......W;r

Oetar. oMll. ~fi !!lqSi':Jl' B\"'<Íf.V!lě vPraze xn.

Ukv~~&;; ~d~~i:' ob~;,'~:ívé'l\.
v.'l
"7.~ .,jJ
~f1ť; . '-

·-

'

.

.

• ~- ·t-_. ;,_,.,.~;.,:;, ;.:~;., ,.....,...+l • " "' ·~.. "· •. .,. ,-~: ~

f;~;tgt:~·~;N~. tL.•.: :;;;,~,:~:-·. ~;··J -,~·
1

·hkilj;tč~ra Frahy
( {l\,;kvHJ Kt:ii. Vinuhrady.)

1

?0.

"
ll

~::.

~(i)J.l<,

\W~t•;i ,~o(
<_,.....

rlPHIHi UlW t;wú(Ít 1

.na !<ul\.. Vtnoll~c.ki;
1
tj,,1;)0<i).<J!l!'J.\
' i' ~ .i .:-,
~~ ·
1

a1

1

;

~~..;~: .

"._ ,_,_, _ .,~"·-·.;:

• .;.,.-.,.. ~:-

.,~..

.,..:.., :'~#!< U~!úiz'~L .,·

4 n. Oznámení magistrátní úřadovny v Praze XII o vyrovnání
všech dávek z domu čp. 1853
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D II

46/39

~

v Praze XII.

V poz~atelo e ti po Ph . Dr. Karlu dapk?vi, spi8ovat eli 1 z llrshy
:XII., čp , l8ii3,, Úzká ul. č • .~8., jenž zemřel dno 25 • .XII.
1 038 li ádám .Vás. jako soudn:í kokisoř o laskavé o brzké sděle ní ,

' kol:!. k ku d.ni · ,rrtí .t . j .

25. Y.li . 193fl

···> iHnil .n•fd.opla t~k:á ne · dávkác h

dom u

čp .

1 8~ 3

v Prezo

·•·j·ehož byl zů stav i tel vlaatníi!em.

,_.·:

Jio't _tiř·stv .~ Co soudní k'mniaař~~ví v Proze ;: II~,, Up. 236. ,

dne 25.

:mm.

l ed.na : 1939 .

r·

4 n.

402

(pokračování)

..,..

V. Ledvinka, Poztlstalostní spis Karla Čapka

Pózust!;llost
č o .Ji . . l< ...0..' ' T. ; ~p~!)O\' .'::~"~.i ,

. .'~-~- ~:-~ :~-~ - ~P. ~X~~~?.

:.

~:-tl_ ne·_~. ?.? ·- ~ ~-i?.~ :-~-~~:.: ~ .1 958

zemfel ...

posledntho poi· ííen i.

191i ti , .

5 a.

Notářský

zápis o prohlášení posledního

pořízení

z 10. 3. 1939
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Poslední P_Ořízení bylo ~přečteno.

.·,.:

5 a.

404

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

";!JZ - A"«~~~:·/'

!

Pro ' pořádek' í a ve shodě e přáním evé budoucí- rnan?,elky

Í činíni tod:pořl:iet.í:abýtřista t1'13íc Kč,které
mám to"ho č·a~ ,bezpeFeě .ula ~~~y' na ;. statku Poll~ři u avé
Olgy

sestry na 4% Úrok, byly..pro všechnu ·bŮdo~n 0 st zajištěny

pro mého ;b~atx·a' Josefa Čapka a jeho rodinu tak, že po
mé smrti je j ich

v~;nos 'připadne

méllll.l bratru nebo jeho

rr.anželce až do jejich doŽit:í;potom celá ta · č ástka

I

tři

sta ti sic Kč
I připadne j !lko
věno. dceři
.
"
.
. mého
~

~

•brat.r a,mé milé netefi Alence,nebo jinému
r _ého ·by

určil l!lilj . Qratr ,Jen

v

př:ípad.ě,

·~

děd. ici,kte

že by _ př·íj em

mé poz~ stalé ~eny-- ned,o.~ahoval . existenčního minima
50.000 KČ ·dnešrii hodnotyč ročne(což je oyšem málo

- pravc!ěpodobnél,p!·eji si, aby ~ědic po mám bratrovi
ji

od~áděl ten výnos/ nebo j~ho příslušnou část/

až dó jejího dožití,
Terito zvláštní odkaz ve

prospěch

mého bratra a jeho

rodiny neemí žádným zp-&!!Gbem ztenčovat podil,který.
mému ;;atru a j et.o
z n'ri ost ?.tní

rodině má j ecnou připadnouti

pozťi stalosti.

V Praze;~5.erpna 1935,

Dr Karel Čapek v.r.
Julius FO.rih v .r.

Fra."lt Langer, v .r •
•1.

5 b. Notářsky ověřený opis posledního pořízení Karla Čapka z 25. 8. 1935
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Prohlášeno u notářství co aoudn:ího komisařství
dnešního dne. ------------·-------------------, )totářstv:t c·o. soul. ní . komisařs.tví v Praze XII ,,
·

., čp.?:$ó,'
,dne. 4el)áté~o pře~n· a
·-' .. ··'·: ' _,,

. . -.

~

L .S •

'

---~

r·oku ,tiaídho

devítiStého a třicát ého d<~v!ílt ého./

10.III.l93S/

· ~~>Jtf.J$uéÍia ~~i+

T Ptau č. í. prv.n. 57t4i 1J...j.g ~ ~~ L t'~lt
. -1938 Wla!lo"'ellj.' r.'iníi~~- ·SUPixur:~~
·a<..-late . .·.Pt,u:n .. X:U.'\-~
·

·'· Dr ;Miroslav;;ťlf.ik~oié:š~ v ·. r.•:

··

- ~'-~Ověfuj±;~e ''tieritolfro ••'pÓ_z~'~loatnf

•.

spisyD ll

· '4ei/t3s vynotovenÝ "opiÍs ('dosloÍrrie souhlasí s prvq..:.
· ~-'-Notá.ř!Ítví ; c'Ó·'·soudrii 'komisařství v Praze ,. XI.I .,
' ;i!p .226~\dntf .. desátého března róku ·jeden >tieí·c. ďÍivet•
.1\l ·ss :./· --~------------~--·~
- r~o""""dl"!""'-.,~
r~~- ~.

i-·Pt--u.. 5'fH!13..J&. n

•

t." · &~rrtta.

cY..;::~:;;_~~~·~,~ti~
. ~~.M~'"
'
/

t{}.YM.~ .

··· · eosOOdttf komišář.'

5 b.

406

(pokračování)

.

•

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
Nmtr co aouanr komisar

~Tll:»AN MIKOLÁŠ
PRAHA ·KRÁl. ViN O!i Rt,DY
q;,.ll:l6- Ju~os:,~·,o<á 15.
T E (.EFON 26-190.

Vzh ledem k <3.ověťku,p!·edlaženému a "prohlášenému dnešního
dne ktle ziist avitel Ph,Dr .Karel ' Čape k

obmýšlí nezlétilou

Alenu Cvapkovou narozenou dne 30 ,dubna 1923 e tudiž nezle tilou,byl šoudn irnu ~ordsaři telé!onícky podán panem'

Jo-

sefem ďa pkem a paní He l enou Palivcovou návrh ,~by za
kolisního opat rovníka nezletilé

neteře z~stavit .Aleny

Čapkové by l s oudem určen pan Dr,Ado lf Procházka, univer-

sitní profesor v Praze X •• Krulovská

třída čísl o

n .17.

Oetn!teru orel'fdltt k:nljského !lOUdu etvilnihtJ
\" Pnuc č. f. prt~l. S1H/ 13-38 xe dnu 1 č t H:l&
.t ?3i! ~co-vt.r.'f .uáwél.tá ~tfpa.r. ,1 MikoU! e.

fs-- c::_~;:;_K~:=z:~fÍ
co soudnf

r'

komisař. ~

5 c. Úřední záznam o dovětku závěti Karla Čapka, jímž zustavitel
obmýšlí nezletilou Alenu Čapkovou
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"

;!.__U. s. n.;e ~s_ e _n

'

i

V poill..rt.alosti Ph .Dr.Karla ~apka, spisovatele .z Prahy
XII. ,který .zemře l dne 25 ,1 2 .•1938, ustanovuje soud

kolisnim opatrovníkem ;ězl;tiÍ~

;~eři zůstavitel,

Aleně Č aplcové ner .:ti 30 .ó.ubna 1923,pana .Dr .Ado lfa
•y

•

•

,,

•

profe~ora,v

Procházku,univeraitniho
Krá louká

Praze

-K~rlině

.třida čislo 1~ . )
Okre sni soud ci vi l.p ro Prahu-jih
od.děl.II

K!!ncelář·:

.,dne

Uenes~ni

I •

doruč:
/

i y.o~g-e Scheinp!lugová-Čap~ová
"
'!

f./

'

Praha XII. ,čp ,1853,
.

i ..ro s ef Čapek,ap iovatel,Úzká 26
/

Yrahr. XII.,
. .'.Helena Palivoová,chot min.rady,
(//

Praha XII. , Soběe lavaká 4,
./ .

5 c.

408

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

"/ •{.JtJDr .Ad o ~f Procházka, un, prof . Praha
X., lipcilÓve ká 17,,
/ '

1

5 •.n/Ót ář h1 ikol&J~ . Praha XII ••

!.. ~·"'"

Mikolášov i, jako soud

pokraC',ová~í

v

.ko misaři

k

p o1, ,řízeli.

IIL. opi:g': posl,v{ile za lož do s .1.
{, ....-"'"
Okresní soud civil.:pro Prahu-jih

odděl. II. ,dne

1l

1939

;1v\,v~,'

)'
i/

/

5 c.

'

/

(pokračování)
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-14 -

, X:II. , d~zká nl. č . 28 ,

Joaeť Capek:,

opiaove.tel, . lJralla

:n;r.,

~.řihla3u.jí

ae k d.ědi ctví v puz.·a~~ t e. losti :po Ph .

l>ru . Karlu.

Č& }lko vi

ze zák ona baz výh:r-ady in:ven-

/

5 d. Přihlášení se Olgy Scheinpflugové-Čapkové, Josefa Čapka a Heleny
Palivcové k dědictví v pozůstalosti po Karlu Čapkovi
410

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

~"'

dne . 2i~-~;

~f po:řizellí/doV~ t_ ek ~ :e -:cl,n e 25 . V.lil'; 193b/ J;.J,ř iúla {: nJ.:C ~'!a:

p o \Ú~ pB.anrJ. Olgs~ Ča p1$; o~á~ · ro-ae~t sO:U.e:t:tli>ť':LU_goV·á '/: Piéfia: Y;-r .·'·
1Ízk6 ul .

o.

:08 .

pode!~~'\aná R:t Jla.ua Pe'l:i. v oo_V·á ) ono.~ - ~~~V !,:~~:~~'

rriát:· \ii . '~

Č - ~ -':. 4-{~

.

.

:-·-- ...,._

_:"_ -~

pc_d ei;s?ný ;ro_a~·'f__ Cápe~~:~{::.$!) i~o~v-·& _t·:~ii:· ~ J?rnha
:t~~o ;:o_-~ -6:-~ ta i~'~t\:_. l~<~a~"a.iO t;;~- l1 :~ h~~,"~4kO.na.

·v

1

b~ z·· \rýhr~·d:Y--- tnv~h:~:~ř-~

·- a -· žá.de j1.! s.Q·y tYt'!J jej· i~ll ·dědJ.'oké · --p:?ti.11"á~:k;r· "byl'y 1:.>a soud·· )ji$.'i. 'j~ ty.

Zár'o;'~ň-. ~--á'daj_{ ·I~ř·.i.řfl-~:í-~ an í · a0dic-~V-(.1 ;··aoY ;fiw byl·~, ·~:p/;3řer~a.· si)r~V t:r~
· c bf.l t f<T&V'ét;t·l a pož-íVání I• oz -~tstalont i dle § 810 obec . o'o C. ·iQ.t: .

----

}

/

i<':.oc<..-.<, i.f.,.~.é.·~·<-·~ .· ·

,(·:.

5 d.

.

-~

(pokračování)
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- 15Notál ·co .,oudnf komlsal
ŠT~PAN MIKOLÁŠ
Pl< AH A - KRAL. V: N OI1 RADY

D II 4 6/39 ,

Cp. ru·- J"gosl á vsk~ 15.
T E ~ E FQN 2ťHPO.

Tit1.

pře 6klád li."f- po :z;é~_et e loe-t n í

sp i sy č j .D II 40/39 Ph ,Dr . Ka rla .

· Č : a pk a ,apiáov!ltele z Prah y ;XÚ . ,Úzká ul ice . č ielo

popisné 1853, který d.ne 25 .prosince 19 38 z emře l a nuvrhem
to hoto

..

.

V pozústa l osti Ph ,Dr .Karla Čapka , sp isovatele : z. Prahy Kr á l .Vi noh radd. , Úzká ul . čp . 185S,přij i má soud děd i ckou při 

'h l áekp., kteroú pode li i e z&kona b ez~ ýrni n!lč r. ě:p c z .vdov a Olga
Ča p iwvr:i - Sch ei np fl l.lg ová , v P!'aze :\II . , č p.l853 , fÚl l e n a Paliv'-

c;va, chot Jui n .r ady v

Praie XI1. , So b ěslavska ulice č .4 a

J o sef ČapeK~ epťaovete l v Praie - Král.Vi nohr !jdecl'. , th.ká 4 .
Současně sv Úú j e · soud sprá.vu 1.e- obetaráv&ni

re!!Úo'D Hl ee'ii :

.1.

5 e. Návrh soudního komisaře na vydání soudního usneseni o přijetí dědických
přihlášek O. Scheinpflugové-Čapkové, J . Čapka a H. Palivcové
412

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

&

poiiváni' poztHltiÍlo.s ti

145 ne ap .p~t .při hláše~ýtn
Okresní soud civil.pro Prail 'l-jih ,
'

,·-

odc el.II ., dr.e

V Praze XII. , ón e 24.111.1939,

: (.

- -..--······

/._) .
Kanqelé.ř:

.

Ue ry,~eni

I.

< "sh ora>

d oýÍ.lc:

;,, . /

:~

~

.

.

.:>

á,I.Josef Čepek, spisovatel,Praha XII.,
·. v

'Uzká

ul

.c .2e, · .

u~~· l.He·l~n~
. . ~sli~c,.o~á.ch6:fdUi:
,. <i'' '' .· n ·'~rBd;/
.. ·;
; XII., So beslavs:ké. ul.<: .4;

P;ra~~e

~.p~ga ~ohéinpflUgo~i.-,i~~~~ko:á, vdo:a
po episovateli,Praha X1 •• , cp.l85,,.

-

not ář h1ilťoláií,Prahe XII., čp .236.

'/

. // .

·

.
;.···

5 e.

(pokračování)
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II.

spi sy postup

o pět

panu

r~ot.á ři

Št ěp~.nu l\iiko láifuvi, j akó t~. oud ;komi- .
. saři·, al1 ~ . pf>k. :r~coval v . p,roj edná ·
vání pozúct<Jlosti .., ~ ~ Ý·~~''
~lttf'.

.

soud.. ci vil;pr0 .P,rahu-j ih ,

odd ě l.II.~ d ne

.J ~// 491-f

---,

· ~~
·. .

//~/ ·

>. . .

-~

5 e.
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SYNDIK.lT
SPISOVATEl.O A SKLADATEL0.

,2) ~~'!~~
. f t-,/.

i! . j:: D ll. 4G / 39.

/Jr

Po•lepsán{ Syn rlikát sp i son.telil a s klada t~lil vzhl e(1em k \faš:!
zMos ti s tr·m·

ocenění

autorských

pr~T

p.

Karl~ ~~pka ,

spisn : 11tele

v Pr aze ; z emře léh o dne ~5 . pr os i nce 1938 pr·o j ~dna ~ t ut o vi'í c vn sTé

''lýbo r oré sc h11zi ' <tne 1. března a us nesl se oceniti prá'ra .>:$!'11!

oot:í ; jak Z n:íze U'f '' deného posur!J;:u ná,r,leduje:
Při oceii.ová ní provo~~v,~dch pr á T k rlr?.matickjo <lílilm K·~rli,

':]apJm ke 'd ni _jeho

Ča;pke.
(.:;•_: -;,,.,

j e nu tno

T>řihlí žet i

.:.; ' ·.: ... ..;;~·-- <: . .

kdalP.k~sáhlfm
<z.:ěnám Ú~e~~(m a ;Ht,;
.
'•
.
' .
.

. právním,, jez útrpiH v p oslacln:í

t'.o~

ná š národ a

nt~ še

.

vh:s t. Pozb:ll i

"'j sm~ 'někollka ti;íc oChot ni ckých di nd.el, j ~ž tvohla velkou <': ást
úl jeJJXioi · o c:;_pkovf hr y. i ne kolika stálýc h ii.i r.;.de l a_t a , k t er á nám

·., zbyla, octh sá sko ro na hr anicí ch, c í mž
.· h 0

.obec·~ns ha. V cizině
z~ :nich

· 'f

:fhk hraj í s e

ang1osasl0Jch a to jen

zt r~ú ill:l zna0n ou čás t

Č~pko Ty

zří.dka ,

kusy

protože T

ji~ sk? ro
pře<le lí ~ýc

h

své-

jen
l o t ~ch

b~l y

tt1.m T e~mi če. sto p:rovoz o-rány , '!.mnoha jiných zemí ch, v nich ž
sa . Čt\R1 W'J ku.'< y kays i t ěši ly ve l kému 1Í•Jpec hu, přes t aly se hnít i
•

>

••

".;·:-

nás l edke m

-

zm~ny ť íl os o fícko

-·

'

•

- poli t ickýc h názor u bmníh o ob;[!etel-·

stTa , !:.i mo to ui! i: $t r,rá úw~nos t ,

Ž tl

zá jem o » t,~rš:! kusy.rozdm.~•c há

s e ob~•i5e jnl5 n ovou Úsp~šn;u prnc í t4holi .. a~t ora , te nto povzb uzujfci
' \. . ..
_

:

'\~--,, ·,~~pros tředeK j-e Y~~nk U ?Ut ora zemřelého vr l oul; en.

5 f Dopis Syndikátu spisovatelů a skladatelů z 27. 3. 1939 obsahující ocenění
·
autorských a provozovacích práv k dílům Karla Čapka
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? oku i\ jde o je dnotlivá dr~mnta :

·:usky hra o~udná

j•> dr<.\nmt~rn vlastn~ lcni~ ním:Tfa velJ!)"ch

jevištích nell'jla hrána, de :izích jt<zyků l1ebyb přelo~eila~ :Pl"ó
ochotni~;:ké scény. nemá pi:'Hažlivost i~ jelito jde o

Do pozůst n lostí patří pouZP. poloYice cm torského

hru veršova nou,

prám k toto

hře, c\ntM polovi;e patří spolunnj iteU Josefu Š"pkovi. Hránn

byla tato hra- jenom iřídke., >reš~erý. v;Jri os z jej _iho pr. 0 romváni

za posleclní tři ro.k_,. c.inil u }:arle.J ja:pk$,·Kc Í5 . ~-. Ttimo .

to

,ide

pauz~ - ~ ekt_o~ku 3zn11gkf1·:li;/~::~,~ ,~~~~:"~~/ftJ;~~-i-~ ~*J~, i e~

.
•.
višgm né j sqÚi . Prov6zo-mé'i nrávo ·' océňujc se na

Ke 250;.:.- :.
' '•, lÚ~-R; ·:~byla ~Dehi~M velmi mno;. o i. e;i?t{
a. ~'Úidk'i;
'.
. '-.·. . .,.
~

.

~e ~y bylá za se hcina ochoti:tiky jsou ceÍkem ne p:t trné, a to

· ; zéj~é~ -izÚ~dem k lýpmviS této h;ry. Z vel)o/ch
d.ivarlelhraje
.,
.,.
~

-

~-

. tuto hru Národn! d.i'I'~:<<U o a ne lze proto o?!ekáiati, . ,ŽP. 'by. ji v 'llej-

bÚzšich

<bym:
mi '

l~t~ch ' hrálo lliiktér~ .- ~~utrliv;dlo,'jillJ. ' v ·r ~ce is36
1 pó'dle ;.;,_ii:tování'~,gentury 1h;,ina tře~i ochot!lickf-

bto hm

SCélltlnU,

V

roce '1~7 '-~la ~r:~st~,:;,;lÍ be, v . r~ce 1938 bylo

přÍ'irls t 11'Ve'ní' pet ;

jež 1tk.j i j

přes~O pá tfí tato hra k t em z. Capkon'ch her,

~$te ~'hliak;i, j,;

.budou r:!\krly hrány n

Ke. ·ió.CGO.--

'/ze

života hmyzu ·; 0' la napsána

táklíé do nozilftalotti -;H;Úi
• •

' iie

...

-

'

•

o?eňuje

s J . ij f<Úkou

spo.le:Sn~ ~ _Jo~ef~n; Gt~p!s;~m,'.

nim~ polo;ice niťtcr,Jkfc:h nráv.

...

•

~ --·" ••

'

•

-, ,· ·

,.•, _____ : ' ._

'!"

U n1Ís

t~to lira 'za ny n!ijšfch poričrů poi1úcť'?.(·~·cl:·h'u ,lper._• o_.·.·., ~vtoouh.o_ f. di_~,-.:s·_ ~-.uf i~ko~

···>::_:._ pOíiťibi~~ii -. t ~n~l eD.ci pr ~xvd.~_.PoJobnť( hn.-1t

~!

•

~

\

01

_

' ;" upustilo t..<iké . Ue stské d i vadló llk\ Král . 'l inohn:.d~ch: .jB l\ miÍo .tuto
b-u •·zr<ř~zenjr,t2 te ~éftoáru !k~ po<ldm roku l 93S od j•Jj:ího pro~?:oc
Pro ochotrliiká f,i.;~·lia j '" lira tdo ndoBtupná, j ~<l.nak p~~ t~ril

5 f.
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j e~nak

ro lí,
s~

·techni ckými nárol<y • .. zejmé!lll '"Ýl>r!!T?U•

Pře st o.

je ·malino,

:bude j e.~te : hrá ti v cí~i~-~ ~ ;Zf t C:B: e!:. z ciziny _je... ov-šem ,.~01YJ. trný.

; nebot z honorá.l:e přiJť-da jic ~ho na aut ora !_lone.chává si p<Ú !lv-.ič!rn

cizí !>Ořa~i tP.lstvo, 10 - 2? - ~ • zahraniční ~gen t, 20 f, překladatel, ·
. takže na autora_, zbude pou ze nepatrný zlomek~ Přes vš ecky tyt o
.. olmlnosti j e , ~~}' • hra je~;t 0 . poměrně ž iv-á a ocenl;lje s e _proto 9~ lá
..

.

J

'*'/'. ..

-.··

., ·..

:-''' ·:·::'·:

''"

.

..

na:__I~~ 20 ••~109;-;; 1(. jé j:í• pol ovi9e .p,ay:íc:í;_do J,>o:;•1st alosti ne. .
Rč

10.000.-~

·'Adam s t voří t el
..-

m?H~·Ú~plíchu,_

, .. Jři

~ izine.

.ani u nás a ni v

·lcoTsk;-í mi di md l:;r

vůb0c

hrán,

v~ c

Mam

l.bkropulos

_s,t.vořit e l
1~.' 1 !\

nebyl v en-

hriÍ;Illl. ;>:it pos:j.edilí

roky pou?ie je_dn:ím ochotnic.k:1m spolkem a v;ýt<ížek :<:in il Ke 16.:..-,

-~. -~dam s tv oři bi l je nadt .o ná!:aky IT!·'fpr,~Yu a svým ryz e

f ilosoi'ie0Jm

obs:;>hem pro ochotni cké scény a venkovská di:"-ad l.e nevhoclný , .Ta to
hl:'ll byla ~pět n a psána s Josefem Gc.pk;-m. t tckze do poz11s'i:dosti
,.f'/l t ř:(
~--

:OOI! Z8, pol orinou.

m _prvého . prov3dení

mď

Národnío ,, i vf!dle .

n.e bylr;. již hrám. Věc Ndrro-oulos . oceňuj e s_e ,1,00(( ~?S vzhled~ro
J

;,_

~~-'

I.

'·

.:. •.

• ·

,

r"

k Zl{ude"b .. J'a)iáCkem. Ada.rn stvo:řitP.l k_CC 2 . 000~--. t~že

stvořitele pa tří. do poz~st alo s ti pouze

z Arl:-lma ---

Ke 1 . 000 . ~-

.• 'Loupežník ~: nedosta l se ni kdy do ciziny, j eii to j ·de o v er-

r> o~\.npu T~c.)i:<p~ot~,, touu , n:t ni~ich oohotnických ůiTe,dhch_. hrán ,

byL ze. ;m,ech iiapkov:lřch her n•Jj:yí~e a praJCiepodobně j e ~ tlí h!áfl
bude. ·"Te lká cl i vadl!! Lou i;'l~n ík"'- v ne j bli ži3ích lete ch .hrát i e.si n ~ 

budou, ne b ot .Hárpdní d i Tad lo .T Pt:az." _hr~ lo I.oupe~níka lol;li. • .Hr a .
t,ato ooeňuje .~ e Ke 13. ()00.--;:

5 f.

(pokračování)
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z

dJvo dů politic ký ch~ ~'ilm 13ílá

nemoc byl v1Th<JC

zak~án

pro ce lé

Ú~emí republiky. Nelze pro~o O:ie~ám ti, ' že tyto věci mohly'by se

ještě u nás ,. il<ihledné době hráti';' ,· Pro <:iz'inu\J:iyJ.a práva k tamto
hrám prodáJÍ.a již témeř UO VŠech Stát tl a bké témeř' Tšuile ObehráJw.,
takž e roli z ciziny ne lze ocekáTli.t i znacií8 j š ího ' f*í jmu. Mimo· to
rjznam t f.c hto her ztrt':tí

záhy

svo]í. zajírn1!.1 '0st pro akt~álne poli-

tiékou ten:lenc~. takže budoucnosti v~ lké po »tró:nc e fiM.ncní ilcmají.
Ocenují se proto t yto hry. ··~Bilá ·nemoc " čás tkou Kč 5;000.-" J[a tka

částkou Kč 9.000.--. z i~ehoi pl'ipcdá 0lz.e ·schdnpflugové

' 30 <fo jako .•P'.ivod.kyni Ul'Jšlenkj' této hry, zbývá tedy

6 .3C{).--

Fro ocenění aut or$!"fch práv ke lindním dílilm zesi:mlého, zj istili jsme toto:

Poúe

autorské smlciuvy.: vyš ly u firmy .Borový kni hy K;rb Clc p\r.a

ve sbírce spi štl brÍJ tří ' Čapkli·, Podl •l této Úrolury jest firma Borový,,
povinna . vypláceti autorskt honoi-ář ve výši 15 ~ krámSké ceny broz omného 'výtisku, nikoliv. VŠitk z nákladu vytisknutého, nývrz t eprve
z .rj tiskíipro<laných;' V~"tÍc tování h~orářci z a prod;mé výtisk-y jest
firma b or?v-ý povinna

prováděti

po uplynutí kwu•tálu každého knlen-

dářnfro · roku. Jh ·přání zesnulého Dr Kurla Čaplr.a dčL<>. lo ·se toto
ryÚčtov-ání v pos·l edn·í době pouze dvakrát do roka. Z knih vydrúiých

· pod společným tHul.m b ratří Čapkd. dlHil s e 15 '%. uutor sey honorář
na ·polovinu mezi Dr Kar la Gt.;pka a Josefa Č apka. Ukn'ihy "Hovory
s 'l' ,G. MMarykem " delil se 15 ·~ hono rář rovni'íž
z čehož obdržel z~. 1/2

i> cDr

lit'.

polovinu.

:Kar el Capek, <\ruh;Jch 7·: n 1;'2

f. poulr.a-

zu-je •fa dosud oo konto ~\G,l5. u banky Gs l~ Lr,g i:ť. U }:nihy ,• 'De-tete-

roť.pohádek

··; v" které je jedna

ďělí · se honorář ... t ak,

že 10

5 f.
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kresba o<l Josefa Caplc.a

Č~pek

a 5 ~·

Josef

Capek.

V. Ledvinka, Pozůstalostni spis Karla Čapka

.

3t<Jjný potlliír je při .:;-o,žMlován~
.

~-

·.. ,_.-,

·, ,~V~~~f ;i2=-~: ~~- ~: >:~- >\:;_>-.

ové;.-án u. loiJ~,;,<,í;'.itf

<.' .. .?~:,··:<,-' fj;.)y.,::f. ·__ : y

' '

j~dnikilYro1~ ';. ;,rt~~á ' Irni

oneene .u .

>

.:t~";;;:::.~,::~~.. '"'' '"'" "'"' "' :~;~!t~~t~:<

'

·; rovněž třetina honorář ·e . jako..c\ll2o1\J.a~+t'orce. 1•.
, , -·.--: :;·-- '"; :; -=- -<~- = ~">' .,:: }~r-!~ ·~ <::1>;,: . : -~

z knihy

Pokud jde o prodej krů.h je třeba pOdot!o•outi·, .~,\;, ~'f:~:(l;y;a_<li;f ,.,

sklad bude se ci-odá~~ti ještě dlouhou ř~du lot a ' ur.~~ej~~s't' ť~to

,,nynf po

nutoro:ě

smrti.

ještě

více. poklesne,

nebot~;.á~~ ~t·~~~~-~~a ,.

nebuil.e oživován no~fmi díly autoro~ini. _Také zmenfíen:f. sť.iitnt~~' .'
1Ízem! a

zrne~~<mi poč;~1l· ?byTKtel§ty,i

bu<Í e mft i Ýli":

.

r~~ ;·Pr~qej~o~,~ "'

•;j~~·o . ·;·.·' ·...· ' ... · '' · ~é:pgm~:Íl.9Yt.~i tobo,zqjeho4&~t~~.;~!>.:....
je~ : #

-~uáln:i, J~!rl <mci .ne mohou býti~I!YI)~)i.p~np;,
.~Xg< ; r~ec~
.
.<
.····. • ..

Pókud j de . o . ~ erlnoťil~

~oÚ -,mukl!.,
:~:

.'

~aŤ~X.J:,á ~- t>.bsolU:tno .· .

5 f.

(pokračování)

419

Documenta Pragensia XV (1997)

O Y~ec h ob.ecnvch

Hora~oldr:

· slilP.d

974

• ", .,.,.," 1 " •

9?2

· ObjČé'jhý •·lí±vót :

V:ál !& ;s 'ínlGkj.t. ··
.

.

.

'

Francou!l'SÍťál1'oesie .y:,
·c -~st:~ n.,Ts~v&r : ... · j ...
Bi

l.á>nenloe:; ~, · '-s "

,lf18f~t))e~ ·t ·
.

j

".: ';

1

'!~~

',"' "

.

.

První" ~;t!t'• .: , <

·ztoiirtíiin:ilb1., t'bli 1

•

Dášenka
Po,.etroň

Pov;ídky z je<lné kap sy.

1.391

z ,lruhé kapsy
Krakono ~
Zářivé

Cl'Til: . zahrada

2 . 0?5

· ~ ~:

1)83
5.325

Ze ž ivota hmyzu
Adam

:.

hlubiny

shořít e 1

Hovóry . s · 'l',G,V.a5aryks m

9.195

Při oc eňoTánÍ .ribyt o;é možnosti těchto knih třeb~: uv~-~ ~:;,i,'tf~

ze

značná čás t jich T.y.Š1; y 'P~zde ji zti-oskot av~ ím nakladafe1shi ', .

').Tentinum ' : j ež tisklo knihy

V

nákladu

SÍCe

nt!.

Ili:'.Še

pomě ry' znač

ném, al~ poěitalo každý ti'sic v:-r tisk<1T.a j~dno "'J dáni • Vello/' pOčet
rydání, jchOž.bylo

dosa~eilo ti. n'í kt erjcb · Čapkolých lmih, vypadá

tomto osvětlen:! mnohém skromněji.

5 f.
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.
.
krtih uTedenfch ' nřed~šléro ~ez!J&rou n~ ktěré - roely . orlpocá:tku

,,oél,oyt

~.o~~ý. t,a~ ď~i,hY >~o p·ijbi~~š~c];; ?-~4e~~'.-~{ ,'~:~e;:~~~., :~. .__·

'~/~-:~o~_í mii~d ... ; _''r~!~-P~é. -~otí1~\CY)>:: ~,,_.,::;/~f3}l~~1-~~lcl~ ~o_k •: :-.-~_al?~~-

.,:~:;i-~~-- ~.:j ~~;:z:::~n:. ·~~;;~~~;~i~~if~~~i~?~.~r:~2;~;.~;~ - ~- :~:~~ikaI:

1Lasa.cykam

od ~rt v

stYo!i te 1 . 'z.ilsta\ .
I

po~led!fí: ~~bi~~r?n~f P~Kle,á~ ,:; a .lW.ihy · • '.'<claro

~~o;o ;;;,1/

;j!rlad,.l~~;:t;:~:·~;~:d~t~ a~koli cena

\mi hy j ú ..sniž " l'lll- .sk o,ro na J:ře tJ nu. Sil.ké .u.. nekte:rjph; . < Í Íll)~C}i>knih
<·

·•

.

·_:~>~<, -_~:_:·.:t'''-(":t..?\"'''~;_::~:·,_č/:">->..Z<:-

.

bud a. snad . óuťno ' Cv,sem snflf .
•

"<

·f ... ,_:-'; ::·::·:._ ~~~-<·

, v:, tl>!ky .

·.,_.' <L~.:'>~>•(~·:::=··:'-,;::•:

cli _v~; d

· a~~~-~~~~J;":' :;;·

:r. "..;"""' "'':

.. '·.·_
-'::;;":· -/',_:- ·:-·,: :-/ - _.,
-"•<-', p,ebo
Pl'OCláv.a tLjJ3 ..aritikVái"Jlě ~
;' •:•v::
•-'' ':·· . .
.,. ;·:;·
:~-

-.~:

;'?~:>~ }.~:

-":?":.";"

•

ta hlll'J zu_.· · • , . ,,,'Iee 1;,-;la'opulos

elt ' na · HT~jší oiib~i . ~o~~·;.~~>í ;~ ~e.: ~~o;·

cií~. :::·t'~~:.·'::~.:~r:~~;~~:::i:;!i;~~~~~~::~::ró0

spisy bratři . Gaplcii T_Y.tq~ . Elospfi~k~ ~ť,rtď;i:ť!~;~,: · ·

-rjrií.

- ~i·;~;.~::~:;:~~:e:~y~:.J~,l:ll:~f..:~!~(l:~::b::··<;.;~:·•-~::~!':~.- '· ·-·
< ,P,ól~~~ktf, , kter!i r,atíín pozbylii zájmu~
· '?"'Jinó knihy

ú ' z!~iíilirléh;Ls~z~Ú.

. ..

O.,.;

jako je

''Loupežník : -~

:zrakatit ~; ' 'rtol\;ké J,istý ~;· "Pq;<íilky z jedné
..· z tÚ:uhé k:lpsy ·:

"Eord~bal:·: ''Obyče jný

život

k

lido~émtt

. ~hys~;~ , t·~~a·'>E ~ro~.

Yfdán:f.clila KarlD.

b:ílli ihy '·rl~~!Í,,v;;dání

Čapka

.

;,T'ovídky·,

I; · ~TovHron

"Pnhí part.".. ď: ,. ;''j)'~~~t<'ro, pov!<l,;k ·-~m;.,jÍ m,d;S ji·

Doj~e:-li ..vš?k

'>

·;

~rcl ánť.

I\,tr!ová

v sQšitech·. ktiré

Sebraných spiail

b'rátří

,;'l,_pkO siln~ briděná, ne:-H TUb.;; znemo~nena, nebot ceny to~oto

~~'~ýš~?'riého}~d ového ,T'Jdárii, jeho~ IÍp;r:BTn

dobr~.

by

by poclle ukázky byle

tik ·asi o Úl J~ i~vn~jšf~ ,JJakl;date1

"'<:spisd .proje·•n také
. )> ... -~~-:: :.
.
č'l,.~~jl; ·vý nos .tétó

~lJl:vsl ~raati
n~J:!ft -rybor
.'
. •· .. ' .. '<' . . .
~

CapkoTJfch

D<>pkovfch

b;r1 hi

5 f.

(pokračování)
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,.s 'dánk"/ . ji~ '1ydkn.ymi , ·
. ~ '·, :?ří.Wn.' z

.: . --~·_y'<;~-

,,"';

'

Y.Jc~ d~~;

·'

-ť~;kových

_-,: :.· : : . .-

knih.. "

:

:.

.

c(~i~e

.

plynul pá~~i :lelnc ; , jf;lho , no~

,.- : . '_...

.

. .,_

'

;'";;(·~-~

·Uílh " cizino v:t rkiná nedo(ilmj i se suwlnó nového 'vydání,

' tÚ.mo tó j e p'o cet )e mi ; kdo l?; a

po~Sítati

s Y'Jdáním

~"P~~vých

knih,

'z ·dův\yJů poiitických ome-zený, 'l f<lím~éku, It alii, Špar_úHsku; Rusku

~ni v Jajmnskú nertlují n~.d 1í jí na ' or.l~yt.

''A honóráře .z ciziny j sou nús l edke m ~rutčlJýéi( srážek poin~ rne
3o j'G , . jé:; dostává př~kladd'el ,

s'krovhé, ;i~'!l<mštrjÍ :ie previ del'ně ó'

h(inó~á~ ;ahrn:n:ič;;'í ' ágentury, jent ci~'í lQ až ~:~o ,:%.' o ho~orář ·
~:gentui.y, ;který <:: iní 2o%a ~;hctd~ · vy:ď'án':í.· sllojen~ s
· •-v:rJo\l!iá:ráil:ím, ·11qzn:o t edy o~eká-.:a t,:i}.-\ .. kdyoy ·u~jo1~é ·' l;~n-o1~ařa -.~a
. >. kriihy . z' ci'zinÝ-'r př:Íšt:fch l rl tech aó~ly',;;;;i~' v;tn'o;;:by něhyl veli'ki.
;o

:hde jši

•

·vz~l~d~m,·k u-rea<lriému
los Ú Kai;Í a ~~pJ&i· ·t'lkt~ :
•

r

·prpvozo-.io;::cí 1'!'ál'li'

z 'd.rrimnt
<

'

na
'\:A.

.

houomře

za li:riihy .v

č e ské řeči ~'·

honoráře

za kilihy z

.ci;~iny

· 3o.coo:--

·

, .. .SnfDJdi" .. . ,·

.SPISOVAt~Lir'~ SKLADAteLO.

.·

J~/emJ;?, :~ ,

5 f.
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M.bSTSKA SPOŘITELNA
NA KRAL. VINOHRADECH

Dne :u~ . dl.liJlui lD:5 9 .

Tit.

c. j .. ..:w.. tlQ8/Rr.~j1;'
Při odpovědi HWátt značk11

vkl.H.

J' x

t1

h r~ .....~II.,

Jugoul'Í"r~; _~~~s.

~a

rok lf\2?
1928
1929
.· 1930
,;·
1931
193l!

~~H

:cck: 1937

. 1P28
1929
1930
1931
1fi:J2

5 g.

,Irč

3?5 . 94

:;o. :ro]c

30!5.5()
~- .26

ť 41?-;·16

41:5.?!)
•l?:\.15

.:Ln .

l!'l:~ :l

K<!

:1\?:l . :lo
;}!)'?;40

19:54
19:15

•tlQ.513

l!?:iG

·:5w1;3~

1937
19:1.8

:~n1 . :s~s
:1'71.:~:1

19:~;3 · K(~

5.648.94
5.87?.14

:;;•mo;(ia

1934

ll

l).-820. 93

19;~~)

ll

r;.h14.01

6•.060<59

19:5'1 '!
19:!8 "

Kč 5 . 50f) . Hf~

n.ll4. t>a

6.19!3.03

ln:J(> ,,

5 . 2~S_4.• 1?

f).292 . GO
~5 .4!38.05

Sdělení Městské spořitelny

na Král. Vinohradech o úrocích připsaných
na vkladní knížky Karla Čapka v období 1927-1938
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-w-

NotáJ. co"' soudnl kamisat ,

-ŠTI!PA!>I :: MIKOLÁŠ
PRAí1A - KRÁL ViÍWHRADY
· lp. 2:>1> -Jugoslávská 15.
TELEFON 26-1 90.

Titl.

Okresnímu soudci civ • ."ro Prahu- jih v Praze XII. , p ostupuji
se žádost:( o laAkavé prodloužení lhť.ty .Protožo mezi účastníky
jest jednáno o dohodu

dědickou

a projednao{ s tání jest usta-

noveno ·na den 17. III. , žádám .o lal akevé prdloužení lhil ty db
30; VI. 1939.

Noťářatv í co 9ll.·udnÍk:omi sa řs tv í v Prs z.. XI I., čp. 236·.,
dne 6. V. 1939.

~ ,J.O:.W· pf,,J-v.;tnť'.-~.> r- t;.:.....-"':C-,~r.

~/ '""~~ r>;;-*"- -:J'--_,_df.<tf e.- 4"~~,',_.-~::1?

A:- ~~ ~~~.,/,. ~ .?o . .k;-: 49.?9 .

úírrfttFiJZ~-' ;;;r

,... ;;~ -~~

odti......!L..---··n•'"-·-··--· ·..,··- ---_

~-·

1 3.

p n.

v.

J<t.

1~.'"'
"I

S h. Žádost soudního komisaře o prodloužení lhůty k projednání dědictví po
Karlu Čapkovi a rozhodnutí OSC Praha-jih o prodloužení lhůty do 30. 6. 1939
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D II 16/39 .

své
d ědíce

za sebe a

' .i

2.1nOCilUJ

L'lne

v

pozůsta,l qstni

...., pfed soudem i mimo soud

dne

k

, aby

pozůstalosti

věci

po

zastupov~l.

tétO · jm:~ nc~ ... ,.~4~.

sledni - vůle se přihlásil · n~~ P~:iVa ·:děcliC~éb<;· se v~dal, odka7.y, p'f'ijimal, j~dnání v télq věci : ~e stičast~
nil, po
.

pf'ipad~: pis~roné p~z-~•-~taio~~t: P,~~i~:dna_l, >ve~keré · výkazy p~zósl:alostní, mistopfisein~

j~n~ní . -~~- )?.?~!~~~\::~ ) ét?... :.~ i~t:i:i:tosti: ;~~:~d~-i~,?-~1,:.' -~--- , ~a mne . P•,>_depi~~~-~~~ .P.~?~~lá~~-ní __ ~~-.
k.\1 v'ktad~ ·. do knih poze_m kových pot:h~i)ná n~l; .. prohlášeni výrnaz~á - v).dclv;l~ ·aktiva i
zůstaloSti likvidOv.1l a v pNčim! uzn:í.ní~ jich ncb neuznáni prohlášení činil , narovnání · v.šeho

zejménil dědická narovnání uzavíral, n~al isaci jmění pozttst.alostf!ího prováděl, vé.ci movité i ncmovilé do poZltshtlosti pa~cí 2cizil, věci r. pozůstull)si1 pm mne zakoupil, rozdělení pozůstalosti pfedsr.-.
bral, návrhy na ror.dél ení

3.

přikázání pozůstalusti činil

zejména soudní usneseni v této věci

fl'l-lťě

a odt:v~dání. pozťlstn\o!;tÍ vymohl, vd _kerá, .

určen:it, jakož. i peníze a jiné <:enné hodnOty_:·

........ !!1'.;'?..~ ·pfíjh!lal u pf"ijem stvrdil a Vl"'bec v této poz\ist:aloslní věci vše zařídil, co dle zňkoria
a potřeby za přiměřené. uzmi, byt i k tomu vedle §o · 1008 vAcob. zákona ~bč.'l.ns~ého tfeba bylo

plné ~oci zvl:i~tní.
Zároveň

na

.důkaz

.... !!l ~·j··· ·

dávám plnomocníku právo, aby za sebe jiného

.!'%.

v

Pld mo.c

po~ht<~lo•tnl č.

Skú.ck.vjtioltt~pi•ly.

f'. 8 .

zmocněnce

ustanovil. Tomu ..

. vlastnoruční podpis.
, dne ........ ~ .........

4..... . '4.......:::·.....
, ./'/;JeR
.
hfS,,

3.

.a..•.,.. .. •

Pr_~ ·

5 i. Plná moc advokáta Karla Scheinpfluga z 22. 5. 1939 k zastupování Olgy
Scheinpflugové-Čapkové v pozůstalostní věci dědictví po K. Capkovi
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- ~-

Notál co aotldní komisař
!;TI!:PAN MIKOLÁŠ
PlíAHA - KRÁL. VIN OHRADY
~- ~- Juroslóvskó 15.
TELEFON 26-190.

,

...

D II 46/39.
----- -----~ji---

Proto,kol
. ze dne 17 , května 1939.
u

n ot ářetvíc o

soudního

XII.,Jugoslávská ulice

P

f

e d mě

t

č íslo

komisařství

v Praze •

popisné ?.36 .,

em

jest k ·c . j .D Ir"46/S9 projeór1ání pozustalosti Fh.Dr.
Karla čapka . ~pia ovatele ž Prahy xrr:,cp .l853. ,
jenž zemře l dne. 25 :prosince 1938 zan.echav dov ětek
ze dne 25,srprw 1935,

J • U. Dr ,Mi ro sla\'

Mikoláš,

j~ko s_o u~ni komi sař.

Jo eef Topol , zapisovatel.

Od. stran :

l .J .U.Dr.Kare l

Bc~~ei n pflug .

advokát Praha II .,JE!čná ul.
za poz,vdovu Olgu

~apkovou

Scheinpflugovou,
2.Helena Palivcová,Praba XIÍ.

3.Jo~ef . Čapek,spisovatel,Praha

xrr';.Úzké.

uli ce.

4.Dr .B rázoa , D ~no,

5 .Dr .Adolf Pro.cházka, Roz.t oky ,

6 a. Protokol o projednání pozůstalosti ze 17. 5. 1939 včetně místopřísežného
seznání jmění, dědické dohody a návrhu soudní odevzdací listiny
426
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· Bezvýminečné
a sice:

přihlášky dědické

Čapka

ze zákona

l.pozilc:tdé vdovy Olgy Čapkové-Sche;npflugové,

'

2.poz,bratra Josefa Capka,

3.poz. sestry ·Heleny, provd .Palivcové,
byly přijaty soudnímume~en:!m ze dne 27.IlL1939 č.

J

~.D II 46/39-1:;.

- '---

Vzhled~m k těmto bezv~lminecným dědickým přihláškám ze zákona, zřizuje se :toto

· místopří

n

í

Vklad.ní knižky;
.
..
a .I Městské spořitelny' na Král. Vinohradech číslo
51877 se zůstatkem ku

dni' Úmrtí dle

ooě

ie~i této ~pořitelny
včetně Úroků
·,
;
"
. ..

13.8'73 .95 K

per
b ./ vkládní ~Úka Íéže';pofit.elny 1
e e zťtstatkem ku dni Ú!lll'tí včetně
r :

ř.

Úroka I číslo k~ .49 .59'7/

?03.209 .20 K

· Pohledávka
proti firmě
F'.Bo:rovÝ
.
.
v Praze II. ,Náiodní třída:
pohledávka proti

firmě

F,Borový v - - - - - - Zl '7 .083.15 K

sneseno:

6 a.

(pokračování)
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přeneseno: '

217,083.15 K

Praze II.;cfnua ku cihi Úlnrt':!:
a/ Účet vkladu A/
440.000,-b/ Účet vkladu Bi firmy
B orový-Topič/

, 350.000.--

c/ běZrlý Účet s dispo'aiČ ;;l<
n:ťm

právem pro ' Juiir

Karla

Schei~pi'Íusa '''" '
'· ~o.ooo.-cl./ Účet běžriý~h honorářŮ

423~282.50

e/ úc eť zahraničn:!~h

ia~:355 .~

hon'orářll'

celkem:

"

1,696.637.80

per

1~

696.637 .80 K

HeYeně Palivc~~é · ,
Y~Praze xn:: Šbbě~Íavská. u1icé č:Íslo 4;'~ z t'i- '
tulu hotové ~á;ujcky per
• 25'Q '.ooo .-- K
Pohledáv'ka proti pan:!

- .. .-tlroky

Íéť~' ~ohledá.vkyjsou

z

~

ku dni

úmrtí zcela , záplaceny.
Běžný účet

,··~

.-:< . •.

é

u Živnostenské banky
'

v Praze činil dle sdělen:! této ba.>iky
ku dni Úmrtí

2,192~240 .95 K

sneseno:
; ,."...

"1'.

..

~

:.

6 a.
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.... .

~-

•...
\ ..
·-::·_.

'4 '• \

přen.eseno:

2, 192.240 .95 . K

Vila Úalo. popi@é
. . . . l853 y Pra.z e-

\'

Královských Vino?radech~ č'íslo n .28
Ozká ulice;

zilstavit,el. byl. P?~le sml.trhové
19~.

ze dne 4,listopadu
čísl o

domu

se stav .Jlarc ,č
. .

.

.~at

vtastníkem

1~53 ;- V Pr~ze

popiro}né

Xll,,

,20!;1 a zahrado1J . Č.
:&f ·;:/'['? . x'''>!·

j.~::' ..

kat,996/13,vl.č.2248

.

út!"' '•

poz.knihypro kat.

územÍ 'rraha • ~J.~l~J~k,é ~i~o·~~~dy:.
Hodnotu této nemovit6sti udávají , pří· .. ,
tomní Úč~stnfci vzhledemkpova';~ této
budovy

sounlaeně

na .

400.000 ••• K

• _Cenné papírv;
a.; nom.lO.OOO Kč ••• ~ piljčky obrany státu
v kurs.hodnotě

ku dn_i úmrtí,vinledem ·

ok~in,ost·e~ pamÍj í~~ 1la trhu ~en•
~ýc; ,papír!l, uiláv~jf p·~,ít~~í hodnotu

.. k

těchto cenných ~·apÍrů na .,''·

··

·.,. 4.200 ,.;".

• / k\.irs 42,-K/
Úrolny ku

an '( úmtj.Í

K

b ,/,nom:lO .000 .--Kč 4

~átu v·· hodn otě ku t1ni ú.-hrt:!
2, 596 .499 .30 K

6 a.

(pokračování)
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-.u- ·

.

, 596,499 .:11 K ·.

přeneseno:
.

,.:,,

.s .ooo~--

::a 100

K

87,50 !{

c./ · nom.l02,000,--Kč 4,5% stát.
umof,unif-ikačrií:,. čal.

p\ijcky

v hodnotě ku dnLÚj!l.l)iítl ( Při
kursu 62.--K/

úro_ky .}:

' ~

63~240 .-- K

~~~~:?ni,i."··s,r·,;·1 ,.r

: 1.65.7 .50

K

d.•/ · nom.l2 .Oó<f ,•-:"::iJ5p,\131 ;,5%~~li-~ ay.riícJ:l.·
listÓ. >Hyp~t~Č~úi;bank '..
'· :·.

.·

:

..

::_~' ~-;-:;:

..

"" .. ~-· ;-.~: - '":'

.

-

. ý lH)dnptě.!-ku•idri :l:~ttf~<''

per . I pi+ kurauf 62~~· ~K
Úroky k tému.ž dni

e.l
Z:tvnost-onské .tlElnky .OV PraM. V
hod notě ku dni Úmrt i ,per,
/při .kursu

56 ;A,ZO ·"'- K

62.--K/...

1.690 .).O K
Ú~oky. ku dni Úmrti
Podíl · spoJeného
druž§tva
"Né.rOdn:!.
.

ho divadla v Pra::e,::epsané spaLa
"

_v

.

.

-~»

1.000 •-- K

-7~ 2 17 33 :5'78 .16 K

sneseno:

6 a.
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~ruč.obm,

nom,hodnotě

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

.,.
přeneseno:

·

' •

2, 733.578 .).6 ,.K

P-ohled ávka za ·~anem Éoh .
Ferlikem,maj~telem diva~eln! agentury Univereu..<n v Praze s

.,., .. .,.. ::-.·•.
.. ,··

·, <- ·-~

př islu-

šenstvim, tÍro ky , a útraty per•

Aut orská prií.ya ;U:sťavit~ab
oceněná

llyndi ká"tem spisovatelé. a

ekladatelů • v Praze

na

2

.185 .550 :-- K

Osob ni svrškt ·z'dstievit ele.

p,rádlo,šatstvo,čá.~i byt'ového ·
ze Hz en í/ pokud i ust!ivitéli . ratříl
oc e!Ď.ljí · '!'řÍtornní účastnici sou5 .ooo· -- K

hlas ' ne ne

6 a. (pokračování)
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• Dluhy:

·l.K.'lihovní d.luhy:
a .I pohledávka 1,1ěstské spořitelnyna
. Král.Vinahradech, zajiě~ěná na
domě číslo

popisné 1853 v ---

Praze XII., s

}'.říal,\:!Šenstvím,

podle dluha_p~eu , ze _ dne 20

.pre-

sin::e 1924 ve zbytkové Částce

•

' ..: ~- ~-

''<

dle

. .

'

sdělel)Í ' této ,,epořitelny
-·:·'.i'"''·'' 'i'>-

,_.

,-,.'>ť •. '-·;y ,

.

·

ku dni Úrr.rti včetně J.,··!,:><
řokl'l "' .
'""

o

26.423.09 K

'A

b ·( pohledúvka téže spořitelny váznou•

ci. na

těchže

n e;novitost,ech pod~e ,

<Uuhopisu ze dne 26.listopedu
1929 podle s~ěl~ni té ~.~ _!!Pořitel

ny s.e zíbtatkern

včetně

úroktl. ku

dn.i !Í:::rt i

18.291.45 K

2. Dluhy neknihovn:í:

e ./ léče~mí a p ohřební výlohy:
• ·~ l.Pohře):mímu ústavu h l.miPi·ehy

za vypravení pohřbu ·podle .::!ú~1!~t.!!u,___ _ _ __
44.714.54 K

sneseno:

6 a.
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(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

přeneseno:

44 .7_14. 54 K

~~ Í7:'I~9a .-~ K
a. Vlaóim:íru šnejd.á.rkovi ~ Praze
ze óne 3Lp rosince 1938

I., Nátodni tř.íd.a,Zft tiek pO" ·
děkování podle úctu ze

dne

7.ledna ''·l939per·

1.879.75 K

3. Spo lk\1. odborných o š!l1i řovat elek

• Patricie• v

Praze ~ L,dle

Stvrzenky 'po&'t .Úř!ldU 13V
120.-- K

Praze per
4 ,Zád.uš nimu Úřadu hl:m.Prahy
pop latek z hrobky dle stvrze.nky

téhož po št.Úřadu
5. Františku Heinitzovi,hajnér!'D.I
v

·. 178 .ao K

Dobřiši

6. Františku SoUkupovi,povozníkU

~e ~'tarcl Huti u Dobří 8e za dovoz
materi ~ lu

ole účtu

190.- - K

7. Elekhickým podni~ rilavn':ího ·

měst; Prahy za odebranÝ elek:tr.
proud pod+e. st.vrzenky per

a.

306040 K

Frantiiku Něrncovi
, Stará.• Hut za
. .
.
~.

~

~

práce , podle ,Ú ctu ze dne 20. --~,..--64 .a ll o49 K

sneseno:·

6 a.

(pokračován í)
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přeneseno:

64.811.49 K

prosince 1938 per

.197.-- K

9. Josefa Oppelta- synovci
~o~~~í

v Praze I.,za

zboží

podle Účtu ze dne 19, .p~_á'lnce

1938 a stvrzenky ,;o- ,z aplacení
per

,, 128 .-- K

10. Františku Kadlecovi,DobHš_,

za prác e,podle

účtu

193~f

22,listopadu

·Jetu,téhož ze

ze dne

.a opisu

dnll:- 1-.pros).nce

193~- , a ·· stvr z ení

o . zaz!lacení

per

, 492.10 K

11. Colloredo-Manst:eldské parn:í
pile v

Dobříši

za d,odané llbo-

ží podle účtu ze :,ctne ,?l.listo~
padu 1938 per

125.65 K

12. ředite lství po ět a telegrafii

v Praze podle Účtu a st vrz .za
·te1efon,rozhovory
13-l~ .V.Dr .~J<!se:Cu

lékeři . v

snefleno:

, 443,60 K

Czwni!el:!kovi

Praze- Dejvicích,~~a~---------66.197 .84 K

6 a.
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P,~r

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

(,/';

přeneseno:
<tY

'léčení,pod1e

• 'Ss'.i'9F''a21 'K
etvr?.enky

-~'-:·;•5&d:: :D'- K

~. 1~. Pražské měaÍ/~ké iJio·j i št'ovt1ě ;
v Frsze · dié'ť$tvf~eílek per
1:021.50 K
15.CyrHu'·'Chvojkbvi W1't '''""'·"''"'
135.95 K ,.

,,z .600.--

K

19 .Ji' ~Sjk<)rofi;v Prá'te , L; ~eta~ii

6 a.

(pokračování)
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K

,,
K

1'1.000 .~~ K
108 .637 ~14 ' K .

6 a.

436

(pokračování)

.

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

""" ·

'·
,.
_preneseno:

24-.Bern:í Úřad v . Přaie XII.,přfhYá~i'l
k po z ,zť.st av. na dlužných danicli
. dle ptihlášky číslo listu_ _ /

per

"

Př:ítomni účastnici

uznávej i a

tuto -po

so\llhas!. i~ vJ'ej

' zením' do

teprve dodétečně.
25.•Fi:rma F .Top:l.c >'Vúraze Ii. ,Národn:í
knihy ; ust/av , ,_,
per

· .1«208 i 50 K

sněseno:

270.799.64 K

6 a.

(pokračování)
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pi·enesenof ·

270A99 •.64 <K

hr.ne·Bo~ový \.

26 .•

Praze

rr. , Ué.roct;:ťť

ni třída c .11:iza dod ?né knihY
· zústaviteli per·

'· .
351 .80 K

27. ošet fuj ícím ' lékařům - za o šet_ fení

v

n e~c ftťie't~viteťe p~r

:úoo.--

K

273 .151,44K

Jměni

hrubé:

dlllh11 celkem:

nvz.(jrněnf
--- ~

1
\

foziistalostní

či ni· z. aoí?.3a~ .ói ·'K

_.

Příto:nn:C poz ~Účastnici' v této ·pczustalosti:

1./ Olga Scheinpflugová.: Čapková, zat:it.Ú.u·.n rem ·
. Karlari'Sch~inpflugem, a~ strany j ecdei',
2./ a rr6sef ·'čapek;

'3./p~ní :lel~ria

P á 1 ' v c o v á ;:.se strany dt;lhé,

Uzavírej i ohiedne 'pf'evzetí pozťttiÚosti •V Záj el1!'le

6 a.

438

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

D i 'd i c k o u doh- od u
Scheinpflugova- Čapkoyá p'řevezme v této
·";:

poziict.alosti Vilu

číslo

se stavební parcelou
996/13 ·.zap~.ve

č

popisné 1853 v Praze XII .,

.kat .2081, a :z,ahr!!d o_u

vl.č. 2l'AB po~ ,knihy

č

.kat.

pro kat .úzern.í

Prat~a - Král .Vi nohrady na ·srá ~ku z oStatl)ího j:r.ění,
které •me:Zt ·Účastníky bude rozděleno.

ú

čaetn :íci

svolují,aby v

o devz\fecí ' listině

byl d!l.n jejich souhlas k vložení práva vlestniekého

na tuto nemoVitost př~mo pan:! Olze Scheilipflur.;ovéČapkové.
Ohled_ně

autorských práv uzavíra}í

ob ě

strany

dohodu v tom smyslu, že veškerá tato pi;ava j~J:éhokoliv
druhu :p-ilkud zilstevi:te:li a do pozustalost.i patří,
přecházejí

uzavl'ením této

dohodydědické přírno

na

, paní Evtt_ ~r_li~dovou, cho,~ advokát,a,, v : B;rně, Veveří číslo
43.,a na .p!lllÍ J .u._nr.Helen!:IJ':E?e~pá,;:j,ovou,chot.ď univ.

profesora ~ Roztokách u Pr$y čísle P.§piané '7 ~.~a
ke Ždou j ectnou ideální.,poloyir1 ou a,0~g.~t,Pouze llokud .

ae týče podílu. k,terý v . tétp .,POZ~ilt,~J.~a;ti připadá na

poz.sestru ,Paní Helenu Palivóovou.

6 a.

(pokračování)
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.. ·
kaŽdou
.nz. :áhe~u P-ro- ' .
.(,: .·

J.u
. ile / t edlito

!útWr::.··

právo ohl~ll.~ této

úiavíraj:í.:
1 ~, Olga

.

Čapk ~vé.- I:J(:lJ.e ~np :t:ltl~ové., Jo oef Čli.p ek, Helen a

. ' ( .• Palive:ové. a
. ' :: z:J:'koÚa~í ,o;eatro•'I!ík , ne~f~~ 3 :é AlenÝ Gapkové ... P.
]:~~~~-:~d.oH Ptoc~tizk;,~i~ersiťríí
v

-\'

·..

8!:T:,: t9J~i~:hvuť ~:~:~·; :;~f~~:!i=~
300 .000.-,-K
in\, aby
.

.:;:trovník t~

nezleÚlé

přijímá a

per 250 .000. -~K zliirt.ala i .
.

6 a.

440

~e pr6epěch

cástka

;ronisor

(pokračování)

StO~

.

;;~

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

v . P;rohoři,a

...

to nelcni~o'roě, ve .al!IYal·<.i llosle"dn:C vůle

?i&,.at~~ite lovy vyjádřené

v kodioi Í~, a

.v:ý~oe
b~l -yyp_lá.c en

abý

. těchto 250 .000 .--K t .j. 4% Úro k z ni o~

' ot .oovekém.u opatrovn:íku . nezletilé panu Jo sefu <l'apkovi
•

. ;/,.:

~·

' -r.

~ :pro

-'

'

~

'

~-

•

tuto nezletilou •
;;··

,

Zbytek 50.000.--~ budou .P~):i~n~ y;)l'platiti oat at l!IJ.i :::
děd icové v p omět;<.~ jejich d,~qické'tlo ; p,rá.val a to do

roku ode dn é vydáni odevzdaci
~p-tísob.em,který určí po rilcen~~ ;oud. ',

do doby jednoho

lietiny-

, Vzhledem k 'prá~,~-~r~ ,;ro p~n~. J~sef1:'9ap~ a
jeho~ rodinu j ~o u, v k9di 9i·lu .~yl•r;ž~n;, ~~ohl;Š~j e<p an
Jo s ef ~ope k~ ž; ·~huhlasí ( i!ll, ab y ' veŠkerý výnos · tohoťo
'>-• ·-.,·
.&

'\»'

5'~J.I. A•. ..-~,. ,-;.'o'"'( --~~;-

•

'

·

_,_,~~

o-x-:

.':-'

.

:·-~·-~~

. odkazu.,byl , ponecháván nezl~tilé . Alence Čap kóvé '
·

·

:·

. ·

···. • /: .·'

'X~\({:p;'=''~~,;,;_t;:c-:'j'::i:

''ú'..:;

,.':

., _,,, . ·'

,•,:

.

a"

že n ečiní nárokll na t enteí- výnos ani f i nýoh nár!'lldí. z

dfiv~.~{i této P._Oe~ed~i v{lle,ze j ména na ev~ právo u~ano
viti jin~)lo (ledioe,kteté:nu by táto čliÍ.etka měla připadnou

ti.st~j ~e{ próhláše~ipaní Ja~il/čipkové .zá.kládá se
' do po.z ust a lostn i ::: h spisíl.\.

!f'Jl

..

R~vnež p.J.u .br,Kar~ f"~hei~pfÍ~< v

plné moci'

sestry - pi .Olgy Scheinpf lugové:.. 1 ČapkO'vé 'prohlašuje,

Žl;! .z ,,dll.vodu

práv

vyl'l~~ie~~oh' jf '~

kot:l1icf'lli.'l'.z"e dne 25.

srpna l935 nečÍ.ní Žádnýchr·~árolill. · "' '.
Přiťotr~Ý J . U .Dr .oS:.,~l~ . ~rá'!z:d~ .za svoU: r:ianželku
·'"

h-;

..

6 a. (pokračování)
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Evu Brá.zdov.ou . a p,an J ·,U.•Dr, AJ;lolt

Proohá .zka 'za

svou manželku p,í,J.U.Dr.Helenu Procházkovou prcihlašu'fí,že jejich jménem :'aouhlaaí a .tím,eby právo
už:ívaci . onl•a~orekýoh práv jak . ehora !lvedeno,
bylo , zftstalo vyhraženo paní Heleně. Palivcové a aby
.tato

au~orská

práva aarnotná.

přeala

na

ně

jako vlast-

nictví.
Př:íťornní účastníc .{ ÍJavrhují, aoy ve škné poz.jmění,

oylo do . rúkoU: dědiců pozilatalosti· uvolněno,:protože

d.ědické poplatky .j s~ u dostatečně zajii:ítěny neroovit~sti.
'Přit'omní ú častnici navr.h}lj i d~le:,'aby'••,aoůd ·vydal
tuto
~

d e v z d a c i

:1 i s t i n u

Okresní soud oivil.pro Prab.u.jih,odd~LII.,v
Praze XII., odevzdává poz uats loa't Ph',Dr ,Ka rla C'~pka,
episovr:tele z Prahy XII.

,čp.l853

'

'jenž

.

. ;,i;;t'

zemřel

dne 2.5.

pro(lince 1938 zanechav dovětek ze dne 25.srpn'a 1935,

ze zákona bez výhrady
,

~

inventáře 'př:ihlášen~ dedi~fun:
'

·

'

.

,--:-0~ CSV6;

l.Olze Sc'heinp~ltigové -· Čapk?vé jedno? P?t?~·f,~~~:.
2.Joseťu Čapko;i j ed.nou čtvrti !~ OU; '
·' ''č""

'.

.

~

.

''

...

3.pení ~ie lene Palivca>ve· jednou čtvrtinou,

s povinnoa'tí

zapl atiti

6 a.
442

poz~~alostni

(pokračování)

dluhy, a vydati

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

nezletilé Alence Čapkové odkaz

~o.ooo.-- K /třista

tisíc. --korun./
Podle·

uzavřená

dohody

dědické

ze .dne 1'7" .kvet

na. 19 39

přev,ezme pozlistalá vdova Olga Schefnpf.ÍugováC'apková na sv:'lj <iědióký p odíl d&! číslo po:[:>isné 1853
. v Praze XII.

A;utorská práva zustavitelova pok ud pndědicku

pi. Helenu Palivcovou

připadej í,přicház':í

pan i

Evě

Brázdové. a paní .J .)J.Dr.Hel,enií Z:ro.cl:lfizllvé každé
-0-<-: --.
j ednou ideální p olo">'inou .at pro p:!.Helenu Paliv'covou zustává )<, tě:,nto prá:V:fim vyh.r,aženo právo užívací
po dobu jejího ži vota.

Ve prospěch Heleny
· Palivcové
a Josefa C!apka,pro
·
.
/
r·
•.
kaŽdého i nfch aamoéťetnií ~ 'bylo vyhražénCl; s předností

pro pa!la Josefa ~apka,vyhra!l:uje ,:rí.Olga Sc h einpfluR;o-

vá - .G ap ková. k do nnl Fc i~lq popian~
v

'L~e t}ld~ž

p odle

1853 v Praze XII .

tét~ : odev.~dací :ú·~iny .; ·v kninov~í

;,ložc e číslo Z?A8 p;zemkové knihy pro katastrální
,

.'

' ' ú·

<- ·

<

'f

;;~!}

:: ;'':

:?},;:

; :,,:<;

Území Praha - l<rál.Vinol1rady na'' d'furi c:!slo popiáre
1853 ae gt aveoni pardeloŮ c ~kat :2081 a zahradou c.
kat .996/13 vložiti p~ávo ;vlaathi~Ú:
Olze ~apléoJé'- SÓhěinpflugové,

6 a.

(pokračování)
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F'

J o ee:fa ~apka a
Helenu Palivcovou.
Pozťwtalostní

výkoz .bude soudním

ko misařem

vyhojtoven

a ododán účastník&! k pod epsáni.

Dodatkem k dohod.ě dědické uvádí Účastníci, že souhlas!
s tim,'ab/ve

prospěch pana Josefa

' Palivcové pro každ éh o z nich

crapka a Helen y

s amo statně ,

e

předností

však p:ro pana Josefa Čapka ; bylo vyhraze no a zaknihováno právo

předkupní,o}?.l e·ině

do:nu

čislo

p.opisné 1853

v Praz e XII., s p řisluše'nst.vim vložkG číslo 2~48.,

jak j iž v orl evz.dací listi ně uvedeno, souhlae:C Účast 
níci s tímto právem .
Poz0stalú Vdova Olga Scheinp:flugová. - ::lepková
ve stnyelu

§u 75!;3 obec

.o bČ.-·zak .

avršky,uvedené v

aktiv8ch per 5.000.--IK•

Po

přect

ani a:hv.í. leno a podepsá no

6 a.
444

převe;uae

(pokračování)

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

-·.J.t-

Prohli.Í-šel):Í •

. Podep.s an!i Jarmil~ il'apk ová,J:hoť redak:to-rá;
1Jzká

c:í~lo ' i~53 ~roillsšuje,že nečiní

nárok&

pm.ilsta lost.i pana Ph .Dr ;Karla .-čapka,vyhraz~ných
v

dovětku

ze dne 25 . srpna 1935

a sou.'11áa:í t im, aby

v!tnos obno-su odká zanéh,o'' n'ezltilé Alen 'oe ~apkové byl
·ponechán tét o .
Prohla šuje dále, že neči ni ani jiných náro!dl.

Praha .XII.,dne 17-.,tcvětna 1939.

6 b. Prohlášení Jarmily Čapkové ve prospěch Aleny Čapkové ze 17. 5. 1939
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2 . Čť .t"Vn fi l t1:59 .

št ..tr

i. k o 1 ~- s ~ * j ~ ke

$O.Udl"'l

ír~o

j 0 ~t Y.: Č . j .D II 4 0 /~?<J j c(J nb.r.Ji \ 1 p o2Ú0'c e locti Ph .Dr .. K1.:J r1e

\ a
26

J

r:·· k e , ~pieJ:v a·lJel o z

. p-ro ~. inc e

1.8 38

P.rnhy XII - 185:-5 , j~ n . ž zť'~:rře l dn-e

z, f~l! ~cha~-; dov ětGk 2 ~

. "J . D r.i.jiro ~ lev

:.:t J.;oJ.áš ,

~ """"'"'!<N~A<ěho

oouduéMJnlbo

rtne 25 . srpnu 1C35.

Od stran:

" Pruc. é. J. prae•. ·' ' B /1J...3fi

U!; dM ~
~~-m'
19.)6 ~Vf;1>ý tW:Wh!:.:lf SU'~\ft AII Mik~

tiMAtc"' r~- K'rf.l. Y"tr.ohtAdech.. .

2 . Jor~e( Čap~i< , spisovatel. , Prelta
XI _I - 18t1S • .

6 c. Protokol o projednání dovětku Karla Čapka z 25. 8. 1935

446

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka
"!

Pi'itomni Úč wst.nici po ci ť:r[!sUji oauc:J núnu ko:nisař"i
.

•.

·.:t..

~

pcp l atl<.cvý· v1{.k' ~z pro ~kounU:rt,·š e a . e~l}_yůiiv§t:. j-t:j •
Ohlcčhě !!ir•'lisobu vypl;;;c o6,;í odkaz•l 't ř·i.:r~a :ti<dc

korun col./300 .0 00 Kč ,/ v e p.rqsp ěch. tl<lll l.Jdenky čarJ l(ov6 ;p roh~ aš~ ji tiče ztnici . z~

.

.

.

poh ~. lí~ úvk: , tt 0~ 0 u z~\~s{i~el
''"'l:ene Pah-"rcoye.

pa n:~.

Tato pohledávka ··· fest Zali
I neknihovn_q I a to et~t.kem' v

];laní H ó len. ě Fa l i
a

~yl.a

a

j.est .

ve ové' .
.i

·~~ ~

í::aw·4% 'proo ~n ty roč ně{.

."''

·k

y

lem :z.Uetávitelovým
poh lérJ;áku a úča stn íci uztJali o.j)Caz ve "'~·ši třista

tisíc korun
uplao '.ll1.1'\

na

čsl. , ač .koliv

pohledávka tato byla ji ž

d~ěstěpacÍesát t i sí<J ko,ru~· čsl. . .

Vťíich.n i· děclic ové,J

. U. Dr, Kar el Scileinpfl\lg

v plné moci poz .vclo,vy
_Ol gy
.

Scti~~npflŮgové
.

Čaplwvé,
.

-

paní Hel'"'i!na Palivcová.. i p .Josef ~apelť prohlašuji , ~c

souhlas i s t.ira, aby·· č-á stka pad.e~át ii"síc k v:n~n csl .

I 50 .000 .--Kč/

ve

p:roepěc h

nez l et:né AlertkJ' ~apkové

by1a teto vyplacena .z vkla<iní \(ni',lky , Městsl<é epo ři-

telny · ne Krá l .vi n ohradech

č:ís

.

~

.:t'ol.45597 a pl'o ni
' ' "

•

.,:;

_'../X·

s lo žena <to soudaíllo O.epos ita u této spoHtell1y."·

6 c. (pokračování)
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Pónevaaz "bytek dv~stě:pejiesát tisíc korun / 250.000.-,l}est ve c s

n§~i , leg~~lť:~~ ominis, navrhuji ú častn:íli;
. i <nadáf~('ipOiJ <';C!-,ána U pÍ .Edeny

Pe.livcové,jež ji bude dále zÚrokovati.

JJ~dicové piíjhl~šuji, iie t:!mto zpús.ibem •gude posledn í

Rrdcházka - dal svlij sou hlas tomu to zpťtsobu ji
1939.

6 c.
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Notál' ·co soudnf lalmiS!If

~Tt!PAN MIKOLA$

?RAHA- ~RAL. VINOtiRA\'JY
· {O. 9.)6 .. Jusoslé"k6 1.'l,
TE.}....f!FQN

~?:6~': 9a

episy cielo jeon<Ici:n n 41l/39
a · , episovatele ~.
.iú·. :ĎzkÍí.

?rdt,y-

popiať.e l~b3 jen l. eerrhlon& 2'5.p ro$it1'6e
likv i duj
'

. ~-

_. ,

:;o .ooo ';~'-Kč

Ph .Dr. Karla Č!J~ka; s1li~ovatele z Prahy XI~. ,

?5·.proeince
• z~·komil.

~9~:8 ,

z.p_p?.ch ay

bQcvýmÚečně pQdané : pcť .•vdo-

.:~~"f. ~inp{l\1~0_!~~-- Č(li::lf~Y.out ~~ -~ .. ee~t. ro~ ~·ff~lenou_
Ú: a ·po2.. bratrem Joeei'em Čapkem!pi',ijal !S!·oud usnese ÍS39

cj .D i r 45/..)9- 12 .

7. Návrh soudního komisaře na vydání soudních usnesení
o vypořádání pozůstalosti Karla Čapka
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!ltíetop:r·ísezný
. ·. ,; ' poz;..stalo~l.
.
. ''' "'
proJednanl.

"

činí:

Podle toho

l.hrubé jll':ěni: ~: ••••••••• a, 925.Mo . 51 Kč

!l.•pozůst alostni ~luri·/:... 273':'151 ••44 Kč
y·
j.
_:>- ·-:
'3.:PlJ'!: j\11_en}: cJ.pi: ...... 4,652 :~s8 9 .07 Kč
P řipojený ;;;;Í<az p;plst,kov~! soud echval~j·;-~ z~s_:!Íá
. ·--:~·

.·.'

~,-(

.

X-

<

'

'

jej bel'

nimu tÍřf.dU
.·. v Pr. aze XII ., k vymeteni dědické daně,
'
.
Od.f;;Vzdac:C
li~ inu vydáva .s oud podle §u 2é.odst . z .c:íe .
t"A-,,
-~.

,(

•

j:,

•

/

nař.z 10.9,J.915, č:ís .276 ř .z·. děr,licťm ·

,

:.~-

:_,~,

.

"'

· -·=

.. -

=

. -

-.-v

•

lio nkou
poz, .
.

- --;."

vdovy Olgý Scheinpflugove .; - ~apkové, poniJ.,sdž dědické

''c._·.
-~~:~;;:,
-"'f'?·
~
. ·;",.::. •
.
pop Útky j S9U z aj Hit eny n'e,novi tým maj etkem.Ale . prá•;a ll:'
•

~-l"-

;'' ,-, ••

l<.~-

.•

.;

.

'

+~--

~-;<:·

f

.< .. "'"

.

'

•

od ev~dac:í listiny lze vl~hti do po~.ernko.vé knihy teprve
•.

:·

~

"'

•

. ,,,

>y.

po ro ce ,ne1lud.e .li d!·:íve prokázáno, že dědická daň
zaplac (;l'Ja ,?.a ji št.ena , nebo že

platKóvý úf·aA./ {27

1:1

je

tim bude . eouhlasiti po-

n~f·.; Bude-li ten~o

pl"iikaz poo..án,

v ykoná. soud knihovní vklcdy z odevzdaci lietin:t z moci
Úřední.

Ódmanu not áře št epána Mikoláše , jako eoud .ko1niseře v

PrÍl.uXII.;Jug osláveká t,ň:ída c íelo l:í.,urcy ~e soud _
•.

paušální

částkou

·

· · ~ ._I;'.(J!itJ·-'1!
.~

.eeó i

M.

'l:'uto : od měnu jsou povinni z;:pleti't i dědicov6 poměrným
d íÍem do, S

dnů pod exekucí - po právní moc.i tohoto

ueneecní,
;j.

7.
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,,

Prot,i tomuto uene_e eni J:z.e si stěžovati

••• - - ••. '•·- , ::ac:- --··

.,. _-

15 dnu ,ode

,-

jÍl\l<>:doi'uč~gi .u p~~~1\"silého ,\:;,~udu.

, ·

ol'atři'ti kolkem .za 20 Kč

. St:ížnolrt. nutno

dn~ , -•---

·:0-

-'1 .

.,9Mťen~·;~~~S .c
i>l)ddel.ll;. ;dne

Okresní eou<i c ~ ~t l.pro Pránu-jih,v , f raze,.K,rál.
; o,9?ě l)f!k~· 91'ieyooává poz~~f,!lo ~t Ph~Dr.

, špis~~atele
z Prá~y;,._ -xn.,cp.lB5:3
'
,
'
·:
(
. , jenž
. :
·'

·'~:c l5arla

~'

~ .-

~

'•''

zemřel dne 25 .prosince 1936 _zane5Jhav dovětek

;e :?ne

p:ři~ilášill; Ýfll . ~ě-

25 . srpna J935 , ze zákona
:' di<)\)..'11: '

1. po:z.uct.alé ;cově Ólze Scl;le!~p flugové-crapkové j Mn ou
poloyinou,

" _,
__
,
pot :Úratru J'of.l~f.u Čapkoyi : j edr: ou; čtvrt inott.
; ·... p~ž·.,,.;e,;ťfe
Heleně~ provd .Palivc ové jednou
- čtvrt
,
.
. in ou,
2~
,~,

J'l

.

__

__

._

.

'

'

.

_

povinností zaplatiti veško;;ré pozůstalostní dlÚby , a vy-

- , ri~zÍétili
n~t~ři
~{\.st<1vftelově
Alence _Čap~ové
:: .:;'"''":i'
::.:.:,:·
''/,,,.;.;,:_- ' 'i<'
-~1

y•

~.:<:

,,~;[,:~:

''

·;·.•.".

'6 ietá tisÚ korun cal . ·;: ,., .Z/)0 :ooo .~-Kč •
,Podle uzavřené dohody dědické ze dne 17 .května

převe. zme pozů.sts lá vdova Olga Scl'l~irtpf lugová:-:Ča;p-

7.

(pokračování)
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-~

'7-

'1

V P?Z~ctalos-ti Ph.Dr ,Ksrla p-apka ,"ri';pvatele:. Prahy

~I!.)(•, en' zeml'·el dne 2Ó . l2 .1938 , _l)oúkaz'! H:
1./ ~iyl.}o:rt-enekou banku v P:r:!'z~ , aby bez o~l ecu n.a _.:va•
zan2.1• Y~la~u a j:iné4 výht:fcly , uvolnil,a dedicfun: Olze

"'.cheinpflugové-~np~ové,Hele~ě Pa,l ivcové a -J<ieefu
Čapkovi . bezpečnostní. schránku číslo 2542 a ťěžný
·-.~:

<":.

••• •

•

,~

'··

:

;> p~~ . ,;~tavi'~~~ův, ,.
<tff c
.,
;2 .IMěStakóu_ spo řit e ln ~ . ;:~; ~Pi..t•lf~n'o~re.dech, aby bez
~hledu n.a v~zan oei. a jiné výhr8?Ý. z vklad~1Í kl1Í~ky
v .v ; Cis.49 , li97 vybrel!l cáátkÚ ....... 50 ,000 ,--K
•

'

. ·-+

slovy~padeeút_ tisíc korun a tut o uloii la .do zvlášt -

ního

.s o.ud.n:ťlio

dep osita

n·ov ě zříz.eného

na ' jrnéno :"

h ed .Alenka ·~ ~pková• váza'l·ého pro 2dejší eoOO. k

•'·é;f:ri'·p

46/39,Zbyt.ek vkladu na vkla<:!ni knižc e

č.

~9p97~ s. ,íroky, jakož i celá valuta z vkladní knížky

·v'.l • Ci s .518'17 ·b'l,~t ež

uvolněny do rukou Olgy Sche,in':'

: :R~l.il-%?v~ -Čap~:.ové, Heleny Palivcové a Josefa Čapka .

Očastdxy .~a~
. po;tka~JtJ~, ~'Py tyt o ,vklegní l(.n ÍŽkY,.
..
,,

Mě~ské
epoHtelně
• "< .
•
·•
.
'
·~.

na
.•

Král .Vir; o hradech· př'!iclložiÍi

k p ro v~dení pt ík a~ů .
3./ Na!i.ladst elství }'r.Borový v Praze

II., Nar o ~.ní tř:ícla,

dedic~n- Olze Scheinpflug~\~é oo: ~epk·ov é , Helene .

Palivc ové a Josefu Čapkovi. uvolnilo ve_š keré vklady

.I.

7.

(pokračování)
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z~'>'tuvit ele,

4./ Spoje? é

druistvb liá r<idniho divadla. v Praze,

:z.eps . spo l .. s ruč ením obmozeným , aby p.ocil z-il.cta-

~ .ooo ~J'= ~~řepsalo
~ t o : ' !le po;>,. vdovu O
~ .. ~

v'ou;.fr~f't~~t< pe.rfvcovo
·-'

~:-, -

• · O proven·e
"

dědice~

Sch~inpflugovou-Če.pko·,"·Josefa

.:,,,:.:.,,:;;~·,· .:.'h{:~·' ::)>'·

v

nt

~apkci'"'"

"' ~'"'' <iilfi : 1ipf)l~_~:.Ev.

.

~ oto • uenesení bud i z ·uct.ejsf'' soull vy.ro-.

.. .

dnťl.(J

Pratu.:j ih ,
•

.,.,.

7.
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I
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( chór~~

usnesení -:J;c

I.

doruč : '

Sclie.in:pf lug, advokát,

i .• J~č nS._ u lic e :č .6,
~eillpf ~ugová-Čapk~vá , Praha-.
. XI~ . i čp ~··l6f>~; ,

·

.

. vJJt~~e,fiJap ek,ep,isovatel ,P~aha .XII .,
Čp .. l-8"'53 ,

'

t)~e 1en~ďi'a1ivcová ,<:hot .•mir: .rady
l'rar.n XII. , Svbšs~avsl<á

ul. č

v .v'.

. nA ,

IJ-~áří~ii~. čapkova, Praha xr: ., čp.
-

1853:

· ~.'·t'
:~''L;:p:;.f;u:~pj.•Jldo lf P~ooházl<a , un .prof ·.
.· · . "' _--,·:-~>i:,:
. . . : ' ( :'
'./:·':·.: . -~
.:·-~

. ~9zt .~·ky
/

0·
.. _."...·

.·.

. __

n?tář

u ?ratj: cp. 7 •. za;~ e?:lv:Aulenú
o •
v~nKo

Mikoláš ,

·
t-IÍ4"~:a:cBráz~o~á,ohot advo~áta, Brno,
~. )!veH č .43, .·.
· .

,Y J ·<:;~·:Helena Prochá zkova , cllot

. u~iV;,• Proi' .Hozto ky u Prahy čp .-7 ••

10. J •; u;Dr;O ii:vald Brá?.da , advokát,Erno;
Yeyeřf č .43 .
~"-

.1.

7.

(pokračování)
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'

j.::~,i

'< <_ sr:~re)' .

I rr.od ře/
ne ; Kr&.L \i i no-

P_rehc

~!

••

.
--::
.. ~--'ť: '''>"
spi sovat.el , Preha

Proc~ZkiJ,Uni yer.pJhf. ·

Rozt o:~y u Prahy cp .7 kol.opatro;- ..
.

.

.

ni k ne zl •A l enky Čepkové , ',

7.
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ih:;;
,.,,,,.

č,~ rv ~nc e

!)

a ,p •k

e:,

apiai>v~<teiě

ll

PrallY xÚ. ' ~děluJeme

zdvotile , , h

seni tlllDniho eoudu se ane 15_-čarvna t.r. bylo prov~eno e.

oez..

pečnoetni e chránke. u našeho ústavu l!is • .,642 3eko~ i běfD3

6.oét

zilstevitelw byly

Jlil.-ove.ntm,

ll ',

dne

so,.čez:vne. t

.r.

uvoln~. ,

v dokonalé >úatl'

!IVN<Íl!'!i!J~
w~bi~41'-

i

/

8. Sdělení Živnostenské banky ze dne 7. 7. 1939 o uvolnění bezpečnostní
schránky i běžného účtu Karla Čapka dědicům
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9.

Sdělení Městské spořitelny na Králov~k~ch Vinloht~l~dAeclh zke dJiaeplk4o.v9e,· 1939

460

o zřízení nové spořitelní knížky na Jmeno nez e 1 e

en Y C:

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla

Čapka

tj7,~~,:·,. ,~r:~
·.

·.'."·'':<'

~ Mt::STSKÁ SPOŘITELNA NA KRÁL. VINÓHRADE0H
'

.

'

~ _); .

.

;,. TllLE ...ONV = I:IJ:RO. IJ1 ." eR&-152. 1520· 158, $14 ·$0, s•e •WB
· Ů~toNI HODIHY

00 e -13.

9.
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OJ<:!:esilimu ·.soudu ;

~.

'" nil Y..rítl;.Vinohrudeé1.~ :
::·~i

.

·. · K· výzvÍ'í · vpřiÍduuyed"nérloV:oluÚ si ozllůnÚí V · pl:ávniEť · .,
zasto\lňenf·· ilě'di'éii · pú• zes;nulém ·Dr ·Iillrlu · Capkovi, žil žúdu~r . z dP,- ,. ··· ·
diqťi ,I.w."•. ni. ,žiQ.itl•..· nn. i · fuil.n~eleJg_ž~du;, ~VJ.ustíwl'UČI.):~ ·.DOdp. ipy d~il.iců'; •'

.· nen.i uožno"'. za,tlopoledn" opntn t1. w~stekou spor1 t ... lnu .o .tom' vyro-'·
. zu:in~vám •' a :ž{tclám j L o :: znslríní formuláře prohHš.,ní·, ktú•í dědici :··.'·
· porlepf!íou u> <.ašlo\t.; m :sp:lři~9lriě , přf~to. .
·
··
·

Stejnl1 tak .ja ,tomu s ;,ocllr!!Zo:rmky • . ·

. v'"'~· ,,:,::; ~~~;~~~~~~~~r
JUD· K. SCHElNPI:"L ·.. K

• •• .

··-".·:;·~~~ .< ·'

.. .
;

'

.. :~~~,~%~~'17 .. j;;ř'fl1~,

· ·~·~·~·~T~~;~~h~*il~~f~;::~:~~#··: .·:?
·'je•t :ve :-~myslu · §ď 6 ,nař1~ehf tl, :-·UdovskéD!: ma.j~t~u z~ d~?:a ... ·

21.červha: ·l'939'j~ěhf~ ~hjský~: .
.

Ptohla~uji,h

še~Í. _
~- '--;

' V _?raie

js!ai si

'

· . '.·

·.

· ;;-:·)::-

. .

l '-

>.?·;

vědoma důsledk~ .tohoto prcihJá~..:J:;;~
'

; '

.

.

i·- .•~~,· :: .~:,-

\
·-..

c;

<'".

:.>~:-'tt)

1/0
-~~:;:

: ..

. \? ->··. ; ;_ '-/~:

ciiii{ 29.bř~zna

1940~

. i.

10. Prohlášení Olgy Scheinpflugové a právního zástupce,Pozůstalých JUDr.
K. Scheinpfluga o arijské povaze jmění pozůstalého po K. Capkovi, 29. 3. 1940
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m· :i:

nut · r1é ·-

za ari_._iské : 9.i- nearijski·' /židŮVS. ké/.
_,_:~~--

:: ... '•

•.''<

TJv~.den:Y pen~žnf Ústrrv :·žá:dál . u' zdejšího . soudu

zodpovědění

této

ct~zky, s tim:·f~

nedojde-li

za okamžhé

~d s~udu u~e~enému ·.

',
.;. '
:~\\ .
,·,_
;,.,
~. - --~' : ::
::
.·peněžnír:.u Ústavu žádané' sdělení . do; 29~ br'ezna 1940;bucte';_depos;itn!Ti.
.

'

'

ozna.~€1\o jek.o ž. ~_doJ-sk{~ ...
.:_>-~:-~pr4,)u ve -sp1ysiÚ; '; \·ý_
ci·h ·-._~ve·c1~~~:;

_mu :

P~1df!j·t~

"i .'h t:1 e'. d

zdej~Í-

soúdu :na dr~~r~t~a~ě,:.t~htlto.:.pti);~~u ~ -~Ja~tnttu~;~-/ ' Č~_te ~ně_

se _podeiúšÚ . .
,. _·.,· Ókrean:Í scúd
'odcf ~

:lne .

-·-~-~

"- ,.

,:.- Po~ná.riiKa · ~

' Podle ·§

rr ; '

/'/'

6 nařÍzeni řiš . p~ótěktora

~

Á

~i.l~ .i~_39

za ''žid/ se p0važuje•
a/kdo , poch~zi ody nejménč:•"tři podle r:af.y _Úi}lně židcvl)'kých prilro- -.
d:lčů.Za up_lně židovského, se p_ovažuj"e · prar.odič be"if daJ,ších přecl
pokls~ů,je~tliže přísluší nebo příslušel k židovťké náb51ženské
.

spolecnost ~.

.

z

·.

.

•-

-.

),.,_s.-·-.:

.

..:·

,; b/za_.:žida s.e ťéž povážuj e mfšel)ec pqcházej.íci Ó<i": dv9{;. Úplně .C ·
"
ž'idovských p::ca r <idičů,
· ..
.
·· I
·
:~f,a/kter:í dné 15/9 •..1935 náležel,' k židovské náboženyícé společnosti
""/ neb . po tomto dnu do .- ní . je_s t J;~ij at,. . · . ·;~
·;
·.;:
:;bb/kter:'r ,dne· 1:.5. g ; 1935 by l · .v !T'~'n"el,stvi· -ae žid~ín ;nebo s .. ním po
.tpmto dnu v manželství vstoUpí , · ..
, /· ·_.
.
': ~c/kter~· poch.;izi i manž~l~tví se .žideln /lit;:a/uzavřeného

.; . :· 1935.

.

.

"

.

:.ctď/l<t ed pochází z . nemanželského styk\.!

.•; '

'

•

se ~i\ler.l /lit . a/ 'a

jeko .nenianželský JÍ.o 31.7.1936.

10.

(pokračování)
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D IT 46/ 39.

U s n

V

l)V~t~st~•.1ot:ti

:Ph .. Dr .

e. . s

"!~~Arla

e n i.

.' i;

a ·P .k a , s!:isc\úl.tele ' z

:Prahy XII, ze1:1l'· . dne 2 5. 1.2 .1938 potvrzuje !'OdepsWJý 'óouct jako
soud pozllst.nl.o:Stní ; že y poi l1s~~l'csti lJO Dru Karlu ·Ča~Y.c..v:i ,spíoc,vHteli v ~raz·e ·>- X:~II, ťrzká< č ., :;18. ,ze- mřelěm dne 25 ~22 . 1938 převZala
':··=·<:'

Helena ?allvc~v~~,l;lytem _v __p r-a~e XII , Sob~slav ;:- ká ul . č . 4

povim:ost

pod le dědické<ct-ohcdy zaplat.iti K 250.-CúO. -- jako odkaz r:eil .

Ale11.ě Č'!'pk~vé ' vJ'r$. z_e XTI , , .Úzká č .ao a. ·že tnto . částka b'yla

P-~J?,i.~h~~:- :ha_dá'J.'~ - - j :ikO:
·. na .statku v

p(?hl.pdá.vka no.knihovni u

shora ~ uv~de!l;é

Pr choi"i .

'.rptů pc_t.vrzcní Sé yydávft. jat:c :~oklnd k éhlášer-'i

škod dÚ vl.n'& ř. č ·. 93/40 Sb .

Ckr~sn~ _sou~lciv~lp.í :Pro P:i-e.'t:u Jih

odd . J.I , dne · ?.?. čcrv!lli 1940.

11. Usnesení Okresního soudu civilního pro Prahu-jih z 27. června 1940
stvrzující, že Helena Palivcová převzala povinnost zaplatit 250 000 K
nezletilé Aleně Čapkové
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12. Usnesení Okresního soudu civilního pro Prahu-jih z 27. června 1940
nařizující vložení do pozemkové knihy vlastnického P-ráva na dům
čp. 1853-XII ve prospěch Olgy Scheinpflugové-Čapkové
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POHŘEBNÍ ÚSTAV
" HLAV. .MĚSTA PRAHY
. SPRAVU A PROVOZ
KREMATOiiA ;HLAVNfHO MJlSTA UAHY
.

.• VEDE JED!Nt

PO!ňEBNť ÚSTAV HLA V. MJlSTA PiAHY.
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Ve!l::eró áěl y jwu tplatny v Prue Ů pokladny Pohfabníbo Uatava hle.vnfho města Prahy
v Praze l , Staroměmké n6m.. čp. 930, nové 11, I. poechod1, nebo sloienkou ' po!tovni spolitelny V Praze.
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13. Účet Pohřebního ústavu hlavního města Prahy za vypravení
pohřbu K. Čapka
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14. Účet MUDr. Josefa Czumpelíka na 500 K za ošetření K. Čapka, 18. 2. 1939
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15. Účet F. Sýkory za sejmutí a odlití posmrtné masky K. Čapka, 16. 3. 1939

468

V. Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka

. JUDr. KIIR•L SCHiliNPFLUG
ADVOKAT A OBHÁJCE

PRAHÁ ll., JINDR!SSKA UL 25.'

ÚČE-T

'ra. 318s9. . r6sr. sec. oL· tDOO.

odměri

~- ~ ~-

a vyloh v záležitostech práYnícti.
..•. .

Datum
den

Palm'r
Rl!

mlr;tc;:

·h

Hot!Jvl. výlohy
K!

Placeno
K!

_<lojí!.alw.- k p.Dr Capkovi a jedná
ní s ním

o·sestat ení ·'d!iiío~v~qo :. .

..přiznání

z· bod.
.< 40

' Hamway

jedil~ s p.řed.F!I'rthe~: o ~Úg
_v,i.n:( pi'íjmu u

fi;,ey

1 hod.

.·'
.. : ~-

llor~vi":-. ..

dojÍžaka k p.Iir - ~apkovi a sepi
konce;tu daňov·é~o při zniní 2 h d.
tr~wa~

:;

.eo

&.~

prozk~umání dok,ladll " ~~-~~
1 ho

a.- · ·· J; .:·-':•' ;': :- <

sepis dauovéh~ př~i~ňí

'Ra daň

d~chodovou, výd~1kovou, rpnt.ovpu

~ .domu a· s~pia přiznání ~a

dali

z~ pí'·~h~:if..(Jfnilo*olr • ,
2 přiznání k aa.M:"z, ~bratu ... 1
do .• í oelka a pí-!~iúintdl'" k'JÍ. ťDr '

;ýdiíovou

.

:·~apkovi ,Prob ráno přiznání s

.ním

apool epa\no

.tramway

poch·~ak

.
.:~

s

2.40

.' .

při~~{~ň~G:l _na ~e~~; ~· prGivu

-.t:am:n~t

2 40

~-~+..-.-

...

-~.:.

.

_. ____
_
12.

16. Palmární účet Karla Seheinpfluga (1938)
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17. Vyúčtování finančního výnosu z provádění her K. Čapka a souvisejících
výdajů i palmare Karla Scheinpfluga k 25. 12. 1938
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I _NG.ARCH . VOJTtCH KERHART

Praha, 15./V .1939.
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Tit,
Štěpán Mikoláš,notář,

v Praze XI:i:.
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Karla Čapka : .
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18. Odhad přibližného nákladu na náhrobek K. Čapka, 15. 5. 1939
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JAKUB HRDLIČKA

NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLEMATICE ZMĚN
V PRAŽSKÝCH URBANONYMECH PO 17. LISTOPADU 1989

Naše století je frekvencí změn v tradičních pražských názvech veřejných
prostranství skutečně neobvyklé. Zvláště v samém centru Prahy a v jejích
bývalých předměstích či nedalekých obcích se často středověké názvy, které
se ustalují se zavedením orientačních pomůcek na konci 18. století a vytváře
ním nových čtvrtí za obvodem tehdejšího hlavního města království v druhé
polovině století následujícího, náhle vytrácejí s příchodem zásadních politických a mocenských změn, kterými náš národ prošel.
Nepříliš četné změny provedené por. 1918 se většinou již naprosto vžily
a nejsou obyvateli Prahy vnímány jako cizorodé. Také v částech připojených
k hlavnímu městu v r. 1920 byla v zásadě ponechána starší pojmenování,
i když byla někdy multiplicitní v různých čtvrtích. Jen ulic a tříd nesoucích
jméno Palackého bylo na počátku dvacátých let v Praze celkem sedm. Monotematicky pojmenovaná oblast vznikla v období první republiky vlastně pouze s novou výstavbou v Dejvicích, kde byly traktovány názvy související
s prvním odbojem, legionáři a obranou státu vůbec . Nebyl to však prvek nový,
vždyt' již na Žižkově byla použita takřka výhradně jména vztahující se k husitství a české reformaci vůbec, pod Vyšehradem a ve velké části Nuslí pak
k české mytologii apod.
O tom, že takovéto v Praze tradiční systémy byly nejen ve své době akceptovány, ale rovněž opět žádány, svědčí například volání obyvatel Prahy 6
o pokud možno obnovení celého systému urbanonym v blízkosti Vítězného
náměstí v letech bezprostředně následujících po převratu r. 1989.
První z čistek pražského názvosloví přišla v době protektorátu, když byla
v r. 1940 přejmenována skoro všechna prostranství, jejichž jména připomínala
především politické a vojenské osobnosti českých dějin. Pražský magistrát
však s výjimkou nábřeží, kde byly určité názvy pouze v němčině, a již něko
likrát zmíněných Dejvic, které byly zaplněny jmény německých umělců,
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státníků a vojáků, jinde celkem šťastně nahradil "neúnosná" jména buď
neutrálními či dokonce osobními jmény představitelů české vědy, kultury či
náboženského života, která zřejmě kompetentním německým kruhům nic neříkala. Všechny tyto názvy, ať už připomínaly okupaci či nikoli, byly v r. 1945
odstraněny a nahrazeny původními . Často jen proto, aby během dvou následujících let ustoupily jménům tehdejších představitelů politického života doma
i v zahraničí. Politické boje v radě tehdejšího magistrátu tak na jedné straně
přinesly do pražského názvosloví Benešovo náměstí a třídu krále Jiřího VL ,
na druhé však také nábřeží Gottwaldovo a ulici Kalininovu.
Zaslouženější změny proběhly s cílem připomenout zvláště významné čle
ny druhého odboje. Málokdo asi tehdy tušil, že jména národních hrdinů o pár
let později zmizí, protože nepříslušeli k politicky "správnému" křídlu.
I když první změny v tomto duchu proběhly již v letech 1948-1950, generální čistka byla připravena III. referátem tehdejšího ÚNV Prahy v čele
s Josefem Turnovským na rok 1951 a několik let následujících. Ve spolupráci
s jednotlivými ONV, oddělením dějin ÚV KSČ, krajským, městským výborem a klubem poslanců KSČ v plénu ÚNV, Svazem bojovníků za svobodu,
SČSP, Československo-sovětským institutem a Slovanským ústavem vypracoval dr. Václav Hlavsa, tehdejší ředitel Archivu hl. města Prahy, definitivní
návrh na přejmenování těch prostranství, jejichž jména nevyhovovala. Není
bez zajímavosti, že než se dostal ke schválení v radě ÚNV, prošel návrh všemi instancemi stranické struktury a nakonec též kulturně politickou komisí
při kanceláři prezidenta republiky.
Je smutným faktem, že tehdejší vedení AMP i někteří jeho pracovníci sehráli aktivní úlohu při sestavování přehledu politicky nevyhovujících názvů.
Jejich návrhy nebyly pro svou obsáhlost plně realizovány. Snad bude užiteč
né nahlédnout do tehdejších seznamů. Osvětlí se tím i "filozofie", kterou byly
přejmenovávací akce nejen v Praze ospravedlňovány.
Do první skupiny byly zařazeny názvy po osobách, "které svůj život i pů
sobení podřizovaly třídním zájmům společenských vrstev protikladných široké mase pracujícího lidu". Patřil mezi ně např. hrabě Karel Chotek (mj. mu
přitížilo, že za jeho úřadování byla postavena nová silnice na Hrad, nová
nábřeží, řetězový most a sady), hrabě Karel Kounic (zakladatel rozsáhlé nadace pro brněnské studenty), další šlechtici, v době Rakousko-Uherska zastávající státní funkce, v nichž zaujímali pročeská nebo alespoň usilovali o spravedlivá stanoviska, jako ministerský předseda Potocki, Jindřich Clam-Martinic,
Kazimír Badeni, Richard Belcredi atd. Z pražského názvosloví měly být a také
skutečně byly odstraněny rovněž osobnosti starších českých dějin. Tehdejší
důvody jsou dnes snad komické, ale křivdu na historickém povědomí asi už
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nikdo nenapraví. Primas židovského města Marek Mardochai Maisel nevyhovoval, protože byl v době rudolfinské bankéřem, Petr Straka z Nedabylic,
protože založil nadaci pro chudé šlechtice, z jejíchž prostředků byla postavena tzv. Strakova kolej, pozdější Akademický dům. Ministerský předseda Antonín Švehla naopak založil agrární stranu, Magdalena Dobromila Rettigová
byla typickou představitelkou biedermayerovské buržoazie, kterou zhodnotil
již Julius Fučík ve studii Božena Němcová bojující, Zikmund Korybut "zásadně stranil Jednotě panské", Antonín Svojsík byl propagátorem skautingu,
tj. hnutí určeného k buržoazní výchově mládeže, Felix Václav Pětipeský
z Chýše, ač direktor za stavovského povstání, si po něm dovolil zastávat dvorské hodnosti a jeho manželka dokonce nabyla dalších statků . Asi nejtíže se
proti třídnímu pojetí dějin provinil Vilém Výmarský, jenž poslal vzbouřeným
českým stavům na pomoc dva oddíly žoldnéřů, a humanista, matematik, profesor Univerzity Karlovy Petr Kodicil z Tulechova, který v 16. století "dal
své protihusitské smýšlení najevo tím, že v kalendářích, které vydával, vynechával úmyslně svátek M. Jana Husa". Historickému kádrování neušel ani
mýtický Jaroslav ze Šternberka (dovolil si vystupovat v "Rukopisech, dávno
prohlášených za padělky"), katolický řád salesiánů, libeňský starosta Martin
Stejskal (byl současně sládek a velkostatkář) a úředník téhož panství Václav
Davídek (dal postavit dodnes existující komunikaci), spisovatel Jan Herben,
rychtář Jan Vavák ("panský rychtář, krajně konservativního smýšlení, plně
oddaný feudálnímu řádu"), Jakoubek ze Stříbra ("odpůrce strany táborské",
zde se autoři odvolávali na neblaze proslulou Pachtovu stať: Pekař a pekařovština, s. 69). Vilém z Pernštejna ("hlava stavu panského při zápasech
proti městům a při utužení poddanství"), univerzitní profesor a dějepisec Prahy Wácslav Wladiwoj Tomek (především proto, že zaujal protikladné stanovisko k Palackého pojetí dějin, zejména doby husitské), básník Viktor Dyk,
Karel st. ze Žerotína (paktoval se s Habsburky), PhDr. František Drtina ("idealistický filosof, odpůrce marxismu, člen ÚV národních socialistů" a- nejtěžší
hřích- "otec býv. ministra Prokopa Drtiny").
Seznam přináší další desítky jmen, avšak ještě otřesnější je soupis druhý:
"osoby, které sice v době okupace zahynuly nebo byly persekvovány, ale podle
vyjádření ústředního sekretariátu SBS není vhodné, aby jejich jmény byly
nazývány ulice" . Jestliže první seznam nebyl v praxi realizován úplně, pak
tento byl proveden takřka bezezbytku. Musely zmizet připomínky na kancléře JUDr. Přemysla Šámala, Eduarda Basse, K. Z. Klímu, Zdeňka Bořka-Do
halského (všichni byli redaktory Lidových novin, poslední z nich nadto potomkem staré hraběcí rodiny). Důslednost přejmenovávačů šla tak daleko, že
ulice Klímova byla změněna na "Emanuela Klímy" (šéfredaktor Rudého práva,
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popravený za okupace). Zapomenuti měli být pplk. Josef Balabán, Josef Mašín, štábní kapitán Václav Morávek a písničkář Karel Hašler. Ten byl až
v sedmdesátých letech "odškodněn" nepatrnou uličkou v Suchdole.
I další skupiny nevhodných jmen jsou přinejmenším projevem ignorance
a nehistorického přístupu. Mezi bezvýznamné osoby byl zařazen arcibiskup
Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk (podle sestavovatelů bylo důvo
dem pojmenování ulice jen to, že přispěl nějakým obnosem na kapli v Libni),
mezi nevhodnými názvy je ulice Ke královskému Hradu ("Pražský hrad, sídlo presidenta republiky, není již královský"- při stejném uvažování by musela být přejmenována většina názvů inspirovaných pomístními jmény).
Následující návrhy na přejmenování názvů po představitelích obecní samosprávy (primátoři Dittrich, Pštross, Podlipný, Srb, libeňský starosta Voctář,
Jan, Václav a Antonín Světové, michelský starosta Jauris atd.), šlechtických
a patricijských rodech (Černínská, Nosticova, Valdštejnské nám. a ulice, Vodičkova, Klamovka), cizích státech a městech (vlastně vše, co bylo mimo tzv.
socialistický blok, samozřejmě včetně názvů jugoslávských, dokonce i taková ulice Helénská nebyla vhod) a konečně i po cizích představitelích (Washingtonova, Wilsonova) byly naštěstí realizovány jen zčásti .
Hlavní etapa přejmenování proběhla v první půli padesátých let, ačkoli
další zásahy do tradičních jmen probíhaly s poněkud menší intenzitou stále.
V r. 1958 tudíž mohla být připravena i přiručka registrující v úplnosti všechny
pražské názvy veřejných prostranství. Bylo nutné vydat ji i proto, že, jak při
znává dr. Hlavsa v úvodu knihy Ulicemi města Prahy . .. , počet změn dosáhl
takového rozsahu, který vyvolával i u obyvatel hlavního města pochyby, kde
se která lokalita nachází. O rok později začala pracovat při ÚNV nová komise, která měla s počínajícím druhým kolem kulturní revoluce změny dokončit. Na její vrub je nutno přičíst přejmenování Dykovy ulice nebo třeba Heroldových sadů . Praxe se tedy nesla zcela v duchu minulých let.
Současně komise v r. 1962 rozpracovala vyhlášku ministerstva vnitra z před
chozího roku (dodnes platnou a používanou v úřední praxi!), stanovující zásady pro pojmenování veřejných prostranství vůbec. Komise, stále pod před
sednictvím dr. Hlavsy, byla z větší části obsazena zástupci jednotlivých ONV,
odbornou část zastupoval dr. Čarek, ředitel AMP, dále dr. Josef Janáček
a dr. Zdeněk Fiala.
Zásady vypracované komisí se udržely v praxi odboru vnitřních věcí (dále
OVV) tehdejšího NVP i po zániku komise v polovině šedesátých let. Návrhy
na pojmenování nových částí města měly přinášet občanské kolektivy a instituce. Ve skutečnosti to znamenalo pobočky a sekretariáty SČSP, SBS- později SPFB, OV KSČ, Ústav pro dějiny KSČ apod. Jejich návrhy komise vět484
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šinou plně doporučila. Rozhodující stanovisko vyslovoval ovšem MV KSČ
a příslušné usnesení rady ÚNV a později NVP, připravené v OVV, bylo vždy
již pouhou formalitou .
Zatímco druhá vlna přejmenovávání skončila přibližně v době rozchodu
tzv. sovětského bloku s Čínou a odmítání kulturní revoluce jako projevu maoismu a aktivita OVV se projevila jen při změnách vybraných, reprezentativních lokalit u příležitosti velkých výročí , deformovaný pohled na tvorbu názvosloví se projevil zvlášť zhoubně při stanovování nových pojmenování
v sídlištních i jiných výstavbách sedmdesátých a osmdesátých let. Byl zde
napodoben model monotematických pojmenování, použitý "úspěšně" např .
uplatněním geografických názvů souvisejících se Sovětským svazem při pře
jmenování části starých a pojmenování nových Vršovic na počátku šedesátých let. Soustavu jmen představitelů mezinárodního dělnického hnutí
a místních funkcionářů KSČ a ROH, široké veřejnosti často naprosto nic neříkajících, abstrakt z výzbroje marxistického internacionalismu a militarismu,
geografických pojmů ze spřátelených zemí, někdy i obtížně vyslovitelných,
uplatněnou již přejmenováním starších lokalit, doplňovaly stále větší celky
názvů v nové výstavbě. Prvním pokusem ještě z přelomu čtyřicátých a padesátých let je sídliště Solidarita (mimochodem v letech 1981-1985 její souhrnné jméno zmizelo z politických důvodů i z pražských map a plánů, neboť
asociovalo takřka identický název známého opozičního polského původně
odborového hnutí), přes sídliště Antala Staška, kde jsou "originálně" použita
jména postav z jeho knihy O ševci Matoušovi, ve stejné době, kdy jména
skutečných osobností národa byla buď odstraněna nebo nemohla být použita,
až po poslední případ sídliště Modřany, kde si obyvatel připadá spíše jako
v Bulharsku. Systém jmen na některých sídlištích byl a dodnes zhusta je asi
stejně zrůdný jako jejich architektonická podoba.
Poněkud šťastnější ruku při volbě nových jmen můžeme zaznamenat na
sídlišti Barrandov, kde byla použita jména filmových umělců, nebo na Proseku, pojmenovaném po severočeských lokalitách. I v druhém případě je monotematičnost názvů pro návštěvníka určitě těžkým orientačním problémem.
Zajisté zasluhuje uznání též ČVTS, které se podařilo prosadit jména českých
vědců do některých oblastí Jižního města, zatímco výsměchem jejich snaze je
umístění názvů po světových osobnostech přírodovědy do často -nepatrných
uliček připojené obce Petrovice.
Nicméně již zmíněná obec měla štěstí oproti jiným, které se staly součástí
Prahy por. 1964. Byla v nich totiž uplatněna centralistická zásada, že v Praze
nesmí existovat dvě stejná prostranství, tj. stejné kategorie, s týmž názvem.
Tato z orientačního hlediska snad zdůvodnitelná praxe byla uskutečněna
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v připojených obcích bezezbytku. Jejich názvosloví se č asto dublovalo, pře
devším pokud šlo o postavy z českých dějin doby reformační a 19. století,
s již existujícími názvy v Praze. Byly proto bez milosti přejmenovány a získaly
v místních jménech mnohdy balast, kterým se vyznačovala většina sídlišť .
Někdy docházelo k nepochopitelným jevům také proto, že přejmenovávací
pravomoc měly až do r. 1991 v připojených obcích MNV. Tak např. po připo
jení původního Chodova k Praze se hlavní ulice Rudé armády (jistě nikoli
název s dlouhou místní tradicí) stal duplicitní k tehdy stejnojmenné třídě v Praze 8-Libni (dnes Zenklova). Rada MNV na počátku sedmdesátých let(!) problém vyřešila přejmenováním na ulici Stalinovu.
Z dosud řečeného je snad dostatečně patrný jeden fakt. Nezávislá skupina
odborníků pro pojmenování veřejných prostranství v Praze při AMP, která
vznikla na začátku r. 1990 z iniciativy pražských památkářů, AMP a Muzea
hl. m. Prahy, později řádná komise Zastupitelstva hlavního města Prahy a po
posledních komunálních volbách již opět jen poradní sbor pro místopisné
otázky, který je podřízen legislativní komisi zastupitelstva, stála vždy před
značnými problémy.
Největší komplikací, kterou se do dnešních dnů nepodařilo vyřešit, byla
spolupráce s OVV NVP a dnešním odborem vnitřní správy Magistrátu hl. m .
Prahy. Po krátkém období, kdy odborná skupina byla oficiální komisí zastupitelstva, upadla opět do role nerespektovaného sboru dobrovolníků a ještě
v době NVP se podařilo příslušným úředním místům torpédovat schválení
jejího písemného statutu. Především v době existence OVV jeho střídající
referenti pouze dle svého uvážení vybírali z návrhů projednaných skupinou
a pozdější komisí a současně několikrát předložili radě NVP takové změny,
s jejichž realizací odborníci zásadně nesouhlasili (pro první období práce skupiny je tento stav dokumentován blíže v příloze, viz rubriky Doporučení skupiny a Rozhodnutí rady NVP) .
Dalším problémem byla a je četnost změn požadovaných odborníky a krátce por. 1989 především i obyvateli jednotlivých částí Prahy. Mnohá přejme
nování odmítalo a odmítá vedení města z finančních i politických důvodů .
Snadno pochopitelná byla např. argumentace komunistických zástupců v radě
tehdejšího NVP, všemožně usilujících oddálit a zmenšit počet změn. Překáž
kou je i vysunutí některých původních názvů na nepatrné lokality v okrajových částech Prahy. Zmíněn byl již příklad Hašlerova náměstí ; při obnovení
Terronské a Korunní třídy bylo třeba přejmenovat uličky stejného názvu
v Kyjích a Hloubětíně, kde bylo zrušených názvů použito v sedmdesátých
letech. Také souputníci komunistů z Národní fronty, např. Československá
strana socialistická, bez opodstatnění požadovali obnovení ul. Františky Pia486
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mínkové v Praze 7, ačkoli ulice značné délky byla jménem této osobnosti
pojmenována v sedmdesátých letech na Jižním městě. Takřka neřešitelným
problémem je obnovení původního názvu tam, kde dosavadní jméno nepřed
stavuje žádné negativum. Např. ulice Mickiewiczova, původně Charlotty Masarykové.
Následující řádky jsou rekapitulací počátků skupiny, která se stala zárodkem pozdějších komisí a dnešní "subkomise", a s odstupem několika letmohou sloužit jako srovnání s tehdejšími úmysly a dnešní realitou, kterou eviduje v r. 1997 vydaná práce kolektivu pod vedením Marka Lašťovky: Pražský
uličník- Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
Při

svém vzniku si skupina vytkla především následující úkoly:
1) shromáždit všechny písemné návrhy od občanů a vyhodnotit je;
2) zpracovat dokumentaci změn v minulosti;
3) prosazovat změny navržené občany u rady NVP, později rady Zastupitelstva hl. m. Prahy;
4) informovat veřejnost o výsledcích práce skupiny.
Výše formulované body se staly podstatnou částí výzvy k veřejnosti, která
byla otištěna v pražských denících a později několikrát zopakována v relaci
Československé televize Pražský večerník. Přesně o měsíc později byla vydána zpráva o činnosti skupiny, v níž bylo zveřejněno devět pražských lokalit, které u občanů vzbudily největší zájem o přejmenování. V lednu a na
počátku února 1990 byla ve skupině projednána i změna názvů některých
stanic metra za přítomnosti zástupce Metrostavu. Navržené názvy byly radou
NVP přijaty beze změn a v polovině února vešly v platnost. Kromě změn již
existujících stanic byly přijaty také úpravy v původně navrhovaných jménech
stanic metra ve II. úseku trasy B: Křižíkova, Invalidovna (namísto Hakenovy), Palmovka, Českomoravská (namísto Ocelářské). Podstatně rychlejší postup v otázce metra byl umožněn i nástupem nového vedení "radnice", jež
bylo výsledkem jednání pražského kulatého stolu, kde v sekci č . 3 přednesl
tajemník skupiny dr. Bohdan Zilynskyj program její práce. Mezitím ještě
v prosinci 1989 a na počátku ledna 1990 rada NVP přejmenovala několik
málo lokalit, jež byly pod všeobecným tlakem veřejnosti a u nichž byl nový
název či návrat původního názvu celkem všeobecně jasný (nám. Krasnoarmějců, ul. Stalinova, most K. Gottwalda, most A. Zápotockého).
V únoru 1990 se tedy spolupráce skupiny s NVP celkem slibně rozběhla,
zvláště když dr. Zilynskyj, jemuž přísluší i zásluha na vyhodnocení dnes již
takřka 2 000 dopisů jednotlivců i hromadných petic, obsahujících často i desítky návrhů, předložil radě opakovaně sumáře požadavků občanů. Jejich řazení
487

Documenta Pragensia XV (1997)

odpovídalo počtu dopisů, které se vyslovily pro změnu jejich názvu. Jelikož
vzhledem k tomu, že sumáře byly vypracovány k 1. 2., 9. 2. a 28. 2., došlo
u některých lokalit k posunu pořadí, uvádím u následujících pořadníků, tam,
kde je to nutné, i tyto údaje. Jak tedy vypadá pořadí 20 lokalit, které byly
občanům nejvíce trnem v oku: 1. náměstí VŘSR; 2. třída Vítězného února;
3. třída Wilhelma Piecka; 4. Gottwaldovo nábřeží ; 5. třída Lidových milicí
(k 1. 2., nedlouho poté přejmenována); 6. nám. Lidových milicí (k 1. 2. a 9. 2.
poté přejmenováno) , od 28 . 2. nám. Primátora dr. Václava Vacka (předtím na
8. místě); 7. ul. A. A. Ždanova (k 1. 2. a 9. 2.), k 28. 2. nábřeží Bedřicha
Engelse (předtím na 10. místě); 8. nám. Primátora dr. Václava Vacka k 1. až
9. 2., od 28. 2. ul. S. M. Kirova (předtím na 9. místě) ; 9. S. M. Kirova, od
28. 2. Leninova (předtím na ll. místě) ; 10. nábřeží Bedřicha Engelse, od 28. 2.
Marxovo nábřeží (předtím na 14. místě,); ll. Leninova, od 28. 2. třída Sboru
národní bezpečnosti (předtím na 13 . místě); 12. most 1. máje, od 28. 2. ul.
Kalininova (předtím na 15. místě) ; 13. třída Sboru národní bezpečnosti, od
28. 2. Makarenkova (předtím na 16. místě); 14. nábřeží Karla Marxe, od 28. 2.
náměstí Kubánské revoluce (předtím na 17. místě) ; 15. Kalininova ulice, od
28. 2. Obránců míru (předtím na 18. místě) ; 16. ul. Makarenkova, od 28. 2.
nám. Sovětských tankistů (předtím na 19. místě); 17. nám. Kubánské revoluce, od 28. 2. V. I. Čapajeva (předtím na 20. místě); 18. třída Obránců míru, od
28. 2. I. P. Pavlova (předtím na 21. místě); 19. nám. V. I. Čapajeva (k 1. 2.),
nám. Sovětských tankistů (k 9. 2., předtím na 21. místě), most Jana Švermy
(k 28. 2., předtím na 21. místě); 20. nám. I. P. Pavlova (k 1. 2.), nám. V. I. Ča
pajeva (k 9. 2.), Sokolovská třída (k 28. 2., předtím na 22. místě) .
Srovnáním přehledu s přílohou následující na konci této statě je patrné, že
ani přes opakované snahy skupiny se až do konce její existence nepodařilo
prosadit alespoň všech těchto prvních 20 z celkem 457 změn, které občané do
konce února 1990 skupině zaslali. A to přesto, že skupina počet omezila i tím,
že jednoznačně nedoporučila přejmenovávat Sokolovskou, náměstí I. P. Pavlova a most Jana Švermy, zatímco na jaře 1990 se i přes chaotický přístup
OVV k problematice, poznamenaný akceptováním návrhů skupiny pouze zčás
ti, takže nebyl vyčerpán ani počet 40-50 nejžádanějších změn, podařilo až do
června sladit požadavky občanů, historická a názvoslovná hlediska skupiny
a rozhodnutí rady NVP.
Pak však vstoupila do hry politika, a ta poprvé v případě třídy Obránců
míru převážila nad kompromisním stanoviskem skupiny a místních občanů.
V červenci a srpnu 1990 pak rada NVP v nepřítomnosti primátora a zástupce skupiny, který celkem třikrát oproti dosavadní praxi nebyl přizván,
zamítla opakovaný návrh na provedení dalších dvaceti změn uličních názvů.
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Nemohla tak být ukončena první fáze přejmenovávací práce, jejíž akceptování by dovolilo pokračovat systematicky na územním principu. Zvláště zarážející je fakt, že lokality jako ulice jménem Leninova, 25 . února či Nikolase
Belojanise byly primátorem přečteny jako návrhy už při slavnostním znovuobnovení Rašínova nábřeží za přítomnosti hlavy státu. Na první pokus neprošly radou, i když nové či původní, k obnově navržené názvy byly veřejností
přijaty a používaly je dokonce některé místní instituce.
Jedním z důvodů odmítnutí tohoto předloženého návrhu byly i námitky
některých členů tehdejší rady, kteří navrhovali ukončit již několik měsíců trvající přejmenovávání jednorázovým aktem, jenž by provedl odstranění pouze nejkřiklavějších názvů. Tyto hlasy mohly vycházet jen z naprosté neinformovanosti o problematice. V Praze tehdy existovalo přes 6 000 pojmenovaných
veřejných prostranství, z nichž velká část vznikla přejmenováním či novým,
často značně nevhodným pojmenováním. Pokud neměly být v praxi ponechány vykřičníky historické nespravedlnosti a současně na tváři města jména negativních nebo bezvýznamných osobností, které v mnoha případech nikdo
z místních obyvatel nezná, bylo nutno počítat se změnou stovek názvů. Aby
mohlo být postupováno se skutečnou odborností a přitom nedošlo k náhlému
změtení dopravy a orientace v hlavním městě, navrhovala skupina - dnes
vidíme, že marně - postupovat systematicky, nejlépe na principu jednotlivých obvodů či městských částí.
Tehdejší stav na OVV a v radě však tomuto řešení nebyl nakloněn . Jako
příklad mohou posloužit dvě tehdejší přejmenování. V mnoha dopisech navrhovali občané u nejrůznějších lokalit použít v novém pojmenování jména
vynikajících státníků Charlese de Gaulla a Winstona Churchilla. Proto skupina uvítala iniciativu prezidentské kanceláře, aby tato jména byla uplatněna
v pražském názvosloví před návštěvou nejvyšších představitelů zemí, z nichž
oba politici pocházejí. Skupina nejdříve dvakrát navrhla možné nové lokality,
u kterých nehrozil zánik původního názvu. OVV však oba návrhy zamítl.
Proto kancelář primátora vybrala šest lokalit v Praze 6 v blízkosti ulice Rooseveltovy, z nichž skupina urč ila opět dvě, u kterých historické názvy nebyly
takové povahy, aby byly nenahraditelné; navíc u nich nepřevládal jednoznač
ný návrh obyvatel. Tento návrh byl zamítnut radou NVP v poměru 16:8. Nakonec byl definitivní návrh vypracován bez konzultace se skupinou (ačkoli to
bylo přislíbeno) přímo v OVV a radou schválen. Výsledkem jsou nové názvy
v nevhodné jazykové podobě (i s křestními jmény), jeden umístěn do historického Žižkova, kde navíc skupina navrhovala pro bývalé náměstí Antonína
Zápotockého název Englišovo (podle Karla Engliše, ministra financí ČSR,
guvernéra národní banky, vynikajícího politika, ekonoma a filologa) , a to po
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jednání s VŠE a Prognostickým ústavem, které zde sídlí. Jako druhá lokalita
k přejmenování byla vybrána bývalá ulice J. A. Sverdlova, kde nový název
zabránil občany požadovanému obnovení původního názvu Na Piavě.
Proces přejmenování se tedy po slibných nábězích zkomplikoval.
Aby čelila tomuto negativnímu vývoji, skupina ve spolupráci se zástupcem
Klubu Za starou Prahu panem Zbyškem Bártou vypracovala komplexní návrh
na provedení nutných změn na pěti z deseti pražských obvodů (Praha 1- 3, 7
a 8). S odstupem let vidíme, že i ten byl realizován jen částečně.
Následující Příloha informuje povšechně o 34 změnách v pražském názvosloví, které proběhly do 1. 8. 1990. Jde pouze o přejmenování, nikoliv
o lokality pojmenované v tomto období zcela nově. Navíc je shromážděn
materiál prošlý radou NVP, jejíž přejmenovávací pravomoc byla tehdy - jak
uvedeno již výše- v Praze omezena na území přímo spravovaná ONV a dále
území sídlištní výstavby na katastrech MNV. Změny, které provedly přímo
MNV, nebyl OVV NVP, který je registruje, přes opakované žádosti skupiny
schopen poskytnout.
Stejně jako úvodní pasáž, i příloha vychází ze zatím archivně nezpracovaných a tudíž necitovatelných archivních fondů referátu III. ÚNV, OVV NVP,
spisovny AMP, interní agendy nezávislé skupiny odborníků pro pojmenování
veřejných prostranství v Praze při AMP a dále knihy autorského kolektivu
Jiřího Čarka, Václava Hlavsy, Josefa Janáčka a Václava Líma Ulicemi měs
ta Prahy od 14. století do dneška. Praha 1959, a Sbírky vyhlášek a nařízení
(ÚNV) NVP z let 1950-1989.
Přehled je řazen podle jednotlivých skupin veřejných prostranství, tedy
mostů, nábřeží, náměstí, sadů a ulic, uvnitř těchto skupin pak abecedně podle
současných platných názvů.
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PŘÍLOHA

MOSTY

Barrandovský
Vymezení: Praha 5-Hlubočepy, Praha 4-Braník
Most spojuje Braník a Hlubočepy.
Historický vývoj pojmenování:
Antonína Zápotockého 1986-1990 (-, 24. 1.)
Návrhy veřejnosti:
23x Barrandovský
5xBranický
2x Zbraslavský, dr. Beneše
lx Chuchelský, A. Švehly, V. Vančury, J. Barranda, Inteligence, 1. republiky,
Západních letců, Boje proti alkoholismu
Doporučení skupiny: -

Legií
Vymezení: Praha 1-Staré Město, Malá Strana
Most spojuje Staré Město a Malou Stranu od Národní třídy do Vítězné
ulice.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 45, Vyhláška NVP č. 2111960,
schválená usnesením rady NVP z 6. 9. 1960):
1901-1919
Františka Josefa I. (od vzniku dnešní stavby)
1919-1940
Legií
1940-1945
Smetanův
1945-1960
Legií
1. máje
1960-1990
(12. 2., 21. 2.)
Návrhy veřejnosti :
46x Legií
+ 2x Čsl. legií
+ lx Čsl. legionářů
2xSmetanův

lx Petřínský
lx T. G. Masaryka
Doporučení skupiny: Legií
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Nuselský
Vymezení: Praha 2-Nové Město , Praha 4-Nusle
Most přes Nuselské údolí spojující Prahu 2 a Prahu 4.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č. 1/1968, schválená radou
NVP 17. 10. 1967, ač . 3/ 1973, schválená radou NVP 6. 2. 1973):
Nuselský (název schválen ještě před dokončením stavby)
1968-1973
Klementa Gottwalda
1973- 1990
(-, 24. 1.)
Návrhy veřejnosti :
46x Nuselský
3x akademika R. Bechyně
2x M . R. Štefánika
2x Svornosti
2x Věrnosti
lx Milady Horákové, Edvarda Beneše, J. E. Purkyně, Pankrácký, Vyšehradský, Folimanka, O bětí moci, Inteligence, gen. Kutlvašra, Přátelství
Doporučení skupiny: Nuselský

NÁBŘEŽÍ

Masarykovo
Vymezení: Praha I-Staré Město , Praha 2-Nové Město
Úsek nábřeží mezi Jiráskovým náměstím a Smetanovým nábřežím.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 48):
Františkovo od svého vzniku
1903-1912
Riegerovo
1912-1942
1942-1945
Reinhard Heydrich Ufer
Riegerovo
1945-1946
Gottwaldovo
1946-1990
(12 . 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti :
29x Masarykovo
17x Riegrovo
1Ox dr. M. Horákové
6x Vltavské
3x Smetanovo (prodloužením)
2x Žofmské, Novoměstské, Benešovo, Studentů, Jiráskovo, Palackého,
Jana Masaryka
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lx Mozartovo, Tolerance, Janáčkovo, Štefánikovo, Studentské revoluce,
Studentské jednoty (solidarity), Občanského fóra, Dobrovského, Bendlovo,
Dvořákovo , Slovanské, Mánesovo, Bohuslava Martinů, Komenského, Setkání, Nábřeží, Umělců, Vojanovo, Talichovo, Karla Čapka, Městské, Pražské,
Hynaisovo, Naděje, Pravdy, Korzo
Doporučení skupiny: Masarykovo
Podolské (prodloužení)
Vymezení: Praha 2-Vyšehrad, Praha 4-Podolí
Vede od vyšehradského tunelu k Sinkulově ulici.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 49):
Vyšehradské
Libušino
Rašínovo (spolu s dnešním Rašínovým)
Karla Lažnovského (totéž)
Rašínovo (totéž)
Karla Marxe

1904--1906
1906-1924
1924--1941
1941- 1945
1945- 1951
1951-1990
(12. 2., 22. 3.)

Návrhy veřejnosti :
9x Vyšehradské
6xRašínovo
4x Podolské
3x Masarykovo, Štefánikovo
2x dr. Horákové, Riegrovo, dr. Beneše
lx Lidských práv, Libušino, Dubčekovo, R. Trevithicha, E. Destinnové,
Seifertovo, Pod Slavínem, Křesomyslovo, Studentů, Vltavanů, Z . Bricha,
Jiráskovo, Palackého, Jana Skácela
Doporučení skupiny: Podolské
Rašínovo
Vymezení: Praha 2-Nové Město , Vyšehrad
Nábřeží mezi Jiráskovým náměstím a silničním tunelem pod Vyšehradem.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 47-48):
1876-1940
severní část: Palackého
Vltavské (spolu s dnešním Masarykovým)
1940-1942
Reinhard Heydrich-Ufer (totéž)
1942-1945
jižní část: Vyšehradské
1905-1919
1919-1924
Podskalské
Rašínovo (spolu se severní částí dnešního Podolského) 1924--1941
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Karla Lažnovského (totéž)
Rašínovo (totéž)
Bedřicha Engelse (v dneš. rozsahu Rašínova)

1941-1945
1945-1951
1951-1990

(12. 2. , 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
12x Palackého
8x Rašínovo, Masarykovo
5x Podskalské
4x dr. Beneše
3x Chartistů (Charty 77), Novoměstská, Štefánikovo
2x dr. Horákové, Havlovo, prof. J. Patočky
lx Demokracie, E. Destinnové, K. Čapka, J. Seiferta, Neklanovo, Vltavské, Tyršovo a Fi.ignerovo, gen. Píky, Riegrovo, Vyšehradské, J. Krejčího,
B. Martinů, M. Mellanové
Doporučení skupiny: Rašínovo

NÁMĚSTÍ
Jiřího

z Lobkovic
Vymezení: Praha 3-Vinohrady
Prostor podél Vinohradské třídy na jih proti hlavnímu vchodu na Olšanské
hr'bitovy. Do náměstí ústí Slezská a Kouřimská, na jižní straně je náměstí
ohraničeno ulicí Šrobárovou.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 52):
Jiřího z Lobkovic
1910-1940
Lobkovické
1940-1945
Jiřího z Lobkovic
1945-1951
1951-1990
V. I. Čapajeva
(19. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
26x Jiřího z Lobkovic (Lobkovicovo)
lx Jana Palacha, sv. Anežky Přemyslovny, generála Žukova, Prokopa Holého
Doporučení skupiny: Jiřího z Lobkovic
Mariánské
Vymezení: Praha 1- Staré Město
Náměstí na západ od Malého náměstí, prochází jím ulice
do něj ulice Husova, Seminářská a Valentinská.
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Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 70):
NaLouži
Ryneček

U matky Boží na Louži
U matky Boží
Plac matky Boží
Mariánský plácek- všechna tato pojmenování se používala promiskue od
14. do konce 18. století
Mariánské náměstí
poč . 19. století- 1952
1952- 1990
Primátora dr. Václava Vacka
(12. 2., 7. 6.)
Návrhy veřejnosti:
30x Mariánské
4x Primátorské
2x U Klementina, U Městské knihovny, dr. E. Beneše, Knihovní, Radni č
ní, Na louži
lx Mozartovo, U Novoměstské radnice (!), Národního porozumění,
A. Dvořáka, Skautské, Zenklovo, J. Nerudy, Chartistů , Linhartské (sv. Linharta či Linhartský plácek), Knihovnické, primátora Baxy, Jana Wericha,
T. G. Masaryka
Doporučení skupiny: Mariánské
Jana Palacha
Vymezení: Praha I-Josefov
Náměstí ohraničené Alšovým nábřežím, do kterého dále ústí ulice Křižovnická, 17. listopadu, Široká a Kaprova.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 58, 59):
U staré jízdárny
Na Rejdišti- oba názvy se používaly do r. 1894
1894-1916
NaRejdišti
1916-1919
císařovny Zity
1919-1942
Smetanovo
1942-1945
Mozartplatz
1945-1952
Smetanovo
Krasnoarmějců
1952-1989
(-, 24. 12.)
Jana Palacha (neúřední, ale v praxi používaný název) 1969- 1970
Návrhy veřejnosti:
22x Jana Palacha
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3x přejmenovat bez konkrétního návrhu
lx Na Rejdišti, dr. E. Beneše
Doporučení skupiny: -

Senovážné
Vymezení: Praha 1-Nové Město
Prostor za Jindřišskou věží mezi Jindřišskou a Bolzanovou ulicí. Dále do
náměstí ústí ulice Senovážná, Dlážděná a Jeruzalémská.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 54) :
Senný trh (od založení Nového Města) 14. stol.-15 . stol.
Senovážné
15. stol.-1896
Havlíčkovo
1896-1940
Senovážné
1940-1945
Havlíčkovo
1945-1947
1947-1951
Soukupovo
Maxima Gorkého
1951-1990
(19. 2., ?)
Návrhy veřejnosti:
17x Senovážné
4x Havlíčkovo
lx Soukupovo, Sacharovovo, Senné
Doporučení skupiny: Senovážné
Vítězné

Vymezení: Praha 6-Dejvice
Centrální dejvické náměstí, do nějž ústí ulice SNP, Jugoslávských partyzánů, Leninova, Čs. armády, Dejvická a Buzulucká.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 65):
Vítězné
1925-1940
Branné moci
1940-1945
Vítězné
1945
1946-1952
presidenta Edvarda Beneše
Říjnové revoluce
1952-1990
(12. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
48x Vítězné (popř. Vítězství)
43x dr. E. Beneše
33x Kulaté (popř . Velké kulaté)
21x Dejvické
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14x Studentské (Studentů, -stva)
5x Masarykovo
2x 17. listopadu, Englovo, Něžné revoluce
lx Studentů 17. listopadu, Listopadové revoluce, Kruhové, Čsl. armády,
krále Jiřího, Něžné revoluce, České obrody, Svatovítské, Demokracie, Štefánikovo, gen. H. Píky, Ludvíka Svobody, Bajkalské, Květinové revoluce, Forum,
Leninovo, 28. října
Doporučení skupiny: Vítězné

Náměstí,

ZRUŠENÁ NÁMĚSTÍ
která zaniknou asanací nebo nemají z urbanistického hlediska
charakter tohoto veřejného prostranství.

Benadovo
Vymezení: Praha 9-Libeň
Křižovatka ulic Na rozcestí, Sokolovské a Famírovy.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č . 7/1973, schválená radou
NVP 25. 9. 1973):
1973- 1990
Benadovo
(9. 4., 7. 6.)
Návrhy veřejnosti: lx (petice 173 občanů Libně) Na Balabence
Doporučení skupiny: zrušit
Družby
Vymezení: Praha 6-Bubeneč, Dejvice
Rozšířený konec ulice Jugoslávských partyzánů před hotelem Internacionál.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 58 a 148):
Velvarskásilnice
17. stol.-19. stol.
Podbabská silnice
19. stol.
Komenského
1911-1928
Podbabská
1928- 1934
krále Alexandra
1934-1940
Letecká
1940- 1945
krále Alexandra
1945-1946
Titova
1946-1948
Jugoslávských partyzánů
1948-195 8
náměstí Družby (vyděleno z horní části ulice Jug. partyzánů) 1958-1990
(26. 3., 7. 6.)
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Návrhy veřejnosti :
6x zrušit
2x Podbabské
lx Johna Lennona, Werichovo, Terronské
Doporučení skupiny: zrušit
Přátelství národů

Vymezení: Praha 4-Chodov
Mimoúrovňový prostor pro pěší nad ulicí Šmidkeho, rozprostírající se od
křižovatky této ulice s ulicí Madaťjanovou a Majorovou na východní straně
ke křižovatce s ulicí Zupkovou a Křejpského na západní straně.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č. 3/1977, schválená radou
NVP 21. 6. 1977):
Přátelství národů
1977-1990
(-, 7. 6.)
Návrhy veřejnosti :
lx zrušit
lx Přátelství (Bratrské)
Doporučení skupiny: -

Rudých odborů
Vymezení: Praha 4-Chodov
Mimoúrovňový prostor ohraničený křižovatkou ulice Hviezdoslavovy, Veselého a Mikulovy na západě a křižovatkou ulice Hviezdoslavovy, Mladé fronty
a Protivo vy.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č . 5/1978, schválená radou
NVP 19. 6. 1978):
Rudých odborů
1978-1990
(9 . 4., 7. 6.)
Návrhy veřejnosti :
llx zrušit
4x Odborů (Odborářské)
lx Svobodných odborů, Solidarity, Lučenecké, T.G.Masaryka, Gorbačo
vovo
Doporučení skupiny: zrušit
Vetiškovo
Vymezení: Praha 9 -Hloubětín
Veřejné prostranství před restaurací Havana a obchodním domem Prior.
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Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č . 111973, schválená radou
NVP28.11.1972):
1973-1990
Vetiškovo
(9. 4., 7. 6.)
Návrhy veřejnosti:
lx zrušit
lx gen. de Gaulla, Novohloubětínské, dle některé obce okresu Praha-východ
Doporučení skupiny: zrušit

SADY

Heroldovy
Vymezení: Praha 10-Vršovice, Vinohrady
Prostor mezi Vršovickým náměstím, Holandskou, Norskou, Kodaňskou,
Estonskou a Moskevskou ulicí.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 78, Vyhláška NVP č. 5/1961,
schválenáradouNVP 18. 7. 1961):
1905-1961
Heroldovy
1961-1990
Naděždy Krupské
(19. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
12x Heroldovy
2x park Esperanto
lx M . R. Štefánika, M. Provazníkové, Pražských žen, J. Zajíce
Doporučení skupiny: -

ULICE
Česká

Vymezení: Praha S-Košíře
Vede z ulice Liebknechtovy do ulice Urbanovy.
Historický vývoj pojmenování (vyhláška NVP č . 5/1981, schválená radou
NVP 3. ll. 1981):
Československých komsomolců
1981-1990
(26. 2., 22. 3.)
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Návrhy veřejnosti:
lx Česká, Československá, Točená, Zatočená, Československých skautů,
Brandlova, Na průvanu, V zákrutě
Doporučení skupiny: Česká
České družiny
Vymezení: Praha 6-Dejvice
Od křižovatky s ulicí Proboštskou ke křižovatce s ulicí kpt. Nálepky.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 347 a 348):
České družiny
1934--1940
Miilichova
1940-1945
České družiny
1945-1951
Schramrnova
1951-1990
(19. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
7x České družiny
lx Mašínova, B. Kubišty, M. Horákové, Zrzavého, dr. V. Clementise, Jana
Masaryka, Chocova, dr. F. Kriegla
Doporučení skupiny: -

Dykova
Vymezení: Praha 10-Vinohrady
Mezi ulicí Chorvatskou a Bezručovými sady.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 134 a 135):
Moravská (část)
1905-1908
Letohradská
1908-1933
1933-1952
Dykova
1952-1990
Hviezdoslavova
(-, 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
7xDykova
Doporučení skupiny: -, skupina po provedení přejmenování na své schůzi
9. 4. 1990 stanovisko rady NVP podpořila
Milady Horákové
Vymezení: Praha 6-Dejvice, Praha ?-Holešovice
Třída vychází ze Strossmayerova náměstí a vede až po křižovatku s ulicemi Pevnostní, U Brusnice a Pionýrů.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 280):
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Letenská silnice
Belcrediho
Letenská
Belcrediho
krále Jiřího Vl.
Obránců míru

před

r. 1888
1888-1940
1940-1945
1945- 1946
1946-1951"
1951-1990
(19. 2., 7. 6.)

Návrhy v eřejnosti :
31x Belcrediho
3x krále Jiřího Vl.
lx Milady Horákové, Belcrediho (část) a krále Jiřího Vl. (část), Karla IV.
(i s následnou třídou Pionýrů), de Gaulla, Edvarda Beneše, Patočkova, Občanského fóra
Doporučení skupiny: Belcrediho v úseku Strossmayerovo náměstí- Letenské náměstí , Milady Horákové v úseku Letenské náměstí- křižovatka s ulicemi Pevnostní, U Brusnice, Pionýrů
Hviezdoslavova
Vymezení: Praha 4-Chodov, Háje
Komunikace procházející od severovýchodního okraje sídliště přes 1. soubor Háje a 3. soubor Litochleby.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č. 3/1977, schválená radou
NVP 21. 6. 1977):
1977-1990
Klimentova
(9. 4., 7. 6.)
Návrhy veřejnosti:
2x přejmenovat bez konkrétního návrhu
1xZlínská
Doporučení skupiny: Hviezdoslavova
Junácká
Vymezení: Praha 6-Břevnov
Příčná ulice mezi ulicemi Pionýrů a Pod Marjánkou.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 172):
Junácká
1947-1972
Olega Koševého
1952-1990
(19. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti :
4x Junácká
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lx Skautská, Hudlická
skupiny: Junácká

Doporučení

Korunní
Vymezení: Praha 2-Vinohrady, Praha 3- tamže, Praha 10-Vršovice. Vede
z náměstí Míru ke křižovatce s ulicemi Jičínskou a Šrobárovou.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 293):
Korunní
1889-1956
Wilhelma Piecka
1956-1990
(12. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti :
119x Korunní
lx Anežky Přemyslovny, Štefánikova, Berlínská, A. Jiráska, Žižkova,
Přemysla Otakara II., Václava II., Lobkovicova, Petra Voka, Minstrberského,
Rastislavova, Vinohradská(!), T. G.Masaryka
Doporučení skupiny: Korunní, s tím, že je nutné přejmenovat ulici stejného
názvu v Praze 9-Hloubětíně.
Legerova
Vymezení: Viz vyhláška NVP č . 5/ 1978, schválená radou NVP dne
19. 6. 1978.
Třída se skládá z těchto původních úseků:
1) Praha 1, 2-Nové Město
Bývalý úsek Rubešovy ulice od křižovatky s Vinohradskou třídou po vyústění do bývalé ulice Vítězného února (za býv. Smetanovým divadlem - dnes
Státní operou)
2) Praha 1, 2-Nové Město
Bývalý úsek Škrétovy ulice za Národním muzeem- od Vinohradské třídy
po dnešní vyústění Škrétovy do Legerovy třídy.
3) Bývalé Čelakovského sady- úsek podél dnešních Čelakovského sadů.
4) Bývalá Legerova ulice- od Čelakovského sadů po ulici B. Němcové.
Historický vývoj pojmenování jednotlivých úseků třídy :
1) (Hlavsa, s. 336):
Dor. 1928 šla tato komunikace pouze k Vinohradské třídě, poté připojeny
původní ulice Resslova (od r. 1895- od Vinohradské třídy k býv. Smetanovu
divadlu) a Husova (od r. 1895- od býv. Smetanova divadla k dnešní Wilsonově třídě - za býv. Smetanovým divadlem směrem k Hlavnímu nádraží).
Rubešova
1884-1940
Rollerova
1940-1945
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Rubešova (úsek dnes připojený k Legerově třídě) 1945-1978
Lidových milicí
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)
2) (Hlavsa, s. 336):
Nuselská silnice
ante 1885
Škrétova (úsek dnes připojený k Legerově třídě) 1885-1978
Lidových milicí
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)
3) (Hlavsa, s. 184):
1885-1919
Táborská
Legerova
1919-1940
1940--1945
Havlíčkova
1945-1978
Legerova
1978-1990
Lidových milicí
(12. 2., 22. 3.)
Sloučením těchto tří úseků vznikla v roce 1978
1978-1990
třída Lidových milicí
(12. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti :
55x Legerova
4x Sokolská(!)
2x M. R. Štefánika
2x Táborská
lx magistrála, severojižní magistrála, Příjezdní, Masarykova, Legií,
V. Havla, Národní svobody, Severojižní- pravá, Na hradbách, Gándhího, Studentů, I. P. Pavlova, 17. listopadu(!), Palachova
Doporučení komise: Legerova
Jana Masaryka
Vymezení: Praha 2-Vršovice
Kolmá na ulici Francouzskou (třetí vpravo, pokud postupujeme od náměstí
Míru), z níž vychází a pokračuje až k ulici U Zvonařky, která je jejím pokračováním .

Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 196):
Wimmerova
před 1875-cca 1884
Čelakovského
1884-1926
Polská
1926-1940
1940- 1945
Poznaňská
1945-1946
Polská
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Jana Masaryka
Makarenkova

1946-1952
1952-1990
(19. 2., 22. 3.)

Návrhy veřejnosti:
28x Jana Masaryka
6x Masarykova
lx Komenského, arcibiskupa Berana, V. Příhody, Wimmerova, T. G. Masaryka

Mezibranská viz Wilsonova
Mirovická (prodloužení)
Vymezení: Praha S-Kobylisy
Úsek, o který byla prodloužena původní ulice Mirovická, vede od ulice
Horňátecké k ulici Pod čimickým hájem, podél domů č.p. 1078 až 1097.
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č. 111973, schválená radou
NVP 28. ll. 1972):
Krosnářova
1972- 1990
(1. 3., 22. 3.)
Návrh veřejnosti:
5x přejmenovat bez konkrétního návrhu
2x prodloužit Mirovickou
lx Želivského
Doporučení skupiny: prodloužit Mirovickou
Seifertova
Vymezení: Praha 1, 2, 3-Žižkov
Ulice je pokračováním Hybemské až ke křižovatce s Lipanskou a Tábornickou.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 156):
Karlova
1875-1940
Lutherova
1940-1945
Karlova
1946
1946-1990
Kalininova
(19. 2., 22. 3.)
Názory veřejnosti:
12xKarlova
9x Táboritská
5x Žižkovská
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3x Seifertova
2x M . Horákové
2x Lutherova
lx Charty 77, Kolumbova, J. Zajíce, Rašínova, Sladkovského, J. Masaryka, Čs!. legií, Masarykova
Doporučení skupiny: Seifertova

Sokolská viz Wilsonova
Starochodovská
Vymezení: Praha 4-Chodov
Vychází z ulice Tiirkovy a pokračuje starým Chodovem až k ulici Nad
lomy, za níž slepě končí.
Historický vývoj pojmenování (úřední pramen se nepodařilo najít):
Rudé armády (před připojením k Praze v r. 1974) do r. 1974
Stalinova (rozhodnutí rady tehdejšího MNV se nepodařilo pro nedostatek
času nalézt) někdy por. 1974--1989
(-, 22. 12.)
Návrhy veřejnosti :
12x přejmenovat bez konkrétního návrhu
lx Makarenkova, Ke Spořilovu, Mučedníků, Titova, Masarykova, gen.
Ludvíka Svobody, Gorbačova, Spořilovského, Jindřichohradecká, Karla Čapka
Doporučení skupiny: Štefánikova
Vymezení: Praha S-Smíchov
Vychází z náměstí Sovětských tankistů a vede až ke křižovatce s Plzeňskou
a Lidickou.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 163):
Kinského či Kinského třída šedesátá léta 19. století-1919
Štefánikova
1919-1940
Kinského
1940- 1945
1945-1952
Štefánikova
S. M. Kirova
1952-1990
(12 . 2. , 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
42x Štefánikova
4x Kinského, Smíchovská
2x U Anděla
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lx Benešova, Obránců lidských práv, plk. Švece, Eisenhoverova, Národního porozumění , Smrkovského, A. Schweitzera, Svatováclavská, Porgesova,
Moskevská(!)
Doporučení skupiny: -

Technická
Vymezení: Praha 6-Dejvice
Od křižovatky s Thákurovou po ulici Šolínovu.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 375):
Technická 1938- sedmdesátá léta
Suchbátarova (pro přejmenování v sedmdesátých letech nebyla NVP vydána vyhláška!) sedmdesátá léta- 1990
(19. 2. , 22. 3.)
Návrhy veřejnosti :
12x Technická
lx Votočkova, F. Kupky, Englova, Forum, Techniků, Vysokoškolská
Doporučení skupiny: Technická
Terronská
Vymezení: Praha 6-Bubeneč
Ulice vychází z náměstí Svobody a vede až ke křižovatce s ulicemi Jugoslávských partyzánů a Podbabská.
Historický vývoj pojmenování (Hlavsa, s. 466):
Terronská
1925-1940
Bedřicha Velikého
1940-1945
1945-1952
Terronská
1952-1990
A. A. Ždanova
Návrhy veřejnosti:
34x Terronská
2x Karla Teigeho, Jaroslava Seiferta, Štefánikova, dr. M . Horákové
lx Hviezdoslavova, K Podbabě, Podbabská, Matějská, Kennedyho,
Morávkova, Dunkerská, kpt. Nálepky, Litevská, dr. F. Kriegla, Rakouská,
Holandská, blahoslavené Anežky, Bendova, Kaprálové, Denisova, U Orlíku,
Kaplanova, J. Trnky, Eisenhoverova, P. Wonky, Francouzské revoluce,
Heyrovského, Montgomerryho, Roztocká, J. Patočky, Skácelova, Svobody,
Krasnoarmějců, Clementisova, J. Masaryka, B . Benešové, O. Březiny
Doporučení skupiny: -
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Třeboradická (prodloužení)
Vymezení: Praha S-Kobylisy
Z ulice Horňátecké k ulici Pod čimickým hájem, podél domů č.p. 1067-1076
Historický vývoj pojmenování (Vyhláška NVP č . 1/1973, schválená radou
NVP28.11.1972) :
Jodasova
1972-1990
(26. 2., 22. 3.)
Návrhy veřejnosti:
6x přejmenovat bez konkrétního návrhu
5x Třeboradická (prodloužení)
lx Hrabalova
Doporučení skupiny: Třeboradická (prodloužení)

Wilsonova, Mezibranská a Sokolská
Vymezení (viz vyhláškaNVP č . 5/1978, schválená radou NVP 19. 6. 1978):
Komunikace těchto tří ulic a jednoho náměstí (viz dále) se skládá z několi
ka urbanisticko-komunikačních celků :
la Praha 8-Karlín
Úsek severojižní magistrály jdoucí po mostní konstrukci od Křižíkovy
ulice k Hlávkovu mostu.
lb Praha 1-Nové Město
Úsek severojižní magistrály od rozštěpu před objektem Hlavního nádraží
jdoucí po mostní konstrukci přes nádraží Masarykovo do Křižíkovy ulice.
lc Praha 1-Nové Město
Bývalá ulice Vítězného února od křižovatky s Vinohradskou třídou podél
Hlavního nádraží ke křižovatce U Bulhara.
2 Praha 1-Nové Město
Horní (východní) část Václavského náměstí.
3 Ulice Mezibranskájdoucí z Václavského náměstí od budovy Národního
muzea podél Čelakovského sadů ke křižovatce s ulicemi Žitnou a Anglickou.
4 Praha 2-Nové Město
Ulice Sokolská jdoucí od křižovatky s Žitnou a Anglickou přes náměstí
I. P. Pavlova ke křižovatce s ulicí Boženy Němcové .
Historický vývoj pojmenování (pokud není uvedeno jinak, dle výše uvedené vyhlášky):
la-b)
1978-1990
Vítězného února
(12. 2., 22. 3.)
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1c)
(Hlavsa, s. 442)
Sadová
Sadová třída
arcivévody Karla Františka Josefa
císaře a krále Karla
Sadová
Hooverova
Richarda Wagnera
Hooverova
Wilsonova
Vítězného února
Vítězného února (jako součást delší
komunikace téhož jména)
2)
(Hlavsa, s. 40)
Koňský trh
Václavské náměstí
Vítězného února
3)
(Hlavsa, s. 40)
Hradební
Horní hradební
Mezibranská
Vítězného února
4)
(Hlavsa, s. 353)
Sokolská
Vítězného února

1875- 1911
1911-1916
1916-1917
1917-1919
1919-1923
1923- 1940
1940-1945
1945-1947
1947-1952
1952-1978
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)

14. stol.-1848
1848-1978
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)

14.

stol-poč .

poč.

19. stol.
19. stol-1896
1896-1978
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)

1875-1976
1978-1990
(12. 2., 22. 3.)

Návrhy veřejnosti:
81x Sokolská
3x Wilsonova, Dr. M. Horákové
2x Legerova (!),Štefánikova, 17. listopadu(!), T. G. Masaryka
lx severojižní magistrála, Reaganova, Revolučního listopadu (Listopadové revoluce), J. Toufara, Severojižní, Na hradbách, Národní obrody,
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Magistrála, J. Palacha, Tyršova, Nezávislosti, Studentů, Smetanova, Sametové revoluce, Česká, Obránců Prahy, Lidských práv, Čsl. legií, Národního
muzea, Pražanů, Novoměstská
-pouze pro jednotlivé úseky:
3)
32x Mezibranská
lx Škrétova, Masarykova, Palachova, Benešova, J. Voskovce
la-c)
llx Wilsonova
4x Hooverova
2x Washingtonova
lx Lincolnova, dr. Beneše, Rooseveltova, Sametové (Něžné) revoluce,
J. Palacha, Čsl. studentů, Washingtonova, J. Šlitra, Sadová, Těšnovská, Operní,
U Hlavního nádraží
Doporučení skupiny: Wilsonova (1 a-c ), Václavské náměstí (2), Mezibranská (3), Sokolská (4).
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JIŘÍ ZÁLOHA

PRAMENY K DĚJINÁM VELKÉ PRAHY
V POBOČCE STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU
TŘEBOŇ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Prameny k dějinám jednotlivých měst nelze hledat jen v příslušných archivech v místě či okolí, ale často i zcela jinde, ba také tam, kde by se to celkem
nedalo očekávat. Jedním z takových případů jsou i prameny k dějinám Velké
Prahy, které jsou uloženy ve vzdálené pobočce Státního oblastního archivu
Třeboň v Českém Krumlově. Na případný dotaz, jakým způsobem se tam
tyto archiválie dostaly či proč jsou uloženy právě tam, lze snadno odpovědět:
prameny se týkají někdejšího majetku schwarzenberské primogenitury, který
kdysi v Praze a v jejím okolí měla. Byly to známý palác na Hradčanech, ostatní
domovní majetek v Praze a statky Jinonice, Butovice, Radlice a Smíchov.
Statky Jinonice, Butovice a Smíchov a další nemovitosti v Praze chtěl v roce 1682 koupit v dražbě majetku zemřelého hraběte Sinzendorfa Helhart Kryštof hrabě Weissenwolf za 66 000 zl. rýn. Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu
nabídl ovšem o 1 000 zl. více a statky připadly jemu, avšak dříve, než mohla
být tato akvizice projednána, Schwarzenberg zemřel. A tak uzavřel kupní
smlouvu až jeho syn Ferdinand ze Schwarzenbergu 24. 3. 1684 s Dorotou
Alžbětou, roz. vévodkyní Šlesvik-Holštýnskou, ovdovělou hraběnkou Sinzendorfovou a provdanou Rabuttiniovou, a s Karlem Ludvíkem ze Sinzendorfu jakožto poručníkem sinzendorfských sirotků. Vedle uvedených statků
získal tehdy Schwarzenberg jeden mlýn, cihelnu v Podskalí, velký dům
Na újezdě s dvěma vedlejšími domy, cihelnu, kamenný a vápenný lom, něko
lik vinic a zahrady na Malé Straně. Od tohoto majetku byly časem některé
nemovitosti odprodány a jiné zase přikoupeny.
Statek Radlice koupil 1O. října 1781 Josef ze Schwarzenbergu od pražského kláštera sv. Anny za 16 500 zl. Statek byl pak inkorporován ke statku
Jinonice.
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Jako celek byl výše uvedený majetek přičleněn 19. února 1704 ke svěřen
ství schwarzenberské primogenitury.
Palác na Hradčanech čp. 185 zdědil Adam František ze Schwarzenbergu
po své tetě Marii Arnoštce z Eggenbergu (zemřela r. 1719) podle její závěti
z 23. dubna 1717.
Palacký eviduje ve svém Popisu království Českého (1848) jinonický statek s vesnicemi Jinonice, Butovice a Radlice a s díly na Smíchově a v jiných
místech s celkovým počtem obyvatelstva 820 osob.
Níže uvedený přehled, poskytující informaci o pramenech k dějinám Prahy, byl sestaven z materiálů zpracovaných schwarzenberských ústředních fondů, které jsou v pobočce uloženy. Jednotlivé položky obsahují tyto údaje:
stručný obsah, časový rozsah, signaturu a přibližný rozsah (konvolut = svazek spisů v rozmezí od několika listů asi do 5 běžných cm materiálu). V záhlaví je uvedeno pořadí fondu, název fondu a odkazy na Průvodce po fondech
Státního archivu v Třeboni, sv. 3 (1959) a 4 (1959) a na Soupis fondů a sbírek
Státního oblastního archivu Třeboň (1981).
Poznámka: Badatelům jsou k dispozici tyto podrobné archivní pomůcky:
a) Původní repertáře u starších fondů.
b) Moderní inventáře pro novější fondy.
Návštěvní dny v pobočce: úterý až čtvrtek.

1. Schwarzenberský rodinný archiv
3, s. 24-27; Soupis, s. 30-31

Průvodce,

Oddělení listin
Koupě statků

Jinonice a Butovice a Smíchova, 1684, zás. 43
vesnice Podolí, 1832, zás. 50
Inventář zařízení paláce na Hradčanech, 1719, zás. 50
Koupě statku Radlice, 1782, zás. 51
Koupě

Oddělení spisů

Pododd.

uskutečněné koupě

Koupě statků

Jinonice a Butovice a Smíchova. Popisy a ocenění statků.
Popis a ocenění vinic na statcích. Výpisy ze zemských desk, 1680-1774, A 1Aa
38 (1 konv.)
Odmítnutí návrhu na koupi pozemků a budov na Smíchově. Ocenění, výnosy
těchto pozemků, výpisy ze zemských desk, 1706-1736, A lAa 38a (1 konv.)
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Věnování

dvou schwarzenberských smíchovských

pozemků

advokátovi

dr. Sonntagovi, 1719-1761 , A lAa 38d (1 konv.)

Eggenberský (potom schvarzenberský) palác na Hradčanech: opisy starých
listin a jiných úředních dokladů o získání paláce Janem Oldřichem z Eggenbergu. Výpisy ze zemských desk. Opisy dokladů o eggenberském majetku,
domu a zahradě za Újezdskou branou, 1631-1841, A lAa 63a (1 konv.)
Vinice za Újezdskou branou: opisy starých listin a jiných dokladů, 1726-1730,
A lAa 63b (1 konv.)
Dům čp . 186 na Hradčanech (dříve Salmovský dům); výpis ze zemských
desk, 1815, A 1Aa 63c (1 kus)
Koupě domu a zahrady na Starém Městě : opisy listin a výpisy z pozemkové knihy, 1837, A 1Aa 63d (1 konv.)
Koupě realit v Podolí, 1833-1841, A 1Aa 63e (1 konv.)
Pododd. neuskutečněné koupě
Návrh na koupi dvou kanovnických domů u Lobkovického paláce na Hradčanech, 1644-1678, B 1Aa 115a (1 konv.)
Návrh na koupi domu hraběte Collalta v Praze, 1683, B 1Aa 115b (1 konv.)
Návrh na koupi hostince od úřadu nejvyššího purkrabího v Praze a určitých
výsad pražské kapituly na Újezdě, 1714, B 1Aa 115 c (1 konv.)
Návrh na koupi tzv. Montagova domu na Malostranském náměstí, 1799,
B 1Aa 115d (1 konv.)

2. Schwarzenberská ústřední kancelář Hluboká nad Vltavou
3, s. 27-29; Soupis, s. 37

Průvodce ,

Staré oddělení- Praha
Stavby a stavební opravy u schwarzenberských domů v Praze, 1713-1 793,
A 6Bb 2 (1 konv.)
Popis Schwarzenberského paláce na Hradčanech, 1721, A 6Ha 1 (1 kus)
Nábytek ve Schwarzenberském paláci, 1721- 1787, B 61 1 (1 konv.)
Inventáře zařízení ve Schwarzenberském paláci, 1721- 1791, B 61 2 ( 1 konv.)
Střední oddělení- Jinonice
Stavby a stavební opravy patronátních budov: kaple sv. Prokopa, kostel sv.
Vavřince , fara a škola v Butovicích, kaple v Radlicích, 1822-1853, A 3Ka 2
(1 konv.)
Varhany v kostele sv. Prokopa. Příspěvek na pořízení zvonu v Butovicích,
1810-1847, A 3Aa 3 (1 konv.)
Zřízení chudinského ústavu na Smíchově. Vaření rumfordské polévky, 18091845, A 3Ka 12 (1 konv.)
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Stavby škol na statku Jinonice, v Butovicích a na Smíchově , 1813-18S6
(1 konv.)
Duchovní, 1803-18S6, B 3Ka 3 (1 konv.)
Učitelé, 1802-18S2, B 3Ka 6 (1 konv.)
Žádost J. E. Wocela o záchranu hradu Děvína, B 4E 3 (lkus)
Revoluční události z března 1848. Obrázek smíchovského gardisty, 1848,
B 4E 6 (1 konv.)
Donucovací pracovna. Opatření proti choleře . Sirotčinec sv. Jana Křtitele
v Praze, 181~18S3, B 4E 7 (1 konv.)
Podpora jinonických poddaných a pražského obyvatelstva vůbec , 180S1843, B 4E 10 (1 konv.)
Zavádění požárního pojištění, 1824, B 4E 12 (1 kus)
Hasicí nářadí , 1830-1831 , B 4E 13 (1 konv.)
Ranhojiči a porodní asistentky, 1820, B 4E 1S (1 kus)
Řemeslnický spolek na Smíchově, 1849, B 4E 17 (1 kus)
Příspěvky na stavby a opravy silnic a mostů (Pražská, Chrášťanská, Bubenečská, Berounská, Slánská, Zlíchovská, Rakovnická, Karlštejnská), 180218S4, B 4Kb 1 (1 konv.)
Úprava Vltavských břehů na Smíchově, 1830-1840, B 4Kb 2 (1 konv.)
Konskripce obyvatelstva, sumáře lidí, domů a dobytka, 1801-1846, B 4Kg 1
(1 konv.)
Úprava soudnictví na Smíchově a v Jinonicích, 1844-1849, A SAC 1
(1 konv.)
Žádosti o převzetí židovských rodin do vrchnostenské ochrany, 1802-1829,
A SAJ 1 (lkonv.)
Žádost o vykázání místa pro židovský hřbitov a synagogu, 1802-1804,
B SAJ 1 (1 konv.)
Ustanovení rychtáře pro Smíchov, 1833, A SAU 4 (1 konv.)
Záležitosti poddaných, převzetí do poddanství, 1803-1806, B SAU 2b
(1 konv.)
Poddanské reality, potvrzování prodejních a kupních smluv, 1823-1842
(1 konv.)
Kriminální záležitosti. Zřízení policejní strážnice a vězení, 1846, B SBC 1
(1 kus)
Průzkum rudy, nalezené v Jinonicích, 1803-1812, A 6Bg 2 (1 konv.)
Nálezy uhlí, 1812- 1814, A 6Bg 3 (1 konv.)
Urbariální dávky a poplatky všeobecně , 1802-18SS, A 6Gb lb (1 konv.)
Žádosti o povolení staveb poddaných, 1801-1848, A 6Gb 2a (1 konv.)
Schválení prodejů dominikálních objektů, mj. kovárny, cihelny, vinic,
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hospodářských usedlostí: Kotlářka, Kočnikářka, Počtová, 1803-1844, A 6Gb
2b (1 konv.)
Totéž: Závěrka, Růženava, Vysoká, Popelka, Malvazinka, Protivka, Cihlářka, Provaznice a vinice Don Martinka, 1845-1849, A 6Gb 3 (1 konv.)
Robotní záležitosti, 1801-1850, A 6Gb 4 (1 konv.)
Reality: Eggenberská zahradní budova na Srníchově,Manningerovský dům,
panský hostinec na Smíchově, v Jinonicích a Radlicích, kovárny v Butovicích
a Radlicích, 1802-1856, A 6Ha 2 (1 konv.)
Pokusy o zřizování vápenek a cihelen u Zlíchova, usedlosti zv. Kesnerka,
U Dívčího hradu, 1811-1817, A 6K 2 (1 konv.)
Zřizování státních úřadů na Smíchově, 1850, B 7B 5b (1 konv.)
Střední oddělení - české generálie
Koupě Salmovského domu na Hradčanech, pozemku v Podolí. Přehled koupí
a prodejů nemovitostí v Praze, 1811- 1854, G.B.A lAa 2 (1 konv.)
Prodej prádelny čp. 126 na Malé Straně, Přehled prodejů a koupí nemovitostí v Praze, 1834-1854, G.b.A. lAb 2 (1 konv).
Vyšehradská kapitula. Remunerace za bohoslužby v Podolí, 1815-1849,
G.b.B 3Ka 1 (1 konv.)
Františkánský klášter v Praze, 1816, A 3Kb 3f, G.b.A 3Kb 3f(l konv.)
Kapucínský klášter na Hradčanech, 1815, G.b.A 3Kb 3i (1 konv.)
Sirotčinec sv. Jana Křtitele v Praze, 1802-1856, G.b.A 4E 3b (1 konv.)
Ústav hluchoněmých v Praze, 1807-1855, G.b.A. 4E 3c (1 konv.)
Ústav slepců na Klárově, 1808-1856, G.b.A 4E 3d (1 konv.)
Chudobinec u sv. Bartoloměje v Praze, 1808-1856, G.b.A 4E 4 (1 konv.)
Italský sirotčinec na Petříně, 1811-1854, G.b.A. 4E 4 (1 konv.)
Zdravotnické ústavy v Praze, 1821-1855, G.b..B 4E 7 (1 konv.)
Stavební a okrašlovací akce v Praze, 1803-1857, G.b.B SAS 3b (1 konv.)

3. Schwarzenberské ústřední ředitelství Hluboká nad Vltavou
3, s. 34-35; Soupis, s. 37

Průvodce,

Prodeje nemovitostí v Praze a na statku v Jinonicích, ID 2ch (1 konv.)
Pozemková reforma na schwarzenberském majetku ve Velké Praze: vyloučení objektů ze záboru, seznam schwarzenberského nemovitého majetku
v Praze, 1921- 1935, ID 3ch (1 konv.)
Nemovitý církevní majetek na statku Jinonice, 1935, II C leh (1 konv.)
Patronátní břemena na statku Jinonice, 1909-1912, II D leh (1 konv.)
Železniční a autobusová doprava na statku Jinonice, 1907-1913, III C leh
(1 konv.)
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Stavby a opravy silnic a mostů na statku Jinonice, 1915-1940 (1 konv.)
N ovostavby, přestavby schwarzenberských nemovitostí v Praze, 1907- 1940,
IV A 12ch (1 konv.)

4. Schwarzenberský vrchní úřad Praha
Průvodce, 3, s. 58-59; Soupis, s. 37-38
Koupě statků Jinonice a Butovice, výkaz o dochovaných urbářích a pozemkových knihách, 1686, I Aa 1a (9ks)
Koupě domu hraběte Paara Na újezdě, 1697- 1705, I Aa lb (13 ks)
Koupě čermákovského domu Na újezdě, 1705-1745, I Aa ld (57 ks)
Popis, ocenění a koupě dvora, hospody a cihelny hraběte
Mammingera na Smíchově, 1710-1768, I Aa 2c (28 ks)
Získání eggenberského domu, zahrady a vinic na Hradčanech , 1719, I A a
2e (2ks)
Ocenění a koupě statku Radlice náležejícího pražskému klášteru sv. Anny,
1778-1783, I Aa4b (55 ks)
Návrh na koupi domu hraběte Paara na Hradčanech, 1729 (I ks)
Návrh na koupi jednoho hostince na Smíchově, 1778, I Aa 7f (I ks)
Návrh na koupi strarhemberského domu na Hradčanech, 1665-1671, I Aa
7q (5 ks)
Návrh na koupi několika kanovnických domů na Hradčanech , 1665- 1678,
I Aa 7r (25 ks)
Návrh na koupi jedné cesty na Strahově , 1668-1775, I Aa 7s (20 ks)
Návrh na koupi lobkovického domu na Hradčanech, 1681 , I Aa 7t (4 ks)
Prodej velkého fideikomisního domu Na újezdě s příslušenstvím, paarovského domu Na újezdě, čermákovského domu a cihelny v Podskalí, 17211766, I Ab 1a (145 ks)
Návrh na prodej statku Jinonice, 1752-1774, I Ab 1e (3ks)
Návrh na koupi eggenberské zahrady, 1763-1764, I Ab 1f (3 ks)
Spor statku Jinonice s měšťanem Starého Města Šalamounem Friedbergem
o vinice v Košířích, 1699-1701, I P 2b/1 (28 ks)
Spor statku Jinonice o jednu chalupu a pozemek na Smíchově, 1709-1714,
IP 2b/2 (3 ks)
Spor statku Jinonice s magistrátem Nového Města o výkon soudní pravomoci nad cihelnou v Podskalí, 1724-1772, IP 3a (161 ks)
Spor stran výčepu piva u této cihelny, 1734-1735, IP 3b (22 ks)
Spor statku Jinonice s pražskými křižovníky o výčep piva v eggenberské
zahradě, 1734, IP 4a (5 ks)
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Spor statku Jinonice s městským mostním úřadem o hliniště na Smíchově,
1735-1748, IP 4b (67 ks)
Spor s p. Říkovským z Prahy o hliniště u lokality Věneček, 1738, IP 4c
(3ks)
Spor statku Jinonice s c.k. vinohradním úřadem o soudní pravomoc nad
pozemky na Věnečku, 1739, IP 4c (1 ks)
Spor statku Jinonice o pole zv. Dejmovka, 1739-1769, IP 4e (29 ks)
Korespondence o soudní pravomoci nad vinicemi v Radlicích, 1772-1784,
IP 5 (66 ks), 1784-1786, IP 6 (44 ks)
Chudinský ústav v Praze, 1798-1800, III Ka 16a (2ks)
Příspěvek knížete Schwarzenberga na zřízení sochy Nejsv. Trojice na malostranském Vlašském náměstí a mariánské sochy na Hradčanském náměstí,
1713-1725, III Ka 16d (7 ks)
Zřízení oltáře ve schwarzenberském domě na Hradčanech, 1771, III Ka
16e (2ks)
Církevní správa na statku Jinonice, 1765-1791, III Ka 26a (5 ks)
Návrh na zřízení farní administrace v Radlicích, 1781, III Ka 26b ( 1 ks)
Stavba kostela sv. Prokopa v Jinonicích, stavební opravy kostela v Butovicích, zřízení nové školy tamtéž, 1711-1792, III Ka 26c (22 ks)
Mešní nadace u kostela v Butovicích, 17 53-177 6, III Ka 26d (21 ks)
Pronájem butovických kostelních pozemků, 1737-1792, III Ka 26e (12ks)
Obstarání parament, 1727-1796, III Ks 26f (16 ks)
Kostelní slavnosti na statku Jinonice, 1737-1782, III Ka 26g (5 ks)
Kostelní účetnictví na statku Jinonice, 1713- 1786, III Ka 26c (13 ks)
Příjmy farního administrátora v Jinonicích, 1731-1791 , III Ka 26i (28 ks)
Osobní záležitosti učitelů na statku Jinonice a v Butovicích, 1738-1800,
III Ka 26k (60 ks)
Kostelníci v Jinonicích, 1733-1783, III Ka 26L (26 ks)
Poustevníci u kaple sv. Prokopa, 1715- 1759, III Ka 26m (67 ks)
Chudinský ústav na statku Jinonice, 1753-1782, III Ka 26o (9 ks)
Stavba školy na Smíchově, 1776-1777, III Ka 26q (5 ks)
Poskytování almužen klášterním duchovním v Praze, 1753, III Kb 1a ( 1 ks)
Uvedení členek do ústavu šlechtičen v Praze, 1755, III Kb 1b (1 ks)
Paramenta kapucínského kostela na Hradčanech, 1728, III Kb ·1d (1 ks)
Donucovací pracovna a blázinec v Praze, 1751-1800, OV E 1 (71 ks)
Přijímání chudých žen do soukromé porodnice v Praze, 1747-1797, IV E 2a
(10 ks)
Soupis branců v Praze a na statku Jinonice, 1755-1790, IV Kg 1 (18 ks)
Soupis knížecích domů v Praze, 1750-1760, IV R 4a (29 ks)
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Směny některých jinonických pozemků, 1787, IV R 4b (3 ks)
Soudní tabely statku Jinonice, 1788-1801, V AC 1a (31 ks)
Depozitní soudní peníze statků Jinonice a Radlice, 1791, V AC 3a (15 ks)
Podací protokoly statku Jinonice v soudních trestních záležitostech, 17381800, V AC No 1 (24 ks)
Podací protokoly statku Jinonice v soudních správních záležitostech, 17 621786, V AC No 2 (2 ks)
Pozůstalosti po knížecích služebnících zemřelých v Praze, 1641-1778,
V AE la-l (67 ks)
Pozústalosti po mlynářích a nájemcích na statku Jinonice, 1773-1813,
V AE 2a-g (170 ks)
PozůstalostipopoddanýchzaSmíchova, 1728-1808, V AE2h-n(l81 ks)
Sirotčí záležitosti po mlynářích a nájemcích na statku Jinonice, 17 52-1797,
V AE 3a-h (67 ks)
Židovské školy a pobožnosti v bytech židů na Smíchově, 1765, V AJ 1b
(Iks)
Záležitosti židů na statku Jinonice, 1753-1784, V AJ le-g (25 ks)
Spory jinonických nájemců s různými osobami, 1628-1794, V AP 1
(1 fasc.); 1795-1800, V AP 2 (1 fasc.); 1760-1778, V AP 3 (1 fasc.); 17801789, V AP 4 (1 fasc); 1785-1800, V AP 5 (1 fasc.)
Úpadky nájemců jinonického dvora, 1707-1772, V AP 6 (1 fasc.); 17481787, V AP 7a-c (167 ks)
Spory poddaných ze Smíchova mezi sebou, 1738-1789, V AP 7d-l (128 ks);
1790-1800, V AP 8 (1 fasc.)
Spory jinonických židů, 1799-1801, V AP 9 ( 1 fasc.)
Osobní záležitosti měšťanů města Prahy, 1706-1792, V AS 9e (55 ks)
Dláždění, osvětlování a čištění ulic města, 1714-1800, V AS 9g (32 ks)
Příspěvek knížete Schwarzenberga na pořízení stříkačky pro město Prahu,
1766, V AS 9h (2 ks)
Rychtáři na statku Jinonice, 1747-1798, V AU ld (22 ks)
Prodeje hospodářství jinonických poddaných, 1710-1752, V AU 5 (1 fasc. );
1753-1788, V AU 6 (1 fasc.); 1789-1795, V AU 7 (1 fasc.); 1796-1800,
V AU 8 (1 fasc.)
Jmění a finanční záležitosti jinonických nájemců, 1734-1796, V AU 9
(1 fasc .); 1797-1800, V AU 10 (1 fasc .)
Výpisy z dominikálních pozemkových knih statku Jinonice a schwarzenberského majetku v Praze, 1685-1800, V AU ll (1 fasc.)
Kniha opisů kupních smluv týkajících se vinic, chmelnic a ostatních pozemků v obvodu Velké Prahy, 1622-1725, V AU No 2a červ. (1 kniha)
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Pozemková kniha pro klášter sv. Anny a sv. Vavřince , 1590-1672, V AU
No 3a červ. (1 kniha)
Kniha kupních smluv kláštera sv. Anny, 1590-1775, V AUNo 3b (1 kniha)
Kniha kupních smluv statku Radlice, 1743-1784, V AU No 3c červ.
(1 kniha)
Stavby a stavební opravy u schwarzenberského domu (paláce) na Hradča
nech a u ostatních schwarzenberských domů v Praze, 1671-1742, VI Bb 2
(1 fasc.); 1743- 1797, VI Bb 3 (1 fasc.)
Stavby a stavební opravy u dvorů, ovčínů a ostatních hospodářských budov na statku Jinonice, 1728- 1797, VI Bb 4f, g (34 ks)
Stavby a stavební opravy u eggenberské zahrady v Praze, 1699-1790,
VI Bb 4k (103 ks)
Lomy a pískovny na statku Jinonice, 1737-1798, VI Bb 4L (34 ks)
Zřízení pivovaru na Smíchově, zrušení pivovaru v Jinonicích, 1731,
VI Be lb (2 ks)
Obhospodařování eggenberské zahrady v Praze, 1698- 1794, VI Gg 1b
(48 ks)
Prodej, koupě ovocných stromů a semen, převezení pražské oranžerie do
Vídně, 1715-1781, VI G 1c (53 ks)
Prodeje ovoce z pražských schwarzenberských zahrad, 1733-1786, VI
Ga ld (62 ks)
Žádosti jinonických poddaných o podporu, o stavební materiál a o prominutí roboty, 1743-1791 , VI Gb 2c (15 ks)
Pronájem dvorů a vinohradů na statku Jinonice, v Radlicích a na Smíchov ě, 1684--1800, VI Gd lb (244 ks)
Pronajímání bytů ve schwarzenberských domech v Praze, osvětlení budov
při císařově pobytu ve městě, 1637-1791, VI Ha lb (112 ks)
Pronajímání ostatních schwarzenberských objektů v Praze, 1709-1 796, VI
Ha lc, e (172 ks)
Inventáře zařízení ve schwarzenberských majorátních domech na Hradča
nech a v ostatních schwarzenberských domech v Praze, 1570-1732, VI I 2
(40 ks); 1733-1800, VI I 3 ( 47 ks)
Zařízení schwarzenberských domů v Praze nábytkem, prádlem a nádobím,
1570-1799, VI I 4 (1 fasc .)
Hasicí potřeby u schwarzenberských domů v Praze, 1708-1797 (30 ks)
Cihelna v Podskalí, 1730-1782, VI K ld, e (145 ks)
Popis dvorských pozemků v Jinonicích, 1738-1779, VI Mb lc (4ks)
Pěstování obilí u jinonického dvora, 1678- 1791, VI Mb lf(193 ks); 16811792, VI Mb 2a (232 ks)
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Rybniční hospodářství

na statku Jinonice, 1714-1783, VIT lb (24 ks)
Sklad dřeva v Jinonicích, 1748-1782, VI Wa Se (7 ks)
Právo honitby na statku Jinonice, 17S2-1793, Vl Wa SL (46 ks)
Soudní pravomoc nad vinicemi v okolí Prahy, 17S8, VI Wb 1b (S ks)
Stav hospodářství na statku Jinonice, 1686-1778, Vl Wg 2 (224 ks); 174S17S8, VI Wg 6c (93 ks)
Měsíční zprávy o hospodaření na statku Jinonice, 1732-177S, VI Wg 7
(87 ks)
Hospodářská korespondence vrchního úřadu se správou statku Jinonice,
1711-17SS, VI Wg 10 (1 fasc.); 17S6-1799, Vl Wg ll (1 fasc.)
Kniha opisů kupních smluv týkajících se vinic, chmelnic a ostatních pozemků v obvodu Velké Prahy (Košíře, Pod královským vrchem, Na pekárkách, Na bílých horách, Na Žofkách, Pod Vidoblemi, Na Gbelným, Proti
důchodovským horám, V mezihoří, Na mandějovicích, Na věnečku, Za biskupami, 1622-172S, V AU 2a červ. (1 kniha)
Registra purgkrechtní jinak gruntovní, do kterýchž se prodaje vinic, štěp
nic, chmelnic, zahrad a polí na gruntech klášterských svaté Anny a svatého
Vavřince v Starém Městě Pražském ležících . .. zapisují, 1S90-1672, V AU
No 3a červ. (l kniha)
Kniha zápisův kláštera S. Anny založena v roce 1S99 (kniha kupních smluv),
1S90-177S, V AU 3b červ. (1 kniha)
Kniha kupních smluv pro radlickou jurisdikci, 1743- 1784, V AU 3 červ.
(1 kniha)

5. Schwarzenberská agencie Praha
3, s. S9-62; Soupis, s. 38

Průvodce,

Učitelé

v Jinonicích, 1801-1810, lilA Ka 24f(l konv.)
chudinského ústavu v Jinonicích, 1822- 1837, IllAKa 24g (1 konv.)
Učitelé na Smíchově, 1819-183S, III Ka 26d (1 konv.)
Stavby u školy v Košířích, na Vyšehradě a v Podolí, 1819-1832, lilA Ka
26g (1 konv.)
Příspěvky na stavbu dómu sv. Víta, kostelů sv. Jakuba, kostelů v Podolí, na
Smíchově, v Braníku, 1862-1903, lilA Ka 26s (1 konv.)
Příspěvky pro chudinský zaopatřovací ústav hlavního města Prahy, 1804187S, lilA Ka 27b (1 konv.)
Podpory vyplácené různým pražským klášterům, 1803-1900, lilA Kb 2 ( 1 konv.)
Návštěvy a oslavy panovnické rodiny v Praze; požár na pražském hradě,
1804-1908, IVA A 1 (1 konv.)
Zřízení
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Zřízení Národního divadla, Německého divadla; pražské kulturní organizace, 1850-1900, IV E 2 (1konv.)
Pozůstalosti po jinonických nájemcích, 1801-1824, VA AE 2 (1 konv.)
Pozůstalosti po smíchovských poddaných, 1801-1825, VA AE 4 (1 konv.)
Spory jinonických náj emců s různými osobami, 1801- 1832, VA AP 1- 3
(3 fasc .)
Stavby a stavební opravy u schwarzenberských budov v Praze, 1801-1880,
VIA Bb 2 (2 fasc.)
Pronájem jinonického pivovaru, 1802-1830, VI Be 2 (1 konv.)
Nájem a prodej pozemků z býv. eggenberské zahrady na Smíchově, 18011900, VI Ga 3a (1 konv.)
Pronájmy schwarzenberských domů v Praze různým osobám a institucím,
1801-1909, VIA Ha 2b (1 konv.)
Inventáře zařízení schwarzenberských budov v Praze, 1809-1870, VIA I 2a
(4 fasc.) .

6. Schwarzenberská administrace Praha
3, s. 59-62; Soupis, s. 38

Průvodce,

Prodeje pozemků v Radlicích, hostince Na knížecí, pozemků v Podolí
a Jinonicích, dřevního skladu Na Františku, Císařské louky na Smíchově , cihelny v Jinonicích a dalších objektů, 1901-1909, I Ah 3ch (1 konv.)
Evidence pozemkové držby - knihovní pořádky : velkostatky Jinonice,
Radlice, Smíchov, Podolí, Praha, 1901-1949, I G 3ch (2 kart.)
Kláštery: sv. Gabriely na Smíchově, františkánský, kongregace Hradčany,
1901-1948, III Kb 1 (1 konv.)
Obecní záležitosti - kanalizace, regulační plány, schůze a volby, stavby,
1901-1946, V AS 1 (1 konv.)
Stavby a opravy paláce na Hradčanech, 1901-1947, VI Bb 5 (1 konv.)
Stavby a opravy hostince Na knížecí, domu na Vořechovce, domu
v Podskalské ulici, v Kostelní ulici v Holešovicích, ve Zlatnické ulici, 19281945, VI Bb 6-10 (1 kart.)
Průmyslové podniky hlavního města Prahy - kapitálová účast, schůze, bilance, 1920-1944, VI Gg 4 (2 kart.)
Domy a palác v okruhu působnosti pražské administrace: nájmy, zabrání
paláce pro veřejné účely, Vl Ha 3 (1 kart.)
Hradčanský palác- inventář, 1911-1948, VI I 3 (1 konv.)
Vápenka v Jinonicích: dělnické poměry, hospodaření , 1901-1922, VIK leh
(1 konv.)
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Parní pila v Podolí: dělnické poměry, hospodaření, 1901-1921, VI Mg 3ch
(1 konv.)
Vodovody v Podolí, Dalajích, Radlicích, Zlíchově, Hradčanech, na Smíchově, 1901-1931 , VI 7 3 (1 konv.)

7. Schwarzenberská ústřední stavební správa České Budějovice
3, s. 40-44; Soupis, s. 40-41

Průvodce,

Spisy
Společné stavební záležitosti, odhady budov, inventáře budov na statku
Jinonice, 1805-1915, 6a (1 konv.)
Církevní stavby: fara, kostel, kaple, hr'bitov Butovice, Dalaje, Jinonice,
1863-1921, 6b (1 konv.)
Stavba dráhy u Jinonic, 1870-1883, 6c (1 konv.)
Pivovar a sladovna v Jinonicích, 1843-1895, 6d (1 konv.)
Hájovna Dalaje, 1896, 6e (1 konv,)
Hostinec u eggenberské zahrady, hostinec Na knížecí, 1842-1931, 6g
(1 konv.)
Vápenka v Jinonicích a Dalajích, cihelna Jinonice, 1874-1927, 6h ( 1 konv.)
Stavby při polním hospodářství- dvory Butovice, Jinonice, Radlice, 18471920, 6i (1 konv.)
Vodní stavby na statku Jinonice, 1893-1920, 61 (1 konv.)
Regulační plán Butovice, 1894, 6m (1 konv.)
Stavební záležitosti u hradčanských paláců čp. 185 a 186, 1839-1916, 16d
(1 kart.); 1917-1935 (1 kart.); 1936-1948 (1 konv.)
Hostinec Zavadilka v Podolí, Na knížecí na Smíchově ač . 893 na Královských Vinohradech, 1879-1920, 16g (1 konv.)
Parní pila v Podolí, 1870-1927, 16k (1 konv.)
Vodní stavby v Podolí, regulace Vltavy, vodovody, 1839-1948, 161 ( 1 konv.)
Stavební plány
Kostel v Butovicích, 1888, 6b (2 kusy)
Kostel sv. Prokopa v Dalajích, 1888, 6b (1 kus)
Pivovar Jinonice, 1847-1887, 6d (18 kusů)
Kruhové a vápenné pece v Dalajích a Jinonicích, 1874-1882, 6h (15 kusů)
Dvůr Jinonice a Radlice, 1812-1907, 6i (44 kusů)
Schwarzenberský palác na Hradčanech, 1814-1929, 6d (42 kusů)
Paarovský dům, b.r., 16d (3 kusy)
Dům čp . 163 v Praze, 1828, 16d (9 kusů)
Sklad dřeva v Podolí, 1883-1905, 16e (14 kusů)
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Sklad dřeva na Smíchově, 1902, 16e (4 kusy)
Hostinec Zavadilka v Podolí, 1884, 16g (3 kusy)
Hostinec Na knížecí na Smíchově, 1897, 16g (10 kusů)
Pila v Podolí, 1877-1919, 16k (33 plánů)
Filtrační stanice v Podolí, 1923-1924, 161 (2 kusy)
Činžovní a obchodní dům čp. 17, domy čp. 17, 24, 33, 124, 1883-1919,
161 (16 kusů)

8. Schwarzenberský obchod s dřívím Praha-Podolí
3, s. 59-62; Soupis, s. 78

Průvodce,

Účetní knihy, 1922-1947 (215 kusů)
Koupě části Podolského ostrova, 1906---1916, B-1 (1 konv.)
Prodej pozemků a jejich postoupení hlavnímu městu Praze, 1908-1947,
B-2 (1 konv.)
Projekt na soustavnou kanalizaci části Podolí, 1897-1925, B-5 (1 konv.)
Vodoprávní řízení u různých schwarzenberských objektů při řece Vltavě,
1917-1933, B-7 (1 konv.)
Náklady na stavbu vyšehradského tunelu, 1916---1920, B-8 (1 konv.)
Obecní říční lázně na Vltavě pod Vyšehradem, 1917-1949, B-12
(1 konv.)
Plavební předpisy, zastavení voroplavby na Vltavě, 1887-1944, C-15
(1 kart.)
Dělnické záležitosti, 1922-1948, D-7 (1 konv.)

9. Schwarzenberský obchod s dřívím- Praha-Smíchov
3, s. 59-62; Soupis, s. 78

Průvodce,

Účetní knihy, 1898-1948 (136 kusů)
Pozemkový majetek na Smíchově, 1891-1942, B-8 (1 konv.)
Dělnické záležitosti, 1890-1944, C-5 (1 konv.)

10. Sbírka rukopisů Český Krumlov
3, s. 162-163; Soupis, s. 87

Průvodce,

Album der F estlichkeiten wiihrend der hohen Anwesenheit Ihrer k. k. Majestaeten zu Prag 1854. Č. 267 (16listů)
Popis Eggenberského paláce v Praze (egg. dědictví), 1719 -obsažen
v rukopise č. 167 (1 kniha)
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ll. Advokáti dr. J.
Soupis, s. 38

Vaníček

a dr. A. Hlavatý, Praha

Dílčí inventář

statku Jinonice, 1893, č . kn. 9
Schwarzenberského paláce na Hradčanech, 1893, č. kn. ll
Stavby silnic v Radlicích, Košířích, Jinonicích a na Smíchově, 1890-1921,
4a (1 konv.)
Propinační právo v Jinonicích, Butovicích a Radlicích, 1894-1920 (1 konv.)
Dílčí inventář

12. Sbírka fotografií Český Krumlov
4, s. 234; Soupis, s. 86

Průvodce,

Ve sbírce je zastoupeno celkem 93 pražských snímků : celkové pohledy na
Prahu, Schwarzenberský palác na Hradčanech, schwarzenberský hostinec N a
knížecí na Smíchově, různé církevní stavby, Faustův dům, stará celníce, Schonbomská zahrada, Karlův most, Daliborka, Žitná brána, sklad plaveného dříví
v Podolí, plavení dříví po Vltavě, Všeobecná zemská výstava 1891, hotel
Modrá hvězda, 1891-třicátá léta 20. století, č. 3603-3696.
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PAVEL VLČEK- PAVEL ZAHRADNÍK

STAVEBNÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ
ZÁMKU NOVÝ STUDENEC

Zámek N ový Studenec, ležící severovýchodně od města Havlíčkova Brodu,
souvisí s pražskou historií pouze nepřímo, jako objekt, ve kterém jsou uchovávány některé archivní fondy Archivu hlavního města Prahy. Samotný zámek' se nachází ve vsi Dolním Studenci, zvaném tak pro odlišení od blízkého
Horního Studence; v nejstarších pramenech se užívalo většinou pouze jména
Studenec. Již r. 1314 jsou v pramenech uváděni bratři Čéč a Beneda za Studence2, u něhož můžeme s jistou pravděpodobností předpokládat, že jde o náš
Dolní Studenec; v tom případě by již tehdy byl vrchnostenským sídlem. 3 Na
zcela jisté půdě se ocitáme až v devadesátých letech 14. století. V r. 1393
zemřel jistý Radslav ze Studence a jeho majetek připadl králi\ r. 1398 je
1 Dosavadní literatura o zámku Novém Studenci je více než skrovná. Lze z ní uvést vlastně
pouze stať Augusta Sedláčka v jeho Hradech, zámcích a tvrzích Království českého 12. Praha
1900, s. 293-294, a obšírný popis zámku z pera Zdeňka Wirtha v Soupisu památek uměleckých
a historických v království Českém 23. Politický okres chotěbořský. Praha 1906, s. 87-94;
z těchto prací pak čerpali i autoři stručných zmínek o zámku ve vl astivědných průvodcích či
slovnících uměleckých památek.
2 RBM III., s. 92.
3 Nejstarší zprávy hovoří vesměs pouze o Studenci, takže by mohla vzniknou pochybnost,
jde-li o Studenec Dolní či Horní. V Horním Studenci se nachází kostel sv. Václava, který byl již
ve 14. století kostelem farním, zatímco v Dolním Studenci nikdy kostel nebyl. I to by nás mohlo
přivést k domněnce, že vrchnostenské sídlo bývalo spíše v Horním než v Dolním Studenci.
Skutečností však je, že nejpozději od poloviny 14. století vykonávali už podací právo k hornostudeneckému kostelu držitelé panství hradu Krucemburka a že Horní Studenec patřil pak ke
krucemburskému panství až do doby před r. 1548, kdy byl od tohoto panství odprodán (SÚA,
DZV 8 N Ir - N 2v); žádná tvrz tu tehdy nebyla a k jejímu postavení došlo až po tomto roce.
Zprávy hovořící o vrchnostenském sídle ve Studenci, na kterém seděli příslušníci drobné šlechty, se tedy vesměs týkají našeho Dolního Studence, pouze nejstarší zpráva z r. 1314 by se eventuálně mohla vztahovat k Hornímu Studenci, předpokládali -li bychom totiž, že brzy poté byl
Horní Studenec připojen ke krucemburskému panství a vrchnostenské sídlo tu zaniklo.
4 SÚA, DD 13, s. 163.
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v pramenech uváděn Choňata (Koňata) ze Studence\ týž je zmiňován i r. 1403
a spolu se svým bratrem Gothardem také r. 1405 6 a ještě r. 1415 Choňata
podepsal stížný list proti Husovu upálenU Studenec, jehož byli oba bratři
držiteli, je pak již nepochybně totožný s Dolním Studencem. V r. 1440 jsou
připomínáni Honěk a Gabriel ze StudenceB ar. 1455 tento Studenec drželi
bratři Hašek a Ctibor z Otaslavic a ze Studence.9 Vr. 1514 seděljižna Studenci
Bohuněk z Pašiněvsi 10 ,jeho rod se poté nazýval Studeneckými z Pašiněvsi.
Bohuněk z Pašiněvsi prodal (přesné datum tohoto trhu neznáme) "Studenec tvrz, dvůr poplužní s poplužím, ves tudíž" a další tři vsi za 712 kop gr.čes.
Alšovi z Předboře . 11 Roku 1536 se se souhlasem Alše z Předboře a na Před
hoři rozdělili ještě za jeho života o veškerý jeho majetek dva jeho synovéJan a Petr, přičemž "tvrz Studenec s dvorem poplužním s poplužím", se vsí
Studencem a s dalšími pěti vesnicemi dostal Jan, píšící se Jan z Předboře a na
Studenci 12, z čehož je patrno, že studenecká tvrz byla jeho sídlem, zatímco
sídlem bratra Petra zůstala Předboř . Jan z Předboře seděl na Studenci ještě
r. 1564 a zval se tehdy Jan nejstarší; v r. 1574 držel Studenec jeho nástupce
Jan mladší. 13 Roku 1580 tento Jan mladší Předbořský z Předboře a na Studenci učinil poslední pořízení, jímž své dědictví, totiž "tvrz Studenec s dvorem
poplužním s poplužím" i ves Dolní Studenec, odkázal manželce Anně z Biskupic; na tomto pořízení nic nezměnil ani Janův kodicil z r. 1581 a téhož roku
1581 se po manželově smrti Anna z Biskupic vskutku statku ujala. 14
Anna z Biskupic se brzy poté provdala za Jana Kekuleho ze Stradonic a na
Vorli ajižv r. 1583 jejím jménem manžel prodal "statek její tvrz Studenec, při
též tvrzi dvůr poplužní s poplužím, druhý dvůr slove Kocaurovský ( ... ),pivovar s pánví a se vším pivovarským nádobím" (je to poprvé, kdy je při tvrzi
uváděn pivovar) za 9 250 kop gr.čes. Vlachyňovi z Říčan. 15 Roku 1593 Vlachyně z Říčan a na Studenci věnoval "na dědictví svém na tvrzi Studenci,
5 Ústav československých a světových dějin, Pozůstalost A. Sedláčka, sign. S 103, č. 246,
s. 126.
6 Libri erectionum Vl. Praha 1927, s. 314; B. Balbinus, Miscellanea historica Bohemiae !.5.
Praha 1683, s. 123.
7 AČ III., s. 189.
8 AČ I., s. 256.
9 Soupis česky psaných Jistin a listů do roku 1526!.1. Praha 1974, s. 368, č. 1555.
10 AČ VIII., s. 548.
11 SÚA,DZV5J2lv - J22r.
12 SÚA, DZV 6 B 13v- B 14r.
13 SÚA, DZV 18 H 2r, A. Sedláček, c.d., s. 294.
14 SÚA, DZV 21 D 29r- D 32v.
15 SÚA, DZV 67 L 23v- L 24v.
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dvoru poplužnímu s poplužím" a na dalších svých vsích 4 000 kop gr.čes. své
manželce Mariáně Říčanské z Předboře. 16 V tomto zápise z r. 1593 je řeč
o tvrzi Studenci, zatímco r. 1597 se Vlachyně již psal jako Vlachyně starší
z Říčan a na Novém Studenci. 17 Studenec je tu tedy již opatřen přívlastkem
Nový. August Sedláček z toho usuzoval, že Vlachyně v letech 1593-1597
vystavěl novou tvrz.18 Ve skutečnosti se však Studenec objevuje s přívlast
kem Nový již v mocném listě Rudolfa II. Mariáně Říčanské z Předboře na
Novém Studenci a Předboři z r. 1592 19, takže lze předpokládat. že k určitým
stavebním změnám, jež snad mohly být příčinou změny jména tvrze, došlo již
o něco dříve. Podobu této první stavby však neznáme, v dnešním zámeckém
objektu ne lze rozeznat žádné starší části ani nepravidelnosti, které by nasvěd
čovaly využití starších konstrukcí, a tak logicky musíme předpokládat- mimochodem v souladu s popisem zámku ze samého konce 17. století- že starší
tvrz tvořila pouze další křídlo, v průběhu 19. a 20. století postupně radikálně
upravované a posléze zbořené.
Po Vlachyňově smrti zdědili Nový Studenec jeho synové Jan a Vilém Lev 20,
kteří jej však brzy postoupili Janově manželce Kateřině, jež se v každém pří
padě r. 1608 psala jako Kateřina Říčanská z Smiřic a na Novém Studenci. 21
V r. 1609 však Kateřina Říčanská rozená z Smiřic a na Drachkově a Novém
Studenci prodala svůj statek, totiž "tvrz Nový Studenec s stavením a při té
tvrzi dvůr poplužní s poplužím ( ... ), s pivovarem při též tvrzi, spilkou, sladovnou, hvozdem, pánví a jinými potřebami pivovarskými ( ... ), item ves celou Studenec Dolní", a to tak, jak toho ona "v držení a užívání pokojným po
mnohá léta býti ráčila", za 25 000 kop míš. Bohuchvalovi Jaroslavovi z Náchoda na Boskovštejně a Předboři, číšníkovi (mundšenkovi) arciknížete
Matyáše a manželovi vdovy po Vlachyňovi z Říčan a na Novém Studenci
Mariány. 22
Bohuchval Jaroslav z Náchoda postavil v Novém Studenci nový zámek,
jak o tom svědčí nápis na hlavním průčelí zámku, znějící v překladu : "Já
Bohuchval Jaroslav pán z Náchoda, pán na Boskovštejně, Předboři a Novém
Studenci, komorník nejvznešenějšího a nejmocnějšího krále uherského a českého,
SÚA, DZV 26M 15v.
SÚA, DZV 173 D 19r- D 22r.
l B A. Sedláček, c.d., s.294.
19 SÚA, DZV 140 H 7v- H IOr; zápis tohoto listu do zemských desek pochází ovšem až
z r. 1618.
20 A. Sedláček, c.d., s. 294
2l SÚA, DZV 183 P 22r- P 24r.
2 2 SÚA, DZV 183 Hll v- H 15r.
16

17
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když jsem z markrabství moravského přesídlil do Království českého , vlasti
to mých předků , staré rodiny pánů z Náchoda, dal jsem od základu (funditus)
postavit pro sebe a potomstvo na věčnou památku tuto budovu, když jsem
v základech položil první kámen, léta Páně 1612." Průčelí je kromě toho ozdobeno znakem pánů z Náchoda (černý lev na zlatém poli) a dvěma znaky
Předbořských z Předboř (stříbrný mořský pes- tj . tuleň- na červeném štítě)
s nápisy MZRZP a EZRZP; výskyt dvou znaků Předbořských lze vysvětlit
tím (dokazují to ostatně i zmíněné iniciály), že z rodu Předbořských pocházela nejen současná manželka Bohuchvala Jaroslava Mariána, ale i jeho přede
šlá manželka Eva, která zemřela r. 1603 a byla pohřbena v Žeroticích na
Moravě . 2 3

Bohuchval Jaroslav z Náchoda však zanedlouho zemřel, takže již r. 1614
jeho "strejc" Petr Vok z Náchoda a na Žeroticích jménem dětí zesnulého Bohuchvala Jaroslava, totiž Fridricha Lva a Leonory Marie, dosud nezletilých,
prodal "tvrz Nový Studenec s pivovarem, sladovnou, hvozdem, spilkou"
i s vesnicemi za 25 000 kop míš. vdově po zesnulém Mariáně z Náchoda
rozené z Předboře a na Předboři. 24 Ovdovělá Mariána Náchodská se opět provdala za Jiřího Adama z Roupova, kterému ve své závěti z r. 1618 (zapsané
do desek zemských r. 1621) všechen svůj statek odkázala.25 Protože se však
Jiří Adam z Roupova a na Studenci zúčastnil stavovského povstání a po jeho
porážce ujel ze země, byl mu jeho statek r. 1622 zkonfiskován 26 ; r. 1623 byl
pak tento statek, "totiž Novej Studenec řečený", prodán za 18 000 zl.rýn.
Marii Magdaleně Trčkové rozené z Lobkovic 27 a stal se tak součástí rozsáhlého trčkovského majetku ve východních Čechách.
Po zavraždění Adama Erdmana Trčky v Chebu r. 1634 byl veškerý majetek
jak jeho, tak i jeho otce Jana Rudolfa zkonfiskován. Součástí tohoto konfiskátu bylo tedy i panství novostudenecké, jež patřilo otci (jeho manželka Marie Magdalena totiž zemřela r. 1633). Jan Rudolf hrabě Trčka sice ve své
závěti z června 1634 odkázal Nový Studenec spolu s dalšími statky Petru
Vokovi Švihovskému z Rýzmberka a Švihova, Ladislavu Burianovi hraběti
z Valdštejna a Matyášovi Ferdinandu Františku hraběti Berkovi z Dubé a Lipého, ale tato závěť byla prohlášena za neplatnou.28 Roku 1638 bylo pak toto
23 H. von Kadich- C. Blažek, Siebmacher's Wappenbuch IV. I O. Der miihrische AdeJ. Nlimberg 1899, s. 235 .
24 SÚA, DZV 188 B 16v - B 19v; DZV 137 G 27v- G 28v.
25 SÚA, DZV 140 H 7v - H !Or.
26 SÚA, SM, sign. C 215/R 21.
27 SÚA, DZV 141 C 16r - C 17r.
28 SÚA, DZV 144M 8r - M 15v.
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panství, totiž "zámek Nový Studenec" i s vesnicemi, postoupeno Jindřichu
mladšímu svobodnému pánu Kustošovi ze Zubřího a Lipky.29
Jindřich Kustoš zbohatl nejprve ve službách pánů z Pernštejna, pak ve službách císařských ; byl válečným kvartýrmistrem, nejvyšším strážmistrem, inspektorem všech císařských panství v Čechách, přísedícím dvorského soudu
a posléze podkomořím věnných měst. Za své hlavní sídlo si zvolil Nový Studenec, podle kterého se také psal. Ve svém kšaftu z r. 1656 (do zemských
desek byl zapsán po jeho smrti r. 1658) učinil svými univerzálními dědici
syny Jana a Ferdinanda, kteří však byli ještě nezletilí, a proto nad nimi a nad
nezletilou dcerou Evou Reginou ustanovil za otcovskou poručnici svoji manželku a jejich matku Evu Lidmilu Kustošovou rozenou z Glauchova na Bezděkově a Horním Studenci. Eva Lidmila, provdaná pak za Jana Viktorína
hraběte Valdštejna, spravovala jako poručnice statky po manželovi delší dobu;
r. 1673 již byl starší ze synů, totiž Jan, mrtev a jeho majetek připadl bratru
Ferdinandu Leopoldovi, matce a sestře . 30 Téhož roku 1673 již plnoletý F erdinand Leopold kupoval statek Vy kleky; psal se tehdy jako pán na Novém Studenci, Lipce a Modlešicích. 31
Bližší představu o životě na novostudeneckém zámku v době po třicetileté
válce si můžeme udělat na základě soupisu poddaných podle víry, pořízeného
v dubnu 1651. Statek Nový Studenec, patřící Jindřichu Kustošovi, i stateček
Horní Studenec, Bezděkov a Štěpánov, náležející jeho manželce Evě z Glauchova, spravoval společně jako správce a písař Matěj Kaňka Čeměkovský,
padesátiletý poddaný katolického vyznání. Kromě něho bylo tehdy ve službě
"při pánu" dalších 23 osob, a to purkrabí Jakub Záruba, preceptor, dva písaři,
kancelářský písař, komorník, tří služebníci, dva lokajové, kuchař, pachole,
kuchtík, rejtsknecht, dva Štolbové, kočí, forejt, holota, topič, mušketýr a vrátný.
Dalších 10 osob zůstávalo ve službě "pří Její Milosti paní" (komomice, čtyři
děvečky, pradli, tj. pradlena, dvě děvčata, kuchařka a chůva); posléze 10 osob
bylo v novostudeneckém dvoře (šafář, šafářka, nádvorník, šest děvek
a pastvice) a dvě osoby v pivovaře (sládek a tovaryš) . Kromě osob bydlících
ve dvoře a v pivovaře žilo ostatní služebnictvo nepochybně na zámku; pouze
správce a purkrabí měli svá obydlí ve vsi (se správcem žila jeho manželka,
syn a děvečka, s purkrabím pak manželka, děvečka a pachole). Z uvedených
52 osob, žijících a pracujících na zámku a ve dvoře či pivovaře, l?ylo celkem
20 katolíků (mezi nimi byly všechny osoby ve vyšším postavení) a 32 nekato29
3D

3!

SÚA, NM, sign. N 108/1; SM, sign. C 215ff 13/2.
SÚA, DZV 261 P 23v - P30v.
SÚA, DZV 391 C 29r - D 5v.
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líků; 44 bylo kustošovských poddaných, čtyři cizopanští poddaní, tři osoby
stavu městského (preceptor a dva písaři) a manželka správcova byla uvedena
jako svobodná. 32
V literatuře se často objevuje údaj3 3 , že zámecká kaple sv. Michala byla
založena r. 1669. Tento názor vznikl zřejmě na základě skutečnosti, že zmíně
ného r. 1669 byla založena nejstarší dochovaná matrika kostela v Horním
Studenci (používaná jen do r. 1678, neboť poté se všechny patřičné údaje
zapisovaly do matriky libické), z níž vyplývá, že četné křty i oddavky byly
udělovány v zámecké kapli sv. Michala; nejstarší zápis, v němž je výslovně
uvedeno, že obřad byl uskutečněn v zámecké kapli, pochází ostatně nikoli
z r. 1669, nýbrž až z ledna 167P4 Na datum vzniku kaple tedy z této rubriky
usuzovat nemůžeme. Ve zprávě libického faráře Tobiáše Václava Košťála
z r. 1677 je uvedeno, že ačkoli farním kostelem je kostel libický, farář bydlí
v jednom pokoji ve studeneckém zámku, mše jsou slouženy nejen v Libici
a v Horním Studenci, ale i v zámecké kapli sv. Michala, a to velmi často, což
je porušením práv farního kostela. Zámecká kaple je popsána stručně jako
dosti prostorná a dobře zařízená, mající krásnou kazatelnu, varhany a tři oltáře, totiž sv. Michala, Panny Marie a sv. Václava; kapli byly darovány také dva
malé zvony. 35 V pozdější zprávě z r. 1700 uvádí farář Košťál, že nejprve po
čtrnáct let bydlel ve studeneckém zámku a nyní již šestnáct let obývá faru
v Libici; zámecká kaple je tu popisována obdobně jako r. 1677, pouze je
doplněno, že je celá klenutá a že jeden zvon pro ni byl odcizen kostelu
v Libici.36 Původní kaple však zřejmě vznikla již při stavbě Bohuchvala Jaroslava z Náchoda, v místech dnešní kaple, jak nasvědčuje samostatný vnější
vstupní portálek v pozdně renesančních formách, dodatečně upravených koncem 18. století. Archivolta s osekanou bosáží (dnes skrytá pod omítkou) a římsa
na vnitřní straně vstupního záklenku datuje tento portálek právě na samý počátek 17. století. Nakonec i klenbu lodi dnešní kaple lze datovat do této doby.
Je ostatně svou výškou i průběhem téměř shodná s ostatními klenbami zámku. Kaple pravděpodobně vystupovala - před přestavbou - z tělesa zámku
polygonálním závěrem, jak bylo běžné u renesančních staveb. Kolem r. 1670
pak zřejmě došlo k obnovení její funkce a k jejímu novému vybavení.

SÚA, SM R 109/45, Č 45.
Má jej již J. V. Neudoerfl, Politický okres chotěbořský. Čáslav 1892, s. 74, ale uváděl jej
už místní farář r. 1872 - viz OA Havlíčkův Brod, pobočka Chotěboř, FÚ Horní Studenec,
kart. 3.
34 SOA Zámrsk, Matriky, sign.639, s. 5.
35 SÚA, APA I., sign. B 12/7, fo!. 200r - 205v.
36 SÚA, APA 1. , sign. B 14/10, fo!. 65r - 67v.
32
33
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Ferdinand Leopold Kustoš zemřel v dubnu 1694 ve věku 46 let a byl pohr'ben v kostele v Horním Studenci. 37 Následujícího roku 1695 se o jeho majetek rozdělili tři jeho synové, totiž nejstarší Leopold Prokop a neplnoletí
Václav Ferdinand a Ferdinand Adam. Zámek Nový Studenec s rytířskými
sídly Štěpánovem a Hranicemi a četnými vesnicemi obdržel na základě tohoto dělení Václav Ferdinand Kustoš, dům v Praze na Malé Straně zůstal všem
bratřím společný. Bratři se zároveň rozdělili i o otcovu knihovnu, jež se skládala ze 67 knih, 4 7 mědirytin, 5 "delinací stavení a zahrad" a 4 "map rozdílných".38 Kvůli velkému zadlužení novostudeneckého panství byl však již
r. 1699 proveden odhad celého panství, aby mohlo být postoupeno věřitelům.
Odhad panství obsahuje následující podrobný popis studeneckého zámku:
"Zámek Nový Studenec
Je postaven z kamene, kryt šindelem a sestává ze tří částí a dvou podlaží
i s věží, na které jsou německé hodiny se dvěma cimbály. Nad vjezdem do
zámku je jeden kvelb, hned vedle na levé straně klenutý pokoj, vedle je krásná klenutá kaple sv. archanděla Michaela, opatřená třemi oltáři a prkennými
lavicemi, těsně u ní je hospodářský kvelb, klenutá lokajská světnice, uvnitř
prkenná přepážka, předsíň, velká kuchyň, uvnitř nádrž na vodu, i s jedním
kvelbem, dvěma komorami s přepážkami. Nad placem (Placz) pod altánem
(Altangebaw) je stáj pro 6 koní, 2 komory s jednou přepážkou; pod touto
budovou dva sklepy, pod chodbou je vězení pod zemí. Na pravé straně zámeckého vjezdu je klenutý pokoj s přepážkou, velký kvelb se železnými dveřmi
a u něj malý kvelbík. Schody vedoucí do horního podlaží jsou klenuté. Na
pravé straně je klenutá předsíň, vedle pokoj ozdobený štukatérskou prací,
ložnice, malý kvelbík; po levé ruce je kvelb, světnice, dále jídelna, opět vedle
dvě komory a pokoj, vše vymalováno, dále předsíň, ze které vedou točité
schody na věž, vedle pokoj a komora. Ve staré budově jsou čtyři pokoje
a v rondelu (Rundel) malá kaplička. Z této staré budovy vedou schody dolů
na plac. Velká chodba na dvou stranách je dole i nahoře klenutá a stojí na
kamenných sloupech, u staré budovy je však chodba z prken. Oceňuje se na
2 000 kop míš.
Před zámkem
Na pravé straně je obydlí hejtmana, důchodenského písaře a vrátného, na
levé straně koňská stáj pro 13 koní a vězení, toto vše z kamene a kryto šinde-

37 SOA Zámrsk, Matriky, sign. 721, s. III. 41.
38 SÚA, DZV 79 O 14r- P 9v; tento soupis knih byl vydán: Vl. P., Knihovna z pozůstalosti
Ferdinanda Leop. Kustoše ze

Zubří,

PA X. I, 1874, sl. 382- 383.
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lem, dále malá věžička se dvěma malými Blackhen (?), na place je nádrž na
vodu a hned vedle prádelna. Oceňuje se na 200 kop.
Okrasná a kuchyňská zahrada
Leží hned u zámku na dvou stranách, i s předdvořím (Vorplatzel), ohrazena
zdí krytou šindelem, v níž je komora pro zahradní potřeby, i s uvnitř se nacházející nádrží na vodu. Oceněna na 250 kop míš.
Ovocný sad
Na třetí straně zámku, uvnitř jsou nějaké jabloně a hrušně, ostatek tvoří
švestky a višně, je ohrazen plotem, uvnitř se také kvůli přítomnosti vody bílí
len. Oceňuje se na 120 kop míš.
Pivovar
Leží hned pod zámkem, je postaven z kamene a kryt šindelem. Uvnitř je
pivovarská pánev na 12 čtyřvěderních sudů, dvě kulaté kádě se železnými
obručemi, chladící káď, sladovna a sušárna, plnící kvelb čili spilka, lednice,
i s obydlím sládka a se vším potřebným k vaření piva. Oceňuje se na 600 kop
míš. ( ... )
Zámecký studenecký dvůr
Je postaven ze dřeva a kryt šindelem. V něm je postavena ratejna čili svět
nice pro čeleď, uvnitř v kamnech se nachází železný kamnovec, předsíň, kuchyň se železným kotlem, vedle komora a velký chlév pro dojnice, komora
pro řezanku, koňská stáj pro 5 koní, komora pro drůbež, dále opět druhý
chlév pro dojnice; toto vše stojí v jedné řadě. Nad tím jsou tři chlévy pro
hovězí dobytek, dvě stodoly se třemi humny a pěti pernami, těsně u těchto
stodol sedm vepřínů, vrchnostenský masný krám, dále malý sklípek. Na druhé straně je šafářovo obydlí, nad ním sýpka, pod tím stáj pro 30 koní. Naproti,
už mimo dvůr, je velká sýpka a dvě kůlny na vozy. Tento dvůr je ohrazen
plotem krytým šindelem. V ovocném sadu je komora na sýry a dole u mlýna
nádrž na mléko. I s hospodářskými potřebami je toto vše oceněno na 700 kop
miš.
Ovocná zahrádka
Dole u dvora, uvnitř se pasou odstavená telata, je ohrazena plotem; dále
druhá pastvina pro telata pod dvorem dole, jak se jde ke mlýnu. Oceňuje se na
50 kop míš." 39

39
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Z popisu zřetelně vyplývá, že zámek měl tehdy dvě výrazně odlišné části,
starou a novou, které stavebně nebyly navzájem spojeny. Základní dispozice
byla trojkřídlá, zřejmě v podobě písmene U, a nikoli čtyřkřídlá, jak soudila
dosavadní literatura. "Stará budova" (tzn. jihozápadní křídlo) byla nevelká.
Obsahovala čtyři místnosti a jakýsi alespoň částečně kruhový útvar (rondel),
v němž byla malá kaplička. Tento zbytek původní tvrze byl patrně jednotraktový, opatřený vnějším schodištěm, které ústilo do nádvoří a na druhé straně
pak do přilehlé nádvorní chodby, která však byla podle popisu dřevěná.
V přízemí tohoto stavení byla nepříliš rozlehlá stáj se šesti stáními a dvě komory. Na rozdíl od novostavby měla tato budova suterén se dvěma sklepy
a dalším sklepem nalézajícím se zřejmě pod dřevěnou pavlačí již v prostoru
dvora. Lze předpokládat, že úroveň podlaží byla jiná než u novostavby. Bohuchval z Náchoda pravděpodobně počítal i s rozsáhlou přestavbou staré čás
ti zámku, z níž mělo být zachováno asi jen obvodové zdivo. Dřevěná pavlač
pak měla být nahrazena zděnou arkádou. Odpovídá tomu arytmie posledního
oblouku jihovýchodního křídla: slepá arkáda je zde užší, ale světlostí přesně
odpovídá šíři arkádové chodby protějšího, severovýchodního křídla. N a tomto křídle naopak lze doplnit pravidelný rytmus arkád v celé jeho frontě . Pokud zde tedy mělo vzniknout uzavírající čtvrté křídlo, bylo plánováno bez
arkády, jak bylo obvyklé pro naše renesanční zámky.
Nově vystavěná část měla podle popisu východně od vjezdu jednu zaklenutou místnost, dále prostornou kapli, na kterou navazovalo jihovýchodní
křídlo. Zde byl v těsném sousedství kaple hospodářský kvelb a dále klenutá
lokajská světnice, rozdělená prkennou přepážkou. Křídlo pokračovalo před
síní a velkou kuchyní s kvelbem. Následovaly dvě místnosti předělené pře
pážkami. Vpravo od vjezdu byl klenutý pokoj předělený příčkou a velká klenutá prostora se železnými dveřmi; k ní příslušela malá klenutá místnost.
Nejblíže u vjezdu bylo klenuté schodiště do patra.
Podle popisu bylo v patře více klenutých místností než dnes. Nedochoval
se ani pokoj zdobený štukatérskou prací, protože prostory západně od schodiště byly silně pozměněny v průběhu 19. století. Na východ od schodů se
nalézala klenutá místnost, dále světnice, po ní následovala jídelna (dnes pře
dělená příčkou do dvou pokojů) . Jihovýchodní křídlo navazovalo dvěma místnostmi, nebo spíše jednou rozdělenou příčkou, dalším pokojem a předsíní
s vchodem k točivému schodišti na věž. Následoval další pokoj a komora.
Nádvorní chodba byla v této době ještě klenutá i v patře v obou nových kříd
lech.
Popis z konce 17. století zachycuje tedy podobu pozdně renesančního zámku, jehož vnitřní dispozice byla jen lehce narušena pozdějšími barokními
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zásahy. Ani ve vnějším vzhledu nedošlo k výraznějším proměnám, pouze střed
ní křídlo bylo téměř v ose doplněno poměrně drobnou věžicí. Výstavba věže,
jako prvku výrazně akcentujícího střední osu, znamenala také definitivní opuštění koncepce uzavřeného čtyřkřídlého zámku. Ostatně již tehdy byla stavba
umístěna v okrasné zahradě. Otevření dvora přímo do zahrady plně odpovídá
tehdejším architektonickým záměrům.
Celé panství Nový Studenec bylo r. 1699 odhadnuto na 112 466 kop 25 gr.
6 112 pen.; tato částka tedy převyšovala součet všech pohledávek věřitelů .
Proto bylo rozhodnuto, že Kustoš si bude moci ponechat některé pozemky,
nebo bude odškodněn jiným způsobem; Kustoš si dále vymínil, že on i pří
slušníci jeho rodu budou moci být nadále pohroíváni v kostele sv. Václava
v Horním Studenci. Jedním z hlavních věřitelů byl Jindřich Leveneur z Griinwallu, který měl r. 1699 na Novém Studenci pohledávky (včetně úroků)
v celkové výši 13 788 zl. 29 kr. 2. pen. Jindřich Leveneur pocházel ze šlechtické rodiny lucemburského původu (francouzské příjmení rodiny Leveneur
bylo později někdy poněmčováno na Lowenehr) a byl již tehdy pánem na
Drštěkryjích, Hubojedech a Mackově, císařským a komorním radou a příse
dícím lenního a komorního soudu. Po několikaletém jednání bylo posléze
r. 1702 novostudenecké panství předáno tomuto Jindřichu Leveneurovi, jenž
se zavázal uspokojit ostatní věřitele . Následujícího roku 1703 uzavřel Jindřich Leveneur dohodu s Václavem Ferdinandem Kustošem, v níž byly vyjasněny některé sporné otázky související s převodem majetku. Ještě po ně
kolik následujících let však trvaly spory, byť menšího významu. Tak r. 1705
bylo oznámeno, že Václav Ferdinand Kustoš, když se stěhoval do Nové Vsi,
vzal s sebou z novostudenecké zámecké kaple pozitiv, velký obraz sv. Jana
Křtitele a čtyři menší obrazy, z čehož pouze pozitiv vrátil, ale poškozený. 40
Rytíř Jindřich Leveneur z Griinwallu zůstal pánem na Novém Studenci,
který učinil svým hlavním sídlem (v titulatuře jeho i dalších Leveneurů byl
Nový Studenec uváděn vždy na prvním místě), až do své smrti. Poté se o jeho
majetek rozdělilo r. 1718 jeho pět synů, totiž Antonín Benedikt, Jan Václav,
Jindřich, František Josef a Leopold, přičemž panství Nový Studenec i blízký
Slavíkov, který mezitím Jindřich Leveneur rovněž získal, obdržel nejstarší
syn Antonín Benedikt, jenž byl rovněž povinen vyplatit sestry Annu Františku a Josefu. 41
Po smrti Antonína Benedikta Leveneura, jenž zemřel, aniž zanechal poslední vůli, převzali r. 1739 majetek vdova Magdaléna rozená hraběnka But40
41
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Jerová a děti Antonín, Václav, František a Ludmila.42 Posléze se jediným
majitelem panství stal syn Antonín Leveneur, jenž se k dědictví po otci při
hlásil až po dosažení plnoletosti, r. 1749. Tehdy byli již Leveneurové svobodnými pány.43 Po smrti tohoto Antonína Leveneura (celým jménem rovněž
Antonína Benedikta) se o dědictví , tj . o panství Nový Studenec, Slavíkov
a Křemenice, dělili r. 1770 synové Antonín Zikmund a František Josef; protože však František Josef vstoupil do vojenské služby a veškerých svých nároků
se zřekl, připadla všechna tato panství Antonínu Zikmundovi.44
Na vojenském mapování Čech, pocházejícím z let 1764- 1767, avšak revidovaném a rektifikovaném v osmdesátých letech 18. století, je sice zámek
zobrazen schematicky ve čtyřkřídlé podobě , ale lze se domnívat, že při zakreslení půdorysu došlo k omylu. Odhad zámku z r. 1699 popisuje totiž pouze
trojkřídlou dispozici a dostavba uzavírajícího křídla v následujícím desetiletí
není pravděpodobná. Z poslední čtvrtiny 18. století pocházejí některé úpravy,
z nichž zlepšení nádvoří a vybudování terasy se schodištěm do parku (část se
zachovala) vylučují existenci čtvrtého křídla. Za Antonína Zikmunda byla
snad také rozšířena zámecká kaple, k níž bylo přistavěno nové presbyterium.
Pro pozdní 18. století svědčí nejen oblé půdorysné řešení , ale také placková
klenba. Zřejmě v souvislosti s renovací kaple byl vybudován i nový krov
s mansardovou střechou pokrytou šindelem; jeho konstrukce se zčásti zachovala dodnes. Protože v krovu nejsou patrné žádné výraznější nepravidelnosti,
lze se domnívat, že se stavbou střechy došlo ke snesení raně barokní věžice.
Antonín Zikmund svobodný pán Leveneur zemřel (nikoli v Novém Studenci, ale ve Štěpánově) r. 1805 a o jeho majetek ser. 1809 rozdělili dědico
vé, totiž synové Václav, Antonín Vít a Jan (další syn Emanuel mezitím zemřel) a dcery Johana svobodná paní z Vlkanova, Magdaléna svobodná paní
Leveneurová a Tekla svobodná paní Bechyňová z Lažan. Novostudenecké
panství i se Slavíkovem a Křemenicí připadlo Antonínu Vítovi, zatímco dům
v Praze ve Vodičkově ulici čp. 680/II zůstal společným majetkem všech dědi
ců . 45 V majetku Antonína Víta Leveneura bylo pak panství po celou první
polovinu 19. století. Na katastrálním plánu z r. 1838 vidíme již zámek jako
budovu o třech křídlech; při kapli už tehdy existovala drobná sakristie, přista
věná sem zřejmě nedlouho předtím. 46
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SÚA, SM, sign. L 16/2.
SÚA, DZV 482 F 14r - F 14v.
44 SÚA, DZV 324 K Sr - K 8r.
45 SÚA, DZV 888 K 28r - L 8v.
46 SÚA, Indikační skici, sign. Čá 578.
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Po smrti Antonína Víta Leveneura přešel Nový Studenec r. 1855 dědictvím
do majetku Antonína svobodného pána z Vlkanova (syna Johany z Vlkanova
rozené Leveneurové). Roku 1867 pak Antonín svobodný pán z Vlkanova prodal celý velkostatek Filipu Goldreichovi, povýšenému r. 1873 do šlechtického
stavu s predikátem z Bronnecku. Od r. 1876 byl spolumajitelem velkostatku
Alois Goldreich šlechtic z Bronnecku a od r. 1880 byl místo Filipa Goldreicha
spolumajitelem Jindřich Goldreich šlechtic z Bronnecku.47 Filip Goldreich,
dosavadní nájemce poplužního dvora Dobkov u Chotěboře, hned po získání
Nového Studence postavil kolem celého dvora zeď s vraty, čímž uzavřel pří
stup k faře a ke kapli sv. Michala, která byla nadále veřejnou kaplí; spory
vyvolané tímto jeho činem se pak táhly dlouhá léta. 48 Roku 1876 vyhořely
panské chlévy u zámku a stavení šafářovo, zámek sám však zřejmě nebyl
požárem zasažen. 49 Přesto však došlo během druhé poloviny 19. století k významným proměnám zámku. Zřejmě již v letech 1852-1853, jak se zmiňuje
Zdeněk Wirth 50 , byly zazděny arkády jihovýchodního křídla. Původní kamenné
pilířky s okosenými hranami v přízemí byly asi nahrazeny pilířky zděnými;
přízemní arkádová chodba pak dostala novou segmentovou klenbu. Tak se po
úpravě vnějších průčelí ve druhé polovině 18. století, kdy asi byla omítnuta
renesanční sgrafitová rustika, změnily i nádvorní fasády. Pravděpodobně ně
kdy v sedmdesátých letech 19. století došlo k výstavbě nového schodiště
v romantickém duchu, nepochybně na místě schodiště původního. V zahradě
pak vznikl skleník ve stejných formách "anglické novogotiky".
V devadesátých letech 19. století a v prvních letech století 20. došlo
k postupné renovaci zámecké kaple. Roku 1891 byl obnoven hlavní oltář
i s postranními sochami. V letech 1896-1898 se přistoupilo k opravě obou
postranních oltářů. 5 1 Kaple měla ještě v této době dřevěný chór, jakési oratorium, při evangelijní straně sakristii s vchodem a naproti místnost s patronátními lavicemi; bývalý oltář sv. Václava měl již nyní nový oltářní obraz sv. Jana
Křtitele. Druhý postranní oltář zůstal zasvěcen Panně Marii. 52 Před novým
vymalováním kaple r. 1902 se odstraňovaly starší nánosy a zásluhou této dů
kladné přípravy byla objevena figurální a ornamentální malba, kterou byl kostel
vyzdoben. "Pan dr. Ludvík Pollák, archeolog z Říma, dlící u svého p. tchána
Goldreicha z Bronnecků návštěvou, vyslovil se o malbě, že jest velmi intere47

SÚA, DZ- Hlavní kniha O II, fo!. 221, 307, 296-297.
OA Havlíčkův Brod, pobočka Chotěboř, FÚ Horní Studenec, kart. 3.
49 Farní úřad Křížová, Pamětní kniha farnosti Horní Studenec od r.l842, s. 225.
50
Wirth, c.d., s. 88, 92.
51 Farní úřad Křížová, Pamětní kniha farnosti Horní Studenec od r. 1842, s. 81 - 82.
52 OA Havlíčkův Brod, pobočka Chotěboř, FÚ Horní Studenec, kniha 21.
48

z.

536

P.

Vlček-

P. Zahradník, Stavební a historický vývoj zámku Nový Studenec

santní a umělecká, že pochází od r. 1680-1720 a že jest to malba Škrétovská,
datující se od některého z jeho žáků". 53 Pro velké náklady však malba nebyla
restaurována.
Goldreichům z Bronnecku patřil Nový Studenec až do r. 1906. V lednu
toho roku velkostatek koupil JUDr. Tadeáš Vladislav rytíř Pobóg-Niementowski, říšský poslanec, okresní maršálek, notář a velkostatkář ve Zbaraži
v Haliči, s manželkou Hedvikou rozenou Zielinskou. Nový majitel na rozdíl
od Goldreichů na svém českém zámku pochopitelně nesídlil ar. 1910 statek
propachtoval bratřím Bohabojovi a Jaroslavovi Zbožínkům a Josefu Deymalovi. V prosinci 1917 pak Niementowski statek prodal dr. Josefu Horákovi
a jeho manželce Boženě. Smlouvou z r. 1936 se statku ujal jejich syn Vladimír Horák, ale již následujícího roku rodiče požádali, aby byla tato smlouva
zrušena a majetek přešel opět do jejich vlastnictví; spor se táhl až do r. 1938,
ale statek zůstal majetkem syna Vladimíra. 54 Někdy v těchto letech byla šindelová střecha nahrazena lehkou eternitovou krytinou.
Po válce hodlal Vladimír Horák provést na zámku naléhavě potřebné opravy.
Komise, která se na stavbě sešla již 4. srpna 1945 za účasti zástupců památkové péče, zjistila řadu závad, které měly být odstraněny podle jejích pokynů.
Byla též provedena sonda, díky níž se zjistilo, že slepé arkády nemohou být
otevřeny, protože lizény jsou provázány s výplněmi. Po povolení subvence
ministerstva školství a osvěty ve výši 120 000 Kčs v červenci 1946 se přikro
čilo k opravě střechy, která byla pak kolaudována 22. ledna 1947. Oprava se
však neuskutečnila v celém plánovaném rozsahu, ale soustředila se přede
vším na jihovýchodní křídlo zámku. Krov byl zde zesílen a eternitová krytina
nahrazena esovkami, nově byly vyzděny i komíny. V pracech se pokračovalo
i v r. 1947, kdy byla esovkami pokryta i střecha presbyteria kaple a v prvním
patře došlo k rekonstrukci demolovaných stropů, které však nebyly doplněny
fabiony s římsou, jak navrhovala komise.
V r. 1950 byl v důsledku revize první pozemkové reformy zámek Vladimíru
Horákovi vyvlastněn, čímž byly stavební práce na nějakou dobu přerušeny.
Výměrem z 31. srpna 1950 přidělilo ministerstvo zemědělství zámek KNV
v Pardubicích, aby sloužil jako archivní depozitář náhradou za zdechovický
zámek. Protože bylo třeba archiválie ze Zdechovic urychleně přestěhovat do
Nového Studence, zahájil KNV neprodleně opravy zámku, a to bez vypracování a předložení projektu. V říjnu 1950 však již předložil Státnímu památkoFarní úřad Křížová, Pamětní kniha farnosti Horní Studenec od r. 1842, s. 82.
Státní notářství Praha-západ, Desky zemské, vložka 1021; Farní úřad Křížová,
kniha farnosti Horní Studenec od r. 1842, s. 230-231.
53
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vému

úřadu dispoziční náčrty přízemí

a patra zámku, jakož i aproximativní
s technickou průvodní zprávou a se žádostí o dodatečné urychlené
schválení. V první etapě měla být dokončena střecha, na kterou mělo být
užito původních eternitových šablon, jen nově podložených lepenkou. Již
v r. 1946 zahájená úprava kaple, při níž došlo ke zřícení části renesanční klenby
v sousedním "oratoriu", měla být dokončena podle původních pokynů komise z r. 1945. Zřícenou klenbu měla doplnit železobetonová skořepina a původní
dělící zeď mezi "oratoriem" a kaplí měly prolomit dva oblouky sklenuté na
střední železobetonový sloup. Dřevěné podlahy v přízemí se měly odstranit
a nahradit betonovými, nověji vezděné příčky měly být vybourány. Okna měla
získat nové konstrukce, provedené ve stejné formě jako předchozí. Všechny
tyto práce byly také do konce r. 1950 uskutečněny. Při opravách byly v hlavním sále nad zámeckou kaplí nalezeny dokonce dvě vrstvy nástěnných maleb.
Vrchní vrstva měla povahu dekorativní malby, spodní nebyla zcela zřetelná. 55
Zřejmě již v této době, nebo nedlouho poté, zanikl poslední zbytek hospodář
ských stavení s terasou v patře, přestavěných patrně z původní tvrze.
Dnes již stěží zjistíme, zda původní tvrz v Dolním Studenci stála v areálu
dnešního zámku nebo v jiné části obce. Vzhledem k výhodnosti místa lze
spíše předpokládat, že tato tvrz beze stopy zanikla buď stavbou Vlachyně
z Říčan, z níž jsou dnes zachovány pouze základy, nebo až se vznikem zámku
postaveného na počátku 17. století Bohuchvalem z Náchoda.
Teprve tato stavba, k níž byl položen základní kámen r. 1612, proměnila
nevelké šlechtické sídlo ve výstavný zámek, který svým rozsahem a umělec
kým ztvárněním měl vyjadřovat poměrně významné postavení stavebníka při
Matyášově královském dvoře. Vše nasvědčuje tomu, že Bohuchval z Náchoda se inspiroval moravskými renesančními zámky, zvláště stavbami Jana st.
a Jana ml. ze Žerotína, tedy příslušníků rodu, s nímž ho poutal příbuzenský
svazek, jak dosvědčuje přítomnost znaků pánů z Náchoda v náměšťském zámku. Panské sídlo v Novém Studenci mělo být zřejmě komorní obdobou trojkřídlého žerotínského zámku ve Velkých Losinách, bezprostřední vliv mohl
mít také téměř současně budovaný další žerotínský zámek v Rudě nad Moravou či starší stavba Žerotínů v Břeclavi. Této čistě moravské inspiraci stavebníka se ne lze divit, vždyť teprve v době krátce před počátkem stavby přesídlil
z Moravy do Čech. Moravského původu je i koncepce velkolepého vstupního
portálu s bohatou plastickou výzdobou; obdoby nalezneme v posledním desetiletí 16. století na jihu Moravy. Motivy na stylobatech (Turek, válečné trorozpočet
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feje, gorgoneion) jsou zřetelným moravským odkazem na blízkost tureckého
"nebezpečí".
Přes všechny tyto moravské podněty je pravděpodobné, že zámek stavěli
místní umělci, pohybující se v oblastech českomoravského pomezí. Zde se
ještě udržel, pod vlivem pernštejnských staveb, silný podíl kamenické práce,
která na počátku 17. století v Čechách stále více ustupovala levnější a rychlejší
práci zednické. Jestliže celková koncepce portálu vychází z moravských staveb, pak nejbližší paralelou detailního rozvrhu vstupní brány, která po způso
bu německé renesance střídá pískovec s červeným a bílým mramorem, je portál děkanského kostela v Litomyšli, který vznikl por. 1601 právě zásluhou
pernštejnské donace. Na vzájemnou souvislost obou portálů bylo již ostatně
ve starší literatuře poukázáno 56 ; je však třeba zdůraznit, že studenecký portál
nedosahuje hodnoty portálu litomyšlského. Není to jenom ve zpracování dekorativních prvků, ale především v poměrném vztahu jednotlivých částí, který neodpovídá klasickému kánonu. I ostatní kamenosochařské práce, objevující se na pilířích arkádové chodby a především na stylobatech arkád prvního
patra průčelního křídla, patří- přes svou nespornou kvalitu- jen k průměr
ným dílům.
Dokončení celého zámku, které předpokládalo zásadní přestavbu jihozápadního křídla, zmařila smrt stavebníka. Trojkřídlá nebo i čtyřkřídlá dispozice s patrovými arkádami v nádvorní části a sgrafitovou rustikou na průčelích
nepatřila v době svého vzniku mezi nejprogresivnější. Nelze se proto divit, že
dosavadní literatura, v rozporu s nápisem na portálu, běžně datovala celou
stavbu do posledního desetiletí 16. století. Drobné zásahy mladšího slohového období na vnějším vzhledu takřka nic nezměnily a ponechávaly tak stavbě
dlouho její původní ráz. Výstavbou věžice nad příčným křídlem byl pouze
položen důraz na střední osu ve smyslu raně barokních zámků poslední čtvr
tiny 17. století. Stavba se zřejmě měla přiblížit podobě typu, jehož vrcholným
a také posledním představitelem je zámek v Mnichově Hradišti. Stavební aktivita pozdního 18. století (přístavba presbyteria, změna tvaru střechy) zámek
umělecky neznehodnotila a renovace 19. století znamenaly degradaci původní
architektury, která vyvrcholila zbořením zbytků jihozápadního křídla v době
nedávno minulé.

56

E. Šamánková, Architektura české renesance. Praha 1961, s. 97.
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ARCIDV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
DĚJINY

I.

STARÉ ZÁKLADY
Definuje-li se archiv jako "souhrn písemných i jiných příbuzných památek
povahy dokumentární, který vzešel yýběrem za účely správními i vědeckými
z materiálu nahromaděného organickou činností úřední" 1 , je archiv hlavního
města Prahy vzorným jeho příkladem . 2 Skládají jej sbírky listin, spisů a knih,
vzešlé ze staleté působnosti městských úřadů . A přece i v něm jsou poměry
mnohem složitější, nežli by se zdálo, neboť Praha až do r. 1784 nebyla jednotným městem, nýbrž představovala ji vlastně čtyří samostatná města, to jest
Staré a Nové Město, Malá Strana a Hradčany. K nim přípojily se pak teprve
během 19. století ostatní části, r. 1851 Josefov, r. 1883 Vyšehrad, o rok pozdě
ji Holešovice-Bubny, r. 1901 Libeň a na základě zákona ze 6. února 1920,
který vešel v platnost dnem 1. dubna 1922, utvořena Velká Praha sloučením
celkem 3 8 obcí a měst. Vznikl tedy městský archiv z řady samostatných archivů
měst a obcí a v některých z těchto zvláštních celků jeví se opět působení
různých úřadů městské správy. Bude proto třeba k poznání a ocenění jeho
obsahu seznámiti se s jeho historií od nejstarších dob, a tu opět nejprve
s různými složkami městského úřadování a vzájemnou jejich souvislostí.
1 V. V o j t í š e k, O archivech městských a obecních a jejich správě. Vyšlo v Knihovně
Časopisu československých knihovníků sv. 2 (v Praze 1924) str. 7.

2 O archivu hl.města Prahy viz V. Vojtí š ek , Archiv král. hl. města Prahy v r. 1910,
v r. 1911 (zvl. ot. z Obec. Věstníku m. Prahy 1911 a 1912), Archiv král. hl. m. Prahy (Pokroková revue, r. 1913 str. 5), Das Archiv der Stadt Prag und seine Erforschung (Mitteil. d. k. k.
Archivrates I.).
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Městskou samosprávu již od počátku městského vývoje v Čechách před
stavoval dvojí orgán, městský soud a městská rada. 3 Působnost jejich dělila se
zprvu tak, že městský soud činil instanci soudní pro věci sporné i nesporné,
nižší i vyšší, městská rada vedla správu obce po stránce finanční, trhové
a řemeslné. Oba sbory však skládaly se z týchž 12 konšelů, volených každoročně král. podkomořím, později samotným králem. V čele jejich stál úředník
zeměpanský, královský rychtář, kterému bývala na čas propůjčována městská
rychta. Tak tomu bylo na Starém Městě, jehož vznik datuje se do prvých let
vlády krále Václava I., v 1. 1232-1234, a podobně vyvinuly se poměry na
Malé Straně, založené kolem r. 12574 od Přemysla Otakara II., třebaže na
rozdíl od Starého Města, nadaného právem norimberským, řídilo se Menší
město pražské již od svého vzniku právem severoněmeckým, magdeburským.
Jestliže však zprvu soud i rada konaly svá zasedání v úředním domě rychtářově,
obecní rychtě, záhy měšťané pociťovali touhu vymaniti se z přímého vlivu
královského úředníka, který omezoval jejich samosprávu, a proto již v 2. polovině 13. stol. počali svolávati své ranní schůze, radu městskou, mimo rychtářovo obydlí. Rychta zůstala napotom sídlem jen pro soudy, ať již zahájené
nebo obyčejné, a rada městská scházela se střídavě v domech jednotlivých
konšelů, po případě shromažďovala se širší obec ve farním kostele. Za pří
klad možno uvésti aspoň shromáždění Malostranských v kostele sv. Mikuláše
za krále Václava II. r. 1283, kde učiněna také důležitá usnesení, a podobně
scházeli se i Staroměstští v kostele sv. Mikuláše na tržišti. 5 Již v té okolnosti,
že se měšťané vyhýbají městské rychtě, možno spatřovat i první stopy snahy
omeziti moc zeměpanského úředníka nad městskou správou, třebaže ještě
dlouho musili konšelé trpěti jeho předsednictví i v radě, a snahy ty neustále
rostou. Důležitý krok v tomto směru učinili staroměstští konšelé r. 1296 6 , kdy
podali žádost králi Václavovi II., aby si směli pro svá radní shromáždění vystavěti samostatný dům, radnici, jako ji měla již většina předních měst ně
meckých. Václav II. ovšem z obavy před velkým vzrůstem jejich moci žádosti
3 Srv. V oj t í š e k, Soud a rada v královských městech českých, ve Sborníku věd právních
a státních r. 1921 str. 40 a násl., týž Radnice staroměstská v Praze (v Praze 1923) str. 27 a násl.,
J. č e l a k o v s k ý, O vývoji středověkého zřízení radního v městech pražských (Sborník
příspěvků k dějinám hl. města Prahy, díl!. seš 2. str. 124 a násl.).
4 J. čel a k o v s ký, O vývoji středověkého zřízení radního uv. m. str. 124 a !o m e k,
Dějepis města Prahy, !. str. 175, 192.
5 V oj t í š e k, Radnice staroměstská, str. 28, O radnici Menšího města pražského, v Čas.
Spol. přátel starož. r. 1922 str. 54 a Č e I a k o v s k ý, O vývoji středověkého zřízení uv. m. str.
171 a 130.
6 J. č e I a k o v s ký, Privilegia měst pražských str. 15 . č. 7., srv. Voj t í šek, Soud a rada
v královských městech českých (uv. m.) str. 43 a Radnice staroměstská str. 29.
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nesplnil, ale co se nezdařilo za něho, toho dosáhli měšťané už od krále Jana
Lucemburského, který, opíraje se častěji ve svých finančních nesnázích
o bohaté staroměstské měšťany, musil býti k jejich prosbám povolnější. Tak
r. 133 87 byl dán král. privilegiem vlastní základ k první radnici nejen v městech
pražských, ale v Čechách vůbec. Příkladu Starého Města následovala jistě
brzy i Malá Strana a vystavěla radní dům v polovině 14. stol., třebaže doklady
o něm sahají jenom do počátku 15. století. 8
Vystavění radnice, jako už dřívější postavení purkmistra v čele rady, je
důležitým mezníkem nejen v dějinách městského zřízení pražského, nýbrž
zároveň, a právě proto, i v dějinách městského archivu. Až do té doby musili
měšťané, poněvadž neměli pevného střediska, uschovávati své písemnosti,
i nejcennější pro ně královská privilegia, v soukromých domech měšťanských,
což jistě příliš bezpečné nebylo. Máme toho doklad ze Starého Města, kde
i tak důležité listiny, jako byl městský statut a privilegium Václava II. z r. 1296
a 1299, opatroval měšťan Meinhard Volframův 9 , v 1. 1323-1327 konšel staroměstský. 10 Dosti věcí měl u sebe také rychtář v obecní rychtě, neboť u něho
a na soudě se tehdy většina právních jednání soustřeďovala, a rychtáři musilo
také záležeti na tom, aby se zachovaly pro paměť soudní výroky. I když veřej
nost řízení dávala stranám jistou záruku bezpečnosti, přece bylo podobných
poznámek třeba, když svědkové vymřeli a když při častém měnění rychtářů
mohly vzniknout zmatky nebo aspoň průtahy.
A tak ještě ve 13. stol. opatřil si rychtář svého písaře, který pro něho činil
záznamy o soudních jednáních i o příjmech z rychty a podobných věcech .
Poznámky ty ponechával rychtář asi svému nástupci, ale jinak byly rázu více
soukromého, a proto se také úplně beze stopy ztratily. 11 Také měšťané zřídili
si však podle vzoru rychtářova vlastního písaře, a Václav II., třebaže nedal
jim svolení k postavení radnice, přece r. 1299 udělil jim právo, aby si písaře
sami volili, a to z lidí vzdělaných. I to byl jistě úspěch, poněvadž tak vlastně
král uznal městskou radu za samostatný orgán městské samosprávy, a písař
radní, na rozdíl od soukromého, osobního písaře rychtářova, nabyl rázu úřed
ní osoby. 12 Radní písař počal také záhy přebírati funkce písaře rychtářova při
právních pořízeních měšťanů. Možno říci, že tak jako radní písař byl měšťa
nům dobrým prostředkem k pozvolnému omezování rychtáře a soudu městského
7

č e I a k o v s ký, Privilegia str. 55. č. 35. a Vojtíšek, Soud a mda uv. m. str. 47.

8

Voj t í š e k, O radnici Menšího města pražského v Čas. Spol. přátel starož. r. 1922 str. 54.
na str. 19.

9 č e I a k o v s ký, Privilegia čís. 7, srv. hlavně pozn.
10 Tomek, Dějepis m. Prahy I. 2 str. 609--610.
11
12

V oj t í š e k, viz níže v kap. o městských knihách.
Voj t í šek, Soud a rada uv. m. str. 44.
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ve prospěch rady, zase přirozeně význam jeho rostl neustále s množící se
mocí konšelů a rady. Důkazem toho je nejstarší zachovaná kniha staroměst
ská a vůbec kniha v Čechách, zvaná "Liber statutorum et aliarum rerum memorabilium Veteris urbis Pragensis", začínající rokem 1310_13 Jí je dán začá
tek ke knihám radním na rozdíl od knih městského soudu, jež nastoupily na
místo původních soukromých knih rychtářových . Jak tedy patrno, ještě před
vznikem radnice počíná se vyvíjeti v souvislosti se dvěma samostatnými složkami samosprávy, radou a soudem, i dvojí městské knihovnictví, knihy radní
a soudní; a tím byl dán různý základ městského archivu. Složky ty trvaly dále
i po zbudování radnice, ale již při tom bylo pro měšťany ziskem, že také
městský soud byl do radního domu přenesen, a tím i rychtář přicházel pozvolna pod konšelský vliv. Pro dějiny městského archivu je také důležitým faktem, že se od té doby dostalo listinám i knihám městským pevného místa
a nepřicházely již tak snadno do soukromých rukou, tím spíše že i městský
písař našel v radnici své trvalé sídlo. 14
Vylíčené poměry platí stejně pro Staré Město i Malou Stranu, jen na Novém Městě se potud uchylují, že vzniknuvší poměrně pozdě, mohlo Nové
Město budovati už dále na řádech, které se vyvinuly stoletým vývojem v obou
starších městech. Již při jeho založení r. 1348 bylo asi pamatováno na stavbu
radního domu. 15 Ale poněvadž původní radnice vznikla mimo hlavní tepnu
a záhy její skromnost nevyhovovala rychle rostoucímu a bohatnoucímu měs
tu, postavili si Novoměstští novou, výstavnější radnici přímo na rynku. 16 Stalo se to asi před r. 1367, ježto tehdy Karel IV., hledě zabrániti neustálým
sporům Starého a Nového Města o primát, sloučil obě města v celek,
a v důsledku toho staroměstská radnice učiněna společným sídlem sjednocené samosprávy. Tam vedly se také jednotné knihy pro obě města, a teprve
když nové neshody přiměly Karla IV., že r. 13 77 jednotu zase rozloučil , poča
li Novoměstští vésti své zápisy opět samostatně . Jak bylo v I. 1367-1377
rozhodnuto o novoměstských písemnostech a byly-li přeneseny též na Staré
Město, nevíme, ale jisto je, že po rozluce stala se nová radnice na novoměst
ském rynku jejich bezpečným útulkem. Hradčany byly založeny snad už o tři
desítiletí dříve nežli Nové Město, ale jejich život jako nepatrného poddanského

13 Rkp. č. 986, srv. č e I a k o v s ký, Soupis rukopisů archivu m. Prahy str. 36 a Vojt íš ek,
Nejstarší městská kniha pražská (zvl. otisk z "Kulturních snah" týdeníku Samostatnosti 1911 ).
14
V oj t í š e k, Radnice staroměstská str. 29.
15 V oj t í š e k, O radnici Nového města pražského (Z minulosti naší Prahy. Kapitoly
z místopisu, zřízení a života města. V Praze 1919 str. I 03- 117) str. I 05.
16 Tarnže.

544

B.

Kubíčková,

Archiv hlavního

města

Prahy

městečka pražských purkrabí nepodobal

se mnoho královským městům pražským17 a jen pozvolna se rozvíjel.
K uložení písemností pořídili si měšťané v každém městě uzavřenou, pevně okovanou truhlici (cista, scrinium civitatis), jež stála přímo v radní síni 18 ,
a zde uschovávali královská privilegia, pečetě , právní listiny a městské knihy.
Již od počátku dbali bedlivě toho, aby se jejich památky a práva nedostala do
rukou nepovolaných. Ani sám městský písař neměl k nim volného přístupu,
neboť klíče od truhlice svěřeny purkmistrovi se šesti konšely.19 Mohla tedy
býti otevřena jen v přítomnosti většiny rady s purkmistrem v čele. Klíčů těch
měli konšelé pečlivě opatrovati a ještě statuta staroměstská z 60. let 14. století nařizují trest na jejich ztrátu, neboť ustanovují, že ztratil-li by kdo z pánů,
"kteříž klíče mají od truhly, v kteréžto pečeť městská a knihy zamčeny jsú, .. .
klíč svuoj, ten také proto všem pánóm z rady má oběd dáti." 20 Bezpečnost
radní truhlice vedla i soukromé měšťany k tomu, že vyhledávali městské rady
se žádostí, aby jim uschovala důležité listiny, jež v jejich obydlích snadno
mohly přijít ke zkáze nebo aspoň k poškození. A souhlasu rady bylo také
třeba, chtěl-li si měšťan svou listinu zase z truhlice vyzvednouti.21 Okolnost,
že městské truhly bylo užíváno též jako depositoria soukromých listin měš
ťanských, ukázala asi také nejdříve konšelům na nutnost nějakého seznamu
uschovaných věcí. Také právní městské listiny, jichž zvláště často potřebova
lo město k uplatňování svých práv, množily se tou měrou, že se tratila pře
hlednost po jejich obsahu. Proto nejspíše z praktických důvodů pořídilo Staré

17 V oj t í š e k, O radnici města Hradčan, v Čas . Spol. přátel starožitností XXVI, 1918 str. 3
a násl.
!8 V pramenech mluví se častěji o "cista civitatis", "cista consilii". Srv. několik příkladů, jež
otiskujeTe i g e, Základy starého místopisu pražského III. str. 25. Pro Nové Město uvádím
aspoň příklad z r. 1416 (rkp. 2079 fo!. F 23): Postquam media domus relicte olim Czukmansky
per decretum consulum Maioris civitatis Pragensis iuretenus fuisset adiudicata, prout decretum
scriptum, quod r e p o n i t u m e s t i n c i s t a n o s t r i c o n s i I i i Nove Civitatis
Pragensis, clarius ostendit, tunc iterum in nostrum consilium venerunt ambe partes optantes,
quod ipsis causam, que inter i sos viguit, terminare finaliter dignaremur."
19 Podle Prokopa, písaře novoměstského, měli v Praze klíče pouze purkmistr a jeho nejbližší
nástupce, v jiných městech 7 konšelů. Ale to je doklad pro 15. století, původně, zdá se, bylo
tomu v Praze tak jako v ostatních městech, aspoň statuta staroměstská z pol. 14. stol. mluví
všeobecně o konšelech (srv. níže).
20 Te i g e, Základy starého místopisu pražského III. str. 25. Originál je ovšem německý,
česká recenze pochází z 15. století.
21 Rkp . 986 fo!. 181 , kde rada městská vysvědčuje "quod de consensu nostro omnium Johlinus Jacobi recepit de cista civitatis litteram ... , quam ibidem deposuerat"- vizTe i g e uv. m.
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kolem r. 1394 soupis městských listin, uložených vradnici. 22 Je to nejstarší archivní inventář listinný, pokud ovšem možno jej tak nazvati. Písař
seznamenal v něm prostě v pěti oddílech samostatně číslovaných všechny
listiny v pořádku, jak ležely na sobě v přihrádkách nebo snad krabicích
v truhle 23 , aniž by přihlížel k jejich různému stáří. Radní truhlice nesloužila
však jenom za schránku písemností, sem skládali konšelé též obecní peníze 24
i jiné věci, o něž měli obavy, a proto v ní místo na dlouho nevystačilo . Již při
úpravě radnice r. 1413 byli nuceni Novoměstští opatřiti si do radní světnice
novou almaru a truhlu k uložení privilegií, listin a knih, a k nim připojena o tři
leta později ještě jedna nová truhlice. 25 A to bylo u města, starého pouze 65
let! Oč více místa musilo asi potřebovati Staré Město i Malá Strana, o sto let
starší.
Ale přes veškerou péči, kterou pražští měšťané svým archivům ve 14. století věnovali, přišli na konec o velkou část svých písemných památek. Na
Starém Městě zkázu tu způsobil požár radnice r. 1399, při němž vyhořela
i radní síň "s mnohými hamfešty, listy aoděním"26 , a jistě jen velkému úsilí se
podařilo zachrániti několik knih, zvláště dvě, již celé ohořelé, do dnes zachované.27Nemálo škod utrpěl však tento archiv i nedlouho po této pohromě, po
smrti krále Václava IV. a za válek husitských. R. 1424 musila Eliška, vdova
po Bernáškovi Frolichovi, pomocí svědků dokazovati, že svou listinu, znějící
na 200 kop grošů, dala uložiti v plné radě do radní truhlice, neboť se v nepokojích po smrti krále Václava ztratila.28 Podobně stalo se i poddaným obce
Lemůz, kteří si uschovali k staroměstské radě ještě za králova života purkrechtní list na vysazení vsi. Když žádali r. 1433 listu tohoto zpět, dosvědčila
sice obeslaná stará rada, že byl položen do truhly v radě, ale nalezen nebyt2 9
Město

22 Rkp. K 19. fo!. 67. v archivu kapituly svatovítské, vyd. Teige uv. m. str. 30. Je to však
asi pouhy zlomek.
23 V rkp. č. 2099 fo!. 195 vyznává rada, že odevzdává uzdaři Maříkovi listiny "ex fidedignorum deposicione .. i n c i st a co n s i ll i c u m s c a tu I a i n v e nt a s" - Te i g e uv. m.
str. 25.
24 Rkp. 992 fo!. 227; 31. října 1450 učiněn počet v radě "quam pecuniam .. iidem domini
consilii antiqui successoribus suis dominis videlicet magistro civium et consulibus modemis ..
in cista consilii prout ab antiquo fieri est solitum, in deposito relinquerunt." Srv. též Z. W i nt e r, Kulturní obraz českych měst. Život veřejny v XV. a XVI. věku (Novočeská bibliothéka
vydávaná nákladem musea král. českého čís. XXIX, díl!., II. v Praze 1890, 1892) I. str. 492.
25 Vojtíšek, O radnici Nového města praž. uv. m. str. 106.
26 T o m e k, Základy starého místopisu pražského I. (V Praze 1866) str. 9, t}'ž, Dějepis
m. Prahy III. 2 str. 403 .
27 Jsou to rkp . 987 a 988; blíže o nich později.
28 Rkp. 2099 fo!. 146, T e i g e, Základy III. str. 25.
29 Tarnže fo!. 352 a Te i g e III. 26.
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Ještě mnohem těžší osud stihl na počátku bouří husitských obec a radnici
malostranskou. Dne 4. listopadu 1419 došlo k boji mezi královskou posádkou na Pražském hradě a pražskými měšťany o Malou Stranu, a v něm měšťa
né nabyli zprvu převahy, takže královští musili ustoupiti. Avšak v noci, když
už měšťané nečekali zaskočení, vytrhla posádka z hradu a snadno se zmocnila města i radnice, kde pobrala všechny cenné věci i s městskými knihami
a odnesla, a potom radní dům zapálila. S radnicí shořela tehdy i velká část
malostranských domů kolem ní a zkáza byla dokonána příštího roku dne
9. května, kdy v nových bojích mezi stranami celé město lehlo popelem. Měst
ské obyvatelstvo se většinou odstěhovalo do Starého Města a zůstávalo pod
jeho správou, takže vlastně samostatná obec přestala existovati. Ani městské
knihy nebyly vedeny, a teprve r. 1424, když se Malá Strana počala znovu
osazovati, založeny nové knihy. Ale obec byla tak ochuzena, že ani na postavení nového radního domu nebylo pomyšlení. Teprve r. 1436 darovali poruč
níci zemřelého městského písaře Václava z Bítova k radním schůzkám dům
na jižní straně náměstí a ten byl skutečně na radnici upraven. Ale dům, třeba
přestavený, přece se asi na radnici příliš nehodil, a proto ho obec r. 1478
prodala a koupila nový, rozsáhlejší dům na východní straně rynku, a podle
potřeb přestavěla. 30 V něm našel konečně i archiv malostranský trvalé ochrany. Také na Hradčanech mluví se už konečně o radnici, ale jenom tolik, že v 1.
1486-8 zaujala místo v domě kdysi faráře od sv. Benedikta. 31 Než ani novoměstský archiv nevyšel z husitských válek ušetřen. V poslední chvíli, takřka
v předvečer lipanské bitvy, vnikli Staroměstští do znepřáteleného Nového
Města a mezi jinými domy stala se jejich kořistí i radnice, kterou vydrancovali, vybrali obecní pokladnu a zničili všechna městská privilegia jim nepřízni
vá, která byla příčinou tolika rozepří. 32 Tak Novoměstští, žádajíce r. 1436
císaře Zikmunda za obnovu svých práv, mohli předložiti toliko pouhé opisy
na jejich doklad. 33
Jestliže na Starém Městě byla řada listin nanávratně ztracena, jen proto, že
už kolem r. 1366 založili si měšťané pamětní knihu, do níž svá privilegia i jiné
důležité listiny soustavně přepisovali, je povědomo znění většiny z nich. 34

Viz o tom Voj t í šek, O radnici Menšího města pražského, uv. m. str. 56 a 57.
Vojtíšek, O radnici města Hradčan uv. m. str. 3.
32 čel a k o v s ký, O vývoji středov. zřízení uv. m. str. 219 a Vojtíšek, O radnici Nového
města uv. m. str. 107.
33 Srv. znění privilegia Zikmundova z I. října 1436 č e I a k o v s k ý, Privilegia čís . 141
str. 230.
34 Je to rkp . 993 "Liber vetustissimus privilegiorum, statutorum et decretorum Veteris urbis
Pragensis", srv. č e I a k o v s ký, Soupis str. 6, 40.
30
31
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Zbylé listiny bylo nutno uvésti v pořádek a zrevidovati, a toho úkolu se ujal
brzy po husitských válkách, jak se zdá, Ždimíř ze Sedlce, od r. 1437-1446
nejvyšší písař staroměstský 35 , jenž byl pravděpodobně ze skladatelů tzv. Soběslavských práv a seznamoval se s materiálem k prokázání skutečných i domnělých městských předností. Opatřil zachovaná privilegia stručným latinským regestem a poprvé také pořadovými číslicemi. Jeho rukou bylo označeno
celkem šest privilegií36 , jež se bez pohromy udržela až do dnešních dnů. O něco
později, ale ještě v 15. století, byla ta sbírka na Starém Městě přehlížena ještě
jednou, a tu její pořadatel vedle číslice namaloval na každý kus zvláštní znač
ku37, podobně asi, jako byly v té době označovány jednotlivé truhlice korunního archivu. Znamenaly tu asi něco podobného, byly ukazovateli lokace.
Také nejstarší malostranská privilegia byla na zadní straně opatřována latinským regestem. Novoměstští vážili si zvláště privilegia, jež jim udělil Zikmund na potvrzení všech předešlých výsad, r. 1434 zničených, jako pravého
pokladu. Ale snad právě proto postihl je neblahý osud. Purkmistr Mařík, byv
stižen mrtvicí, zakopal r. 1480 privilegium do země, protože se obával, že jej
nebude moci jinak uhlídati. Ovšem privilegium podlehlo z velké části vlhku,
a městská rada musila žádati krále, aby to nebylo jeho platnosti na škodu.
Král Vladislav listem z 1. listopadu 148038 žádosti její vyhověl.
Jednání Maříkovo, který mohl o své vůli takto nakládati s královským privilegiem, bez souhlasu rady, bylo by bývalo v předchozím 14. století nemožné. Vysvětlení je pravděpodobně v tom, že, jak se lze dověděti z úst novoměstského písaře Prokopa, klíče od radní truhlice neopatrovalo v pražských
městech už 7 konšelů, nýbrž byly svěřovány purkmistrovi a nejbližšímu jeho
nástupci. 39 Ale ukázal-li se usnadněný přístup k městské truhlici v tomto pří
padě po špatné stránce, měl jistě i své dobré stránky, neboť činil úřadování
méně těžkopádným. Jinak možno říci, že se ve vedení radních archivů ve
srovnání s minulým stoletím mnoho nezměnilo, ovšem obsah ve složitějších
poměrech stával se bohatším a početnějším. To platí v prvé řadě o městských
knihách.
Z městských knih předhusitské doby zachovaly se jen nepatmé zbytky.
Zejména stihly známé pohromy knihy staroměstské a malostranské, takže se
tam musila většina knih založiti znovu. Při požáru staroměstské radnice ne35 č e I a k o v s ký, O vývoji středov. zřízení uv. m. str. 265 .
36 č

e I a k o v s ký, Privilegia str. CLili.

37 Naposledy na privilegiu z r. 1491 (sig. I-26).
38 č e I a k o v s ký, Privilegia str. 290 čís. 180 a týž, O vývoji středov. zřízení uv. m. str. 328.
39 Srv. č e I a k o v s ký, Soupis str. 21 a Mareš, Prokopa, písaře Nového města pražského,
Praxis cancellariae (vyšlo v Histor. archivu Čes. akademie čís. 32 v Praze 1908) str. 25.
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podlehly ohni vedle nejstarší knihy z r. 131 Oa knihy privilegií, již zmíněných,
jen dvoje registra soudní. Ohořelé listy ukazují, že byla snad přímo z plamenů
vytažena. První z těchto register je soudní protokol z 1. 1351-1367, druhé
obsahuje zápisy na menší dluhy do výše deseti kop z r. 1370-1391 41 a před
pokládá tedy jistě podobné registrum na dluhy větší, které bylo zničeno. Malé
Straně nezbylo z knih 14. století nic a z počátku 15. století před vypuknutím
husitských bouří soudní registra, založená r. 1403, v nichž pokračovala obec
až do r. 1506. 42
Na Hradčanech zachovala se první kniha soudní z 1. 1350-1393. 43 Poně
kud lépe je na tom Nové Město. Tam ztratila se sice první kniha, započatá už
někdy před r. 1367, kdy přestalo se jí užívati, neboť za spojení obce se Starým
Městem vedly se zápisy společně. Ale od nově nabyté samostatnosti r. 1377
začíná na Novém Městě souvislá řada knih a pokračuje s některými nevelkými mezerami i v 15. století. Jsou to jako na Starém Městě knihy dvojího druhu, knihy soudní se zápisy o právních jednáních před rychtářem a soudem
městským, a knihy radní, rady městské, na něž neměl rychtář vlivu. Tak byly
založeny r. 1377 pro soudní potřebu protokol, jehož zápisy jdou až do r. 142744,
a soudní registra, do nichž činěny zápisy trhů, zvodů i dluhů nad deset kop 45 ,
kdežto menší dluhy zapisoval rychtář do svých zvláštních register, rovněž
r. 1377 založených, jichž známe do r. 1417 čtyři svazky. 46 Avšak předešlá
registra, společná pro dluhy větší i trhy, vedla se jen do r. 1388, kdy odděleny
byly zápisy tržní a psaly se odtud do samostatných soudních knih trhových,
jež přestávají teprve po čtyřech svazcích rokem 1467. 47 Toto rozdělení soudních knih,jež,jak patrno, vyvinulo se během 14. stol., zachovávají také knihy
staroměstské, nově založené r. 1400. Jsou také troje, trhové, celkem čtyři
svazky až do r. 1532 48 , potom registra zápisů pro větší dluhy, jež jsou do
r. 1483 49 , a pro dluhy menší, končící r. 1449. 50 Vyjmenovanými svazky též
soudní knihy přestávají, a to nejdříve dlužní registra, ježto dluhy nejprve
Jsou to rkp. 987 a 988; č e I a k o v s ký, Soupis str. 8, 53, 59.
Rkp. 317; týž str. 18, 115.
43 Rkp. 2252; týž str. 121.
44 Rkp. 2071; č e I a k o v s ký, Soupis str. 14, 79.
45 Rkp. 2069; č e I a k o v s ký, Soupis str. 14, 81.
46 Rkp. 2070, 2073, 2077, 2078; č e I a k o v s ký, Soupis str. 15, 108 a násl.
47 Rkp. 2095, 2076, 2074 a 2081; č e I a k o v s ký, Soupis 14, 82 a násl.
48 Rkp. 996, 2101, 2102, 2103; ale soudní knihy trhové založeny byla na Starém Městě už
před r. 1400, jenže bohužel nejstarší svazek r. 1399 podlehl ohni; srv. č e I a k o v s ký, Soupis
str. 8, 55 .
49 Rkp. 997; č e I a k o v s ký, Soupis str. 9, 59.
so Rkp. 998; č e I a k o v s ký, Soupis str. 9, 60.
41

42
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přestaly

se provolávati na zahájených soudech, připravujíce, že se posléze
soudy vůbec nezahajovaly a zanikly.
Tím byl dovršen staletý boj rady s rychtářem a městským soudem plným
vítězstvím rady a tedy současně i radních knih proti knihám soudním. Ale to
už prošly také radní knihy delším vývojem. Pominou-li se knihy statutů, privilegií a berní, projevují se především dvě hlavní skupiny radních knih, manuály běžné a manuály autentické. 51 Manuály běžné byly příruční zápisníky
radních písařů, do nichž přímo v radě při právním jednání zapisovali, co se
projednávalo, a odtud teprve přepisovali jednotlivé případy do manuálů autentických či památkových. Nelze si ovšem mysliti, že by to byly pouhé čisto
pisy běžných manuálů, neboť přebíraly jen zápisy trvalé platnosti, které měly
právní váhu i po odstupu několika let. Možno říci , že při přepisování z běž
ných manuálů bylo vypouštěno vše, co už pozbylo platnosti nebo bylo podřadného rázu. Radní manuály vznikly už ve 14. století, třebaže se zachovaly
poměrně z doby dosti pozdní. Na Starém Městě nejstarší dnes známý manuál
počíná r. 1434 53 , naNovém Městě běžný manuál r. 1446 54, naproti tomu však
řada autentických manuálů jde už od r. 1387. 55 Nejstarší malostranský manuál
datuje se z r. 1419 56 , ač i zde odvolává se na ztracenou předchozí knihu. Do
autentických manuálů byly zprvu přepisovány všechny věci bez rozdílu, ale
od 2. polovice 15. století, když soudy zahájené byly stále více zatlačovány, až
zanikly docela, a na radu přešly postupně všechny jejich funkce, ukázalo se
vedení tím způsobem nedostatečným. 57 Proto především rozdělily se pro vět
ší přehlednost běžné manuály na sporné a nesporné. Autentické zmizely docela, a místo nich zavedeny byly pro každý druh právních případů samostatné
knihy, takže písař při přepisování běžných manuálů rozepisoval zápisy podle
obsahu do různých knih. Vznikly tak samostatné knihy trhové, dlužní, přípo
vědí, smluv svatebních, kvitancí, nálezů radních. Vedle toho vytvořily se zvláštní knihy i pro testamenty, svědomí , popisy statků, pak knihy památné, jež
však nejsou ve vztahu k běžným manuálům, neboť písaři činili zápisy do nich

51 Srv. pro tento odstavec Voj t í šek, Manuály radní Nového města pražského z let 1540
až 1553 (v Čas. Spol. přátel starožitností, roč . XVIII. 1910) a Písaři manuálů radních Nového
města pražského z let 1548- 1553 (tamže roč. XIX. 1911).
52 Vojtí š ek, Písaři manuálů radních Nového m. praž. z let 1548- 53 v Časop. Spol. přátel
starož. čes . roč . XIX 1911 str. 19.
53 Rkp. 87; č e I a k o v s ký, Soupis str. 10, 61.
54 Rkp. 88; č e I a k o v s ký, Soupis str. 15, !Ol.
55 Rkp. 2072; č e I a k o v s ký, Soupis str. 15, 85.
56 Rkp. 2080; č e I a k o v s ký, Soupis str. 18, 118.
57 Srv. V o j t í š e k v uvedených pracích.
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přímo. 58 Stejné povahy jsou pak i pozdější knihy dekretů,

misi v, patentů apod.
V čele toho vývoje kráčelo Staré a Nové Město, dělení malostranských
a hradčanských knih je mladší, ale celkem šel vývoj i zde stejným způsobem .
Dnes ovšem dlužno tu mnoho předpokládati, ježto rukopisy chované v měst
ském archivu jsou vlastně jen zlomkem knihovnictví pražského, zejména pro
starší doby. Do konce 15. století známe dnes ze speciálních knih na Starém
Městě knihy trhové od r. 1437, testamentů od r. 1448, obligací a nálezů radních od r. 1479, z novoměstských knih počínají nejdříve kšaftovní z r. 1434,
svědomí a přípovědí k domům z r. 1490 a o něco později knihy trhové. Ze
začátku 16. století zachovaly se v obou městech knihy svatebních smluv a pro
Staré Město od r. 151 Oknihy nálezů rady jako vyšší soudní stolice a od r. 1523
knihy svědomí nebo svědeckých výpovědí. 59
Jako privilegia byly i městské knihy ukládány ještě v 15. století do obecních truhlic, ovšem rozdílně. Manuály běžné schovával městský písař do truhly,
od níž měl sám klíče, jak se zmiňuje novoměstský písař Prokop, manuály
autentické ukládány však v samostatné truhlici, od níž klíče obdržel vždy
purkmistr a konšel, který se měl státi jeho nástupcem. 60 Opatření toho byla
potřeba, když městská rada při své velké pravomoci, zvláště soudní, byla tak
zaměstnána, že nemohla všech věcí plně projednávati v radě a byla nucena
odkazovati strany přímo na písaře do kanceláře. 61
Vznik kanceláře jako samostatného úřadu přineslo s sebou rozvinuté měst
ské knihovnictví a došlo k němu ve 2. pol. 15. století ve všech pražských
městech, jenže v každém z nich v jiném rozsahu.62 Kdežto na Malé Straně
k vykonání všech prací úředních stačili písaři radní a na Hradčanech ještě
v 16. století býval jediný písař, měly městské kanceláře na Starém i Novém
Městě vždy větší počet písařů a ingrosátorů, a to už od 14. století. Na Starém
Městě dokonce byla počátkem 16. století kancelář rozdělena v hořejší a dolejší
a připomínají se poprvé r. 1518. Nebyly obě stejného významu, hořejší kancelář měla mnohem větší důležitost než kancelář dolejší, neboť do ní přichá
zely především věci, jež se měly projednati v radě. Podle usnesení staroměst
ské rady z r. 1584 bylo rozdělení kompetence mezi oběma takové, že horní
kancelář vedla zápisy na trhy, přípovědi, kvitance, zvody a rukojemství a mohla
pořizovati opisy nejen o těchto právních pořízeních, ale i ze soudních proto-

Voj t í šek, Manuály radní Nového města uv. m. str. 17.
Srv. č e I a k o v s ký, Soupis str. 10--18.
M a r e š, Prokopa písaře novoměst. "Praxis cancellariae" str. 15 , 25.
61 Voj t í šek, Písaři uv. m. str. 20.
62 Tamže str. 21.
58

59
60
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kolů. V dolejší kanceláři psaly se půhony, listy posélací, zachovací, vidimáty,
potvrzovaly se kšafty a podobně. 63 Každá kancelář opatrovala také knihy a spisy
v ní vedené, a to nejen současné pro úřední potřebu, nýbrž i starší, a to tím
způsobem, že řadila k sobě knihy téhož druhu zápisů v pořádku chronologickém, jak bude později ukázáno. Truhlice v 16. století samozřejmě již nestači
ly pojmouti všecky knihy a proto jejich místo nahradily skříně a v radní truhlici pod dozorem purkmistrovým zůstaly jen věcí nejcennější, v prvé řadě
městská privilegia.
Obrázek nebyl by však úplný, kdyby se nestala aspoň zmínka o nižších
úřadech podřízených radě, neboť jejich písemnosti po sjednocení městské
správy staly se součástkou dnešního městského archivu. Vznikly po husitských válkách a během 15. století, kdy městská rada převedla na sebe veškerou pravomoc zahájených i obyčejných soudů, a tím vzrostla její působnost
tak, že nemohla jí sama zastati. Oddělila proto některé věcí menšího významu
a k vyřizování jich zřídila zvláštní úředníky, kteří jí byli zodpovědni. 64
Nejstarší z těch úřadů byli šestipáni, na Starém Městě krátce před husitskými válkami připomínaní. Za válek husitských vedl úřad šestipanský zprvu
správu nabytých obecních statků, a byl společný pro Staré i Nové Město, jež
však kolem r. 1429 zřídilo úřad samostatný; na Malé Straně je původu mladšího, na Hradčanech nevznikl vůbec. Později vyvinul se úřad šestipanský
v orgán hospodářský a stavební, rozsuzoval spory stavební o služebnosti, čin
že, staral se o čistotu v městě a spravoval některé důchody, statky a stavení
obecní a poddanské vsi. V pouhého městského úředníka se proměnil také
městský rychtář, jemuž svěřeny spory o peníze do 10 kop gr. a policejní dohled nad městem, a byl zároveň výkonným orgánem městské rady. Také purkmistr nabyl funkce úřední, maje napomáhati radě městské a veda počty svého
období. Vedle těchto orgánů, jež se utvořily ve všech pražských městech stejně, vznikly podle nutnosti v jednotlivých z nich ještě některé zvláštní úřady.
Na Starém Městě byl to v prvé řadě úřad pražského mostu, který vedl důcho
dy mostu, měl jurisdikci nad řekou, spravoval pozemky po obou březích Vltavy a městský vodovod. Trh rybný na Starém Městě řídil úřad porybného,
vinice úřad perkmistra hor viničných, založený už Karlem IV. r. 1358, který
měl nad vinicemi jurisdikci do dálky tří mil kolem Prahy. Na Novém Městě
zvláštní úřad konířský dostal na starost obchod s koňmi a souzení pří s tím

63

Tamže str. 2 I.
Srv. Tomek, Děj . m. Prahy VIII, 2. str. 288 a násl. Též Voj t í šek , Městské úřady
pražské ve stol. 18. (Z minulosti naší Prahy str. 75) a přirozeně i Č e I a k o v s ký, O vývoji
středověkého zřízení radního uv. m.
64
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spojených, a samostatný úřad tam také vznikl pro dozor nad plavci v Podskalí
a nad dřevařským obchodem, takzvané právo plavecké nebo poříční. Na Starém i Novém Městě známe dále úřad osmipanský či nákladnický, jemuž byli
podřízeni nákladníci, sladovníci a šenkýři a který rozhodoval spory mezi nimi
i spory s konzumenty. Nemalé důležitosti nabyl tu však úřad desetipanský,
založený r. 1518 pro spojená města, a potom r. 1528 rozdělený pro každé
město zvláště, který soudil zvláště spory o dluhy do výše 100 kop a pojištěné
řezanými cedulemi.
Úřady ty sídlily většinou v radnici příslušného města, jen některé měly
vlastní dům. 65 Byl to úřad pražského mostu, jehož dům byl položen vedle
Karlova mostu, porybný úřad se sídlem v domě vedle staroměstské radnice,
konířský úřad na Koňském trhu, kdežto poříční úřad měl svůj dům v Podskalí.
Tam se také ukládaly spisy vstahující se k úřední agendě i knihy, a to pod
dohledem úředního písaře. Ovšem stávalo se, že písař úřadoval i ve svém
domě, a tím byly písemnosti vystaveny ztrátě. Dovídáme se například z pozů
stalosti písaře staroměstských desetipánů Floriána Pretlíka, že v "kancelářce"
ve svém domě zanechal některé knihy a spisy a "šestery registra". 66 Ani malý
počet knih známých dnes z 15. a 16. století není příliš skvělým svědectvím
pro písaře. Pro úřad šestipanský máme až z počátku 16. století na Novém
Městě registra z r. 150 I, po nich přicházejí registra staroměstská z r. 1518
a odtud do konce 16. století známe celkem 7 staroměstských a 5 novoměst
ských knih. 67 Dnes známá nejstarší desetipanská kniha datuje se na Starém
Městě z r. 1578, na Novém Městě až z r. 1600. 68 Ani knihy úřadu mostského
nejsou starší 16. století- první dvě z nich začínají rokem 1532 69 - a o 16let
mladší jsou zachovaná registra úřadu porybného. Jenom zápisy perkmistrovského úřadu jdou souvisle od r. 1434. 70
Viz V oj t í š e k, Městské úřady uv. m. str. 89.
sepsaný 14. ledna 1583 v rkp. 1172 fo!. 238 v.; srv. J. š e b á ne k, Desetipanský
úřad Starého města pražského a jeho knihy. (Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy V.
v Praze 1926).
67 Ze staroměstských šestipanských knih známe vedle trojích register z r. 1518 (rkp. 2152,
2153, 2155), registra z r. 1537 (2154), 1566 (473 a 1052) ar. 1596 (2148), z novoměstských
vedle knihy z r. 1501 (rkp. 2133) 3 knihy z r. 1537 (2149, 2150, 2154), knihu z r. 1590 (488)
a protokol 1598 (498).
68 Jsou to rkp. 1383 (stm.), 1384 (novom.). Vedle toho počíná na Starém Městě r. 1579 kniha
dikt (rkp. 13 8 1).
69 Rkp. 42, 2157, 124; jen v rkp. 3 je část (fo!. 31-45) z r. 1476. Srv. č e I a k o v s ký,
Soupis 69.
7° Rkp . 2002; č e I a k o v s k ý, Soupis str. 70. O registrech rychtářských stala se zmínka,
z úřadu purkrnistra novoměstského začíná první kniha r. 1567 (rkp. 25).
65

66 Inventář
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Od válek husitských, kdy pražské obce nabyly patronátního práva nad vět
šinou pražských farních kostelů, vztahovala se vrchní správa jejich i na toto
kostelní jmění. 7 1Radě městské zodpovídali se zádušní úředníci, volení v každé osadě ke správě majetku, a jí předkládali své účty k schválení. Z písemností jimi vedených známe dnes několik zápisných register a seznamy příjmů
a vydání zádušních, ať z poddanských vesnic nebo z jiného jmění; nejstarší
pochází z osady sv. Mikuláše na Starém Městě a počíná r. 1497. 72 Podobně
byla opatřena i správa špitální.
Vedle těchto úřadů, jež činily součást vlastní městské samosprávy a podléhaly městské radě, vznikla ještě na půdě městské takzvaná postranní práva,
a to z církevních imunit nebo ze zvláštních majetkových práv některých úřa
dů. Z nich mnohá během doby zanikla a udržela se jen jurisdikce úřadu mosteckého, kláštera sv. Anežky a sv. Ducha na Starém Městě, křižovníků na
Poříčí, kláštera P. Marie Sněžné, zderazského, sv. Kateřiny, kostela sv. Apolináře a práva střeleckého na Novém Městě, na Malé Straně řádu maltézského,
kláštera sv. Tomáše, práva újezdského, purkrabského a na Hradčanech hejtmanství hradu pražského, kláštera sv. Jiří a kláštera strahovského. 73
Poměry v pražských městech byly tedy velmi spletité, a zejména k rozvinutí
a ustálení jejich přispěl rok, kdy konečně po dlouhých sporech mezi Starým
a Novým Městem, jež se datují vlastně od vzniku Nového Města, měšťané poznali užitečnost společného postupu, osvědčenou v právě ukončených bojích
měst s vyššími stavy, a utvořili jednotu Starého a Nového Města se společnými
konšely. 74 Radnice staroměstská byla tehdy zvolena za sídlo společných úřadů
a tam se také vedly i městské knihy spojené obce, která dala jednotné městské
radě příliš rozsáhlou moc, nežli aby ji mohla vykonávati bez dobře zorganizovaných pomocníků. Jak bylo při tom naloženo se staršími knihami a listinami
novoměstskými, není známo, avšak všechno nasvědčuje tomu, že byly také
přeneseny na Staré Město. 75 Privilegia Novoměstských uložili konšelé k staroměstským do radní truhlice a tam je neznámý písař opatřil číslicemi. Učinil to ve
spěchu, asi tak, jak ležely jednotlivé kusy na sobě bez časového pořádku. Poslední privilegium jím očíslované datuje se z r. 1513 a má číslo 115. 76 Do
71

Srv. Tomek, Dějepis m. Prahy IX. str. 105.
Rkp. 1665.
73 V oj t í š e k, Městské úřady uv. m. str. 90.
74 T o m e k, Dějepis m. Prahy X 2. str. 449 a násl.
75 Tamže str. 453.
76 Dnes číslování to ovšem nalézáme pouze na I 9 listinách staroměstských (srv. č e I a k o v s ký, Privilegia str. CLili); z novoměstských privilegií má touž rukou psané číslo 37
privilegium Zikmundovo z I. října I 436 (I - I 7).
72
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novoměstské

radnice umístili konšelé jenom některé nižší úřady, jako rychtáNové Město, úředníka nad poddanými a úřad šestipanský, rozmnožený
na osm členů. 77 Dne 15. září 1520 udělali šestipáni místo novému úřadu desetipanskému a sami se zpět přestěhovali na staroměstskou radnici a s nimi
i jejich úřední knihy a listiny. Netrvalo však dlouho a jednota obojího města
ukázala se nemožnou. Neshody propukaly znovu a stupňovaly se tak, že panovník Ferdinand Habsburský rozhodl ser. 1528 učiniti jim konec rozlouče
ním desetiletého spolku. A jako nedávno před tím měšťané novoměstští vítali
rok 1518, že nastal konec vzájemných sporů, tak nyní jásali nad znovu nabytou samostatností. Když se 9. září Ferdinand ubíral v slavnostním průvodu ze
Starého Města na radnici novoměstskou, aby tam obnovil konšely, vyšli mu
měšťané vstříc se vší slávou a děkovali mu za to, že je osvobodil. 78 Ferdinandovi přišla vhod příležitost k roztržení jednoty, již zároveň na věčné časy
zakázal, neboť již od svého nastoupení měl v plánu zeslabiti české stavy.
V čele městského stavu stála vždy pražská města, a proto jednotná, silná obec
pražská byla by příliš překážkou úmyslům Ferdinandovým. Neprozřetelnost
měšťanů, kteří mu dali zbraň do rukou, ukázala dosti záhy své ovoce. Ferdinand čekal jen na příležitost, aby práva jejich podlomil. Dne 1. prosince 154679
předvolány byly z královského rozkazu ke komornímu soudu čtyři osoby ze
Starého Města a tam jim poručeno, aby "práva svá městská před král. rady
položily, by při rozvažování apelací, kterých král na ně podal, mohly práva
jich městského šetřiti." Tím ovšem král mínil sestavení právních zásad, aby
tím spíše mohl zasahovati do městského soudnictví, avšak kancléř Sixt
z Otersdorfu podal druhý den na to jménem Pražanů králi písemnou odpověď
s poznamenáním, že měšťané nemohou rozkazu splniti, neboť k tomu, aby
byla sebrána a vypsána jejich práva, nestačil by jim jeden rok, ale sotva dva
až tři 80 , a z té výmluvy lze snad i usuzovati na nepřehlednost staroměstského
archivního materiálu. Jak jednání skončilo, nevíme, ale jistě že svých práv
Staroměstští tehdy nevydali. O rok později se situace změnila. Stavové čeští,
kteří odmítli táhnouti za hranice proti svým německým souvěrcům, sjednoceným v šmalkaldské unii, po jejich porážce sami kapitulovali, a tak mohl Ferdinand zaujmouti proti nim postavení vítěze. A svého vítězství také skutečně
využil k pokoření nepohodlné stavovské moci, v prvé řadě českých měst.
Mezi nimi nejvíce pocítila královský hněv Praha, první město království, a to
ře pro

Tomek, Dějepis m. Prahy X 2 str. 453.
78 Vojtíšek, O radnici Nového města uv. m. str. 109.
77

79

80

Srv. č e l a k o v s k ý, Privilegia str. CLI! I. pozn. 387.
Tamže.
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nejen zabráním statků, nýbrž i ztrátou privilegií. Dne 8. července 1547 musili
se dostaviti konšelé a měšťané všech tří pražských měst před královský soud,
kde jim byly předčítány podmínky, za kterých se přijímají na milost. 8 1 Mezi
jiným nařízeno jim také, "aby všecka privilegia a svobody, kteréžkoliv dotče
ná tři města mají, nic ovšem nevymiňujíc, kteréž se jich samých dotýkají a od
předešlých císařův a králův českých i J. Mti král. týmž třem městům pražským nadána jsou . . . k J. Mti král. rukám a v moc vydali a na tom přestali
a dosti měli, jaký jim Pražanům J. Mt král. dále řád ustanoviti a jaké svobody
zase z těch jejich dáti a navrátiti ráčí. " Odevzdání staroměstských privilegií
bylo zdržováno, neboť se obec vymlouvala, že některá z nich má pod ochranou kancléř Sixt z Otersdorfu, který byl pro význačnou úlohu ve stavovském
povstání uvězněn. 82 Konečně však 12. července dostavili se zástupcové všech
tří pražských měst k zemským deskám, aby tam vykonali uložený rozkaz, aby
postoupili do královských rukou své statky, výtěžek z cel a posudné. Tehdy
asi také odvedli originály svých privilegií do české kanceláře, což obzvláště
těžce nesli .83
Proto se již po sněmu konaném 23. srpna pokusili Pražané o to, aby dostali
svá privilegia zpět, a obrátili se na nejvyššího kancléře, knížete z Plavna. Ale
z rozkazu Ferdinandova bylo jim oznámeno, "co se privilegií jejich dotýče,
když ta všecka přehlídnuta budou, že jim zase ... navrácena budou". 8 4 Někte
rá z privilegií byla městům vrácena 24. září , ale s výminkami, jež znamenaly
do značného stupně omezení městské samosprávy. Staroměstští dostali celkem 23 listiny nazpět85 , Novoměstští 12, Malostranští 16 privilegií, ale větši
na jich i potom zůstala na kanceláři, nejvíce staroměstských, celkem přes 50.
Jen některá privilegia z vrácených měla závažnější cenu, a ještě vypravuje
Sixt z Otersdorfu, že Staroměstští byli vyzváni, aby za ně složili 1 000 zlatých
a písařům 100 zlatých, a podobně za tutéž cenu musili vyplatiti svá privilegia
i Novoměstští. Kolik bylo žádáno na Malostranských, přesně nevíme, ale jistě dosti peněz, neboť Sixt podotýká, že i jiná města dávala 500, 600 až 800
zlatých.86 Ale největším neštěstím pro města bylo, že Ferdinand svázal úplně
jejich samosprávu, postaviv je pod dozor nově zřízených úředníků, král.
hejtmana a král. rychtáře, a že městské soudnictví podřídil jako vyšší instanci
apelačnímu soudu na hradě pražském. Proto není divu, že se měšťané pražští
č e I a k o v s ký, Privilegia str. XXXI.
82 Tamže.
81

83 Tamže str. XXXII.
84 Tamže XXXII., LXIII., LXXXVII.
85 Tamže XXXII. pozn. I 02.
86 Tamže XXXVIII.
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pokusili ještě několikráte, aby získali jiná zadržená práva i ostatní dosud nevrácené královské listiny zpět, ale bylo to vše bez valných účinků. Staroměst
ským vrátil Ferdinand r. 1557 jen tři privilegia- na lámání kamene, špitál sv.
Pavla na Poříčí a na smíchovské pozemky. A žádostem měšťanů nebyli příz
nivi ani Ferdinandovi nástupci. Když prosila pražská města r. 1570 císaře
Maxmiliána za propuštění některých starých svobod, vyzval je, "aby taková
všecka privilegia a nadání, kterýchž žádají, jedno každé město obzvláště poznamenána, do kanceláře české dvorské J. Mti cís. dodali, v kteréž J. Mt cís. nahlédnouti a v tom se k nim milostí svou císařskou, pokudž slušné a náležité bude,
nakloniti ráčí." 87 Není však nejmenší zmínky o tom, že by se to skutečně stalo.
Vyšly tedy archivy pražských měst z roku 1547 ochuzeny o své nejvzácnější kusy a ztrátu tu nejtížeji pocítilo v počtu svých privilegií Staré Město .
Poněvadž za těch okolností staré jejich označení nemělo už praktické ceny,
dali si Staroměstští uspořádati vrácená privilegia znovu. Ustanovený písař, či
snad sám kancléř, napsal na každou listinu český regest a běžnou číslici
a poprvé je urovnal v pořádku chronologickém. Práci tu vykonal brzy po
r. 154 7 a jistě před rokem 1557, neboť tři privilegia tehdy měšťanům vrácená
už jeho číslování nemají. 88 Tím však byla také péče o soustavné vedení privilegií na řadu let ukončena. Nové kusy kladly se prostě do truhlice k předcho
zím, a teprve před r. 1620 přistoupeno k jejich revizi. 89 Všechna privilegia
obdržela tehdy do pravého roku pořadovou arabskou číslici. Pořadatel počí
nal si při tom zcela mechanicky bez velkého porozumění pro věc a ponechal
jednoduše listiny tak,jakje srovnal jeho předchůdce i s chybami, jichž se byl
v chronologickém pořadí dopustil. Ale jelikož předchůdce jeho neměl ještě
v rukou tří privilegií z r. 1547 a jednoho z r. 1558, jež byla pravděpodobně
později do truhlice položena navrch na ostatní, začal písař s nimi a dal jim
číslo 1 až 4. 90 Tím se mu chronologická řada hrubě porušila a mimo to rozchází se s označením svého předchůdce o čtyři jednotky. Také na Novém
Městě a Malé Straně byla privilegia někdy v tu dobu srovnána a očíslována,
na Malé Straně pořídil písař i chronologický jejich inventář. 91 Přinutila k tomu,
Tamže pozn. 118.
Srv. tamže str. CLIV.
Tamže CLV.
90 Jsou to dnes listiny I. - 42, 43, 44, 48.
9 1 Chaos rerum memorabilium 323. A str. 453 "Pořádek privilegií Menšího města pražského
podle let od narození Syna božího". Poznamenává sice jen 6 privilegií, ale stejnou rukou a číslem
jako v seznamu opatřeny jsou i originály na zadní straně, jsou to 1-4 (N I), 1-7 (N 4), 1- 8 (N 5).
Privilegia značená v "Pořádku" N 2, 3, 6 jsou dnes ztracena. Vedle toho (patrně zlomku) obsahuje "Chaos" (str. 449) ještě jeden seznam stejnou rukou psaný, "Privilegia Minoris civitatis . .
ab anno 1330 usque ad a. 1613".
87
88
89
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zdá se, měšťany nešťastná příhoda r. 1611 za vpádu pasovského, kdy žoldnéři
vtrhli do malostranské radnice i do síně s král. privilegii a sirotčí pokladnou,
v níž bylo na 80 000 kop. 92 Byl-li však při tom malostranský archiv nějak
poškozen,nenípovědomo .

Práce, spojené s pořádáním městských archivů, jež možno sledovati po17. století, v neklidných válečných dobách po vypuknutí českého povstání nadlouho ustaly a upadly v zapomenutí. Jiné věci zaměstnávaly plně
mysl měšťanů po bělohorské porážce- konfiskace statků, zatýkání, vypovídání pro smýšlení náboženské. Mimo to byla Praha během třicetileté války
několikráte postižena vpádem cizích vojsk, která loupila a drancovala bez
milosrdenství v domech soukromých i veřejných, a při tom utrpěla mnohou
škodu. Archivy pražských měst vyšly však celkem bez pohromy. Nejspíše
ještě mohly býti písemnosti chované na radnicích i jinde při městských úřa
dech uvedeny v nepořádek, ale k úmyslnému ničení asi nikde nedošlo, neboť
vojáci neměli celkem zájmu na jejich zkáze, a pro ně ty písemnosti nějaké
ceny neměly. Škody utrpěl snad jen malostranský archiv, a i tu dotkli se ho
vojáci hrubou rukou spíše jen při hledání peněz a cenných věcí. Radnice malostranská stala se totiž r. 1648 obětí švédských žoldnéřů Konigsmarkových,
kteří násilím do ní vnikli, vyrazili dřevěné i železné dveře, vedoucí do kanceláře i do radní síně, zotvírali skříně i truhly a jejich obsah úplně zpřevraceli .
Jak byli dychtivi zlata, vidíme i z toho, že odtrhli zlatou šňůru z privilegia
Ferdinanda II., daného Malostranským r. 1628, a odnesli, bez ohledu na to, že
poškodili při tom i císařskou pečeť. Také městské knihy vyňali z původních
míst a zpřevraceli, ale, jak oznamují Malostranští nejvyššímu purkrabímu na
jeho vlastní žádost, jinak jich ušetřili. Hůře bylo ovšem se spisy, svázanými
původně ve svazky, jež vojáci namnoze rozvázali a zpřeházeli, a tím některé
z nich přišly i k roztrhání. Zvláště úředníci obecních důchodů, kteří ukládali
v samostatných skříních kvitance na peníze odvedené od věřitelů, stěžovali si
na jejich ubohý stav.93 O osudu hradčanských spisů a knih za švédského vpádu nevíme, Staré Město uhájili před Švédy studenti s měšťany na Karlově
mostě a mír vestfálský učinil konec jakémukoli dobývání Starého i Nového
čátkem

Města.

Zpráva o řádění švédských vojáků na malostranské radnici dává nám asdo stavu tamějších archivalií. Jsou to jednak panov-

poň částečně nahlédnouti

V oj t í š e k, O radnici Menšího města uv. m. str. 61 .
II. října 1649 podává malostranská rada nej. purkrabí pražského zprávu, jaké škody způ 
sobili Švédové "při kanceláři et a r c h i v o nostro" (rkp. 461 fol 289); srv. V oj t í š e k uv. m.
str. 65 .
92

93
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nická privilegia, městské knihy a konečně akty a listiny svázané ve fascikly,
které jsou archivními složkami. Uloženy byly částečně v truhlách a částečně
ve skříních, nevíme ovšem pokud v radní síni a pokud v kanceláři. Ale podle
tehdejších zvyklostí možno souditi, že v radní síni byla uschována pro větší
bezpečnost privilegia a snad některé pro obce zvlášť důležité kusy, ostatní
věci i s knihami nacházely se v kancelářských místnostech. V podobném stavu shledali bychom pravděpodobně i archivalie ostatních pražských měst,
ovšem že se jistě lišily písemnosti Starého nebo Nového Města svým bohatstvím od písemností poměrně značně menší malostranské obce. Ještě však
z jednoho hlediska je zpráva Malostranských zajímavá. Pražský purkrabí sám
dotazuje se na škody, jež utrpěl archiv malostranské obce, a to je první projev
péče o obecní archiv z vyšších kruhů, a z odpovědi měšťanů pozorujeme, že
i oni poznávají jeho cenu pro město i jeho obyvatele.
Skutečně měšťanský zájem o obecní archivalie od 17. století stoupal
a zvláště Staroměstští věnovali jim zvýšenou péči . Vždyť si byli vědomi, že
jejich archiv chová nejstarší městská práva, která znamenají pro ně totéž, co
pro šlechtu zemské desky, a mínění to projevil i Pavel Stránský ve svém slavném spise o českém státě. 94 Již v tom byl také velký pokrok, že se konšelé
starali, aby žádné věci nebyly půjčovány ven z kanceláře a nepřišly tím do
nebezpečí ztráty. Když r. 1644 žádal staroměstský hejtman Václav Vratislav
z Mitrovic, aby mu byla půjčena kniha městských práv z r. 1531 95 , musila se
na tom usnésti dříve městská rada, a její svolení bylo asi výjimkou učiněnou
jen úřední nadřízené osobě. Jindy v podobném případě spisy vydány nebyly,
a praxe ta neplatila jenom pro knihy a spisy radní, nýbrž i pro písemnosti
nižších úřadů. Doklad toho je zachován už z r. 1628 pro staroměstské desetipány.96 Tehdy zemřel kterési straně mezi sporem advokát a nový přirozeně
nebyl do věci zasvěcen. Strana žádala, aby mohl nahlédnouti do spisů, a desetisoudcové svolili, aby jich použil toliko v úřadě v přitomnosti písaře, "nebo
takové spravedlnosti ven z ouřadu se vydati nemohou." Staroměstští konšelé
94 Pavel S t r á n s k ý "Respublika Bojema" (H. Jireček, Codex juris Bohemici tom. IV. ,
pars 5. str. 246): "Inolevit porro mos iam inde ab ipsis legum incunabulis, ut earum facti ex
membrana codices authentici Pragae, ... municipales in urbis Majoris chartophylacio custodirentur. Harum primigenii codices, in eo quo diximus, Pragae Majoris loco, hodieque seperesse
scribuntur."
95 "Kniha, na níž zevnitř napsáno velkými literami latinskými "Jura civilia MDXXXI" jest
s povolením p. purkmistra a pánův tohoto Starého města pražského propůjčena J. Mti p. hejtmanu
též tohoto Starého města pražského ... p. Václavovi Vratislavovi z Mitrovic. Actum in consilio ... 16. junii a. 1644 (rkp. 1306 fol. 165 v).
96 Rkp. 1392 fol. 112 v; srv. J. š e b á ne k, Desetipanský úřad Starého města pražského
a jeho knihy (Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy V. v Praze 1926).
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učinili podobné usnesení r. 1657. Jakýsi Fridrich Erb žádal o zapůjčení knihy
jmenované "wasserbuch", ale konšelé rozhodli, že má zůstati v radním místě,
a potřebuje-li z ní nějaký výpis, aby o něj požádal, anebo má-li už jaký, aby
přišel do kanceláře jej "zkolacinirovati". 97
Rovněž o spořádání archivu zjednali si staroměstští konšelé v 60. letech
nemalé zásluhy. Nejprve asi opět uložili některému z písařů srovnání královských privilegií, ježto, ač několikráte už byla číslována, byla přece uložena
nepřehledně . Naštěstí byla práce svěřena tentokráte pečlivému muži, který se
svého úkolu zhostil čestně . Nejenže napravil chyby předchůdců a seřadil všechny kusy přesně v chronologickou řadu , nýbrž uložil každé privilegium do
papírové obálky, na niž napsal velkým ozdobným písmem český regest, datum a pořadovou číslici. Na ten způsob posléze seznamenal privilegia v inventář, který r. 1660 vepsal do staroměstské knihy 98 památné k ostatním důle
žitým věcem, o nichž se měla pro vždy zachovati paměť. Uložení zůstalo pak
už trvalým, a to nejen do sloučení pražských měst r. 1784, nýbrž i potom při
dalším pořádání společného archivu v 19. století mohlo býti vzato za základ.
Současně s přesným soupisem staroměstských privilegií nařídil primas
Mikuláš František Turek ze Šturmfeldu spolu s konšely, aby byly také sepsány městské knihy i jiné věci, jež se nalézaly v hořejší kanceláři. Za tím účelem
navštívil radní Karel Felix Šuster z Goldpurku horní kancelář dne 23 . srpna
r. 1660 a společně se staroměstským kancléřem Dr. Matyášem Maxmiliánem
Machtem provedli přehlídku knih. Jejím výsledkem je inventář, přepsaný načisto r. 1662 písařem Janem Jaroslavem Ctiborem z Lowenfeldu, nejstarší
soustavný inventář městských pražských knih vůbec . 99 Není proto bez zajímavosti povšimnouti si ho podrobněji . Počíná nejstaršími knihami staroměst
skými, založenými po požáru radnice r. 1399, a pokračuje souvislými skupinami knih, jak o nich už dříve byla zmínka. Poznává se tu, že v horní kanceláři
byly chovány knihy kontraktů, obligací, městských práv, smluv svatebních
a kvitancí, přípovědí, svědomí, rukojemství, dikt, sentencí a posléze knihy
židovské. Jdou za sebou tak, jak byly vyjmenovány, a každá ze skupin tvoří
samostatnou chronologickou řadu . Každá z knih této řady je pak označena

97 27. února 1657 "snešeno, aby ta kniha, kterou p. Symeon Švabel wasserbuch jmenuje,
v místě radním zůstávala. Chce-li p. Frydrych Erb vejpis nějaký odtud míti, bude moci ... žádati
a ... pokudžjiž prve má nějaký vejpis, tehdy .. . přišel a tento vejpis .. . collaciniroval" (rkp. 1489
fol. 82).
98 "Inventarium všelijakých privilegií a obdarování Starému městu pražskému nadaných"
(rkp. 328 fol. 178). Je vepsáno za zápisem z 23 . srpna 1660 a doplněno po 7. březnu 1663.
99 Sig. I.--600; otiskl T e i g e, Základy lil. Str. 32.
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podle obsahu věcně, potom barvou vazby a číslem, vyjadřujícím, kolikátá je
v pořadí mezi knihami téže barvy, a přirozeně i začátečním a konečným letopočtem . Byl tedy zhotoven inventář na svou dobu velmi pěkně, a nejen to,
písař dal si práci, že opatřil každou knihu na hřbetě papírovým štítkem, na
nějž přesně a souhlasně s inventářem napsal její pojmenování. Tím způsobem
zpracoval Ctibor z Lowenfeldu na 111 knih uschovaných ve skříni horní kanceláře. Po ukončení díla vyslána byla z rady dne 27. listopadu 1662 na místo
tříčlenná komise, totiž dva konšelé, Karel Šuster z Goldpurku a Jan Severín
Dyryx, se staroměstským kancléřem, aby provedli revizi, a pokud třeba, inventář doplnili. Nalezli ještě v jedné skříni, umístěné proti první skříni s měst
skými knihami, 12 různých knih, jež písař dodatečně připsal do inventáře.
Jsou vesměs starší, a povšimnutí zasluhuje zvláště manuál z 1. 1334-1336,
v 18. století ztracený, asi první manuál staroměstský vůbec . Celkem sahají
sepsané knihy od počátečních až do nejposlednějších svazků, do nichž se
ještě při soupisu zapisovalo. Jenom knihy svědomí končí v inventáři rokem
1593, knihy diktr. 1611, knihy sentencí r. 1570 a manuály sentencí téhož roku
jako knihy dikt. Některých knih, vedených na Starém Městě, nenajdeme v inventáři vůbec, jako knih inventářů nyní známých od r. 1564, kvitancí od r. 15 84,
apelací, dekretů a zvláště testamentů, jdoucích od r. 1448. Je jisto, že se vedly
a tedy i ukládaly v dolejší kanceláři. Inventář jejich se bohužel nezachoval,
ale při svědomitosti, s jakou staroměstští konšelé v 60. letech 17. století dbali
o svá písemná práva a památky, zdá se býti jeho existence více než pravděpo
dobnou. Vždyť knihy, uschované v dolní kanceláři, měly pro ně stejný význam jako knihy z kanceláře hořejší.
O radních archivech v ostatních pražských městech není přímých zpráv,
ale poměry byly tam jistě obdobné. Jen o to byly jednodušší, že kancelář tu
zůstala vždy jednotná, a tím odpadlo též rozdělené ukládání knih a spisů, jak
se vyvinulo na Starém Městě. Ale všeobecně lze říci, aspoň o knihách, že
byly vedeny ve vzorném pořádku . Jsou samy svědectvím bedlivého opatrování, neboť každý svazek je přesně opatřován titulem, barvou a číslem, určují
cím umístění mezi knihami téže barvy, a obyčejně i počátečním a konečným
letopočtem. Je to způsob zaváděný už od 2. poloviny 15. století a zůstal všeobecně v užívání až do r. 1850. Výjimku činily protokoly, které pravidlem
dostávaly jméno svého písaře, asi proto, že na Starém i Novém Městě jednání
zapisovali současně dva písaři, a knihy protokolů jsou tam tedy podvojné. 100

100 Např. "Prothocollum I. Pauli Kratochvili ab anno 1686 usque 97" (rkp. 1249) nebo "Protocol I 1622 J(akub) D(obřenský) z N(igropontu)" (rkp. 1390).
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jako v radních archivech se pořádaly knihy i u nižších městských
nebo aspoň se označovaly řadovou číslicí. Ale stav tu byl přirozeně
mnohem jednodušší, jak patrno i z toho, že měly neustále jednoho, nejvýše
dva písaře. Tu písař míval pravidelně celý úřad v rukou, vyřizoval písemnou
agendu, zapisoval do knih a i klíče od úřadovny byly v jeho moci. 101 Záleželo
pak ponejvíce na jeho svědomitosti, jak opatroval svěřené knihy, a dlužno
konstatovati, že se hlavně asi obracel se svou péčí na knihy nejmladší, do
nichž zapisoval. Starší ležely prostě ve skříni nebo dokonce u staroměstských
desetipánů v bednách 102 , a ještě do poloviny 18. století se jich asi několik
ztratilo. 103
V podobném stavu opatrován byl i spisový materiál, který se hromadil
v úřadovnách zejména od 17. století, když bylo v městech všeobecně zavedeno písemné řízení. Měla-li míti akta pro úřadování praktickou cenu, musila
býti řádně spořádána. Už počátkem 17. stol. máme zprávu o uspořádané registratuře staroměstských desetisoudců; r. 1627 bylo totiž písemné ohlášení
strany uloženo "in theca depositorum sub lit N. 104 1 v pozdějších dobách dbáno toho, aby měl písař registraturu v pořádku, ovšem i to platí v prvé řadě pro
radní spisy. Ale i jinde, zdá se, byl písař podroben dozoru a musil ze své
činnosti skládati počet a spisy úředně odevzdati. Je toho doklad, třeba značně
pozdní, pro úřad pražského mostu. Je jím inventář, obsahující seznam spisů,
které během úřadování v 1. 1773-1775 notář přijal a vyřídil. 105 Při odevzdávání podepsal jej s přejímací komisí i staroměstský kancléř. Inventář dovoluje také nahlédnouti v systém tehdejší spisovny, jak bude později ukázáno .
Tuto péči věnovali však měšťané většinou jen současným spisům, které činily
nutnou součást řádného úřadování, a ztráceli zájem pro starší spisovny, jež už
pozbyly pro ně praktického významu. A možno za to míti, že leckdy podlehly
staré registratury, zvláště v starších dobách, častěji nerozumné skartaci.
Ale i přesto spisový materiál narůstal, a ježto písařské úřadovny nebyly
k takovým účelům přizpůsobeny, dostala registratura podle možnosti samostatnou místnost, repositorium. 106 Na Starém Městě počátkem 18. století ani
úřadů,

101 Víme to z protokolu sepsaného při přejímání knih zrušeného úřadu desetipanského na
Starém Městě z 23. června 1783 (sig. 1.--603); srv. též Šebánek, Desetipanský úřad uv. m.
102 Tamže.
103 Tak při odevzdávání knih mosteckého úřadu r. 1783 (1.-602/1-4) do rukou magistrátu
chybí podle starého označení knihy čís. 2, 3, ll, 14, 15, 24, 30. Jinde ztrát těch sledovati nelze.
10 4 Rkp. 1391 fo!. I 02 v; srv. š e b á n e k, Desetipanský úřad u v. m.
105 Inventář z I O. dubna 1775 "lnventarium iiber die zeit meines notariats eingegangenen
und zugleich von mir expedirte bruckenamtsacta, dann andere schriften, anfangend von junio
1773 bies 26. november 1774" (odd. Rankeum).
106 Srv. zmíněný inventář desetipanský z r. 1783 (1.--603).
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repositorium nestačilo už pojmouti všechno množství spisů. Usnesla se proto
r. 1731 na purkmistrův návrh městská rada, aby byl připojen k repositoriu
dolní kanceláře sklep sousedící s jeho zadními dveřmi. 107 Vlastní archiv dolní
kanceláře nacházel se však spolu s kanceláří v prvém poschodí radnice a patřila
mu světnice, patrná dnes zvenku krásným renesančním oknem se znakem
a nápisem "Praga caput regni". Také ta byla nějakým způsobem k potřebám
archivu zvětšena, a aby mohlo co nejvíce světla dovnitř, dali konšelé r. 1731
zříditi ještě dvě postranní okna a přizpůsobiti renesanční okno nové úpravě ,
ale tak, aby tím neutrpěl jeho starožitný ráz. 108 Archiv při dolní kanceláři, asi
proto, že byl bezpečně zařízen a veden, dostal též do uschování železnou
truhlici s královskými privilegii a jinými pro město důležitými kusy. Když
pak r. 1741 byla dolejší kancelář podrobena zase po delší době revizi, byl při
té příležitosti zase pořízen nový inventář jejího obsahu. 109 Prohlídku vykonali
z rozkazu městské rady dne 3. června Frant. Petr Piatti a Ferdinand Reismann
z Riesenberka, oba konšelé, s pomocí staršího syndika Vojtěcha Bernarda
a nejstaršího kancelářského písaře Václava Bělohradského. Práce mohla jíti
rychle vpřed, ježto privilegia zůstala tak, jak je při posledním soupise r. 1660
písař uspořádal, a tak ponechána i nadále, s tím rozdílem, že byla k lepšímu
pořádku rozdělena nyní na 8 fasciklů.
Uspokojivý stav, v jakém se shledávají radní písemnosti v pražských měs
tech, hlavně na staroměstské radnici, byl v 17. a 18. století mezi městy výjimkou. Většinou města o své archivy, ba ani o běžné spisy nedbala, až to bylo na
újmu úřadování a vzbudilo pozornost vlády, jež se odhodlala konečně k zakročení. Dne 31 . srpna 1753 vydala císařovna Marie Terezie restrikt, kterým
nařízeno, aby městští syndikové srovnali obecní archivy a registratury, a to
bez jakékoli mimořádné odměny. I pro budoucnost měli se o ně poctivě starati. V Čechách publikovala královská reprezentace a komora restrikt krajským
úřadům dne 8. října a odtud uveden dále ve známost; 110 v Praze nese datum

107 Rkp. 1327 I. fo!. 6 v. (3 . července 1731) "Pan primátor přednesl , kterak pro dobrý řád
archivii sl. magistrátu zapotřebí jest, aby ten za repositorium se vynacházející sklep Gak již
vyšetřeno) až pod zadní dveře k repositorium připojen byl. Což zdali se státi má, votírováno a
per unanimia vola k takovému přednešení svoleno."
108 Rkp. 1327 fo!. I O; viz V oj t í š e k, Síň s renaissančním oknem v staroměstské radnici
(Zprávy Památkového sboru VIL 1926 str. 138). K úpravě povoleno primátorovi 57 zl. 45 kr.
"aus der eisernen truglgewiese schon Iang alda erliegende gelder .. zum bau des oberwehnten
archivii" (rkp. 1326 fo! 33).
109 Inventář sepsán dne 3. června 1741 (sig. l.- 851 / 1).
11 0 Fr. Roubí k, K počátkům státní péče o městské archivy v Čechách , v Čas . archivní
školy roč . II. 1924 str. 29.
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dne 24. října. 111 Nařízením vláda však velkých výsledků nedosáhla, a častěji
bylo jí zasáhnouti v městech, kde nedbalost přímo ohrožovala obecní správu.
Podnět k veřejnému zakročení zavdal zejména městský písař v České Lípě,
který měl u sebe v soukromém bytě po řadu let radní protokoly a úřední spisy
a způsobil tím přirozeně mnoho nepořádků a zmatků. Byl za to potrestán, a na
výstrahu ostatním městům publikovalo gubernium r. 1768 dvorský dekret,
nařizující, aby napříště radní protokoly byly opisovány jenom v radní síni
nebo v kanceláři a neodnášeny písaři domů. Hejtmané pražských měst obdrželi dekret z gubernia dne 12. ledna 1768.112 Při spořádaných radních pomě
rech v pražských městech neměl praktického významu, ale byl snad pobídkou
k přísnějšímu dozoru nad písařskou prací a písemnostmi podřízených úřadů .
Tu asi bylo stále dosti nedostatků, takže i vyšší instance věnovaly jim pozornost. Tak nařizoval r. 1771 apelační soud novoměstským desetipánům, aby
mu dodali soupis všech desetipanských knih 113 , r. 1779, aby si opatřili na
staré knihy skříň se zámkem. 114 Na staroměstském úřadě desetipanském vykonána r. 1777 vizitace a po ní desetisoudci vyzváni, aby z registratury odstranili staré spisy, jež ubírají místa, a ostatní lépe uspořádali. 115
Přes všechnu toto péči, kterou projevovaly vládní kruhy za Marie Terezie
o ochranu archivních památek městských i obecních, doba sama, a zvláště
politické události, archivům nebyly příznivy. Několikráte se přehnaly přes
české země války, a v prvé řadě Praha stávala se při tom terčem nepřátelských
zbraní. Poprvé opanovalo ji po smrti Karla VL r. 1741 spojené vojsko bavorsko-sasko-francouzské, a sotva Marie Terezie sama město obsadila a dala se
v něm korunovati za českou královnu, již zase, ani ne po dvou letech, zmocnil
se Prahy (17. září 1744) pruský král Fridrich II. Nejhůře však utrpěla Praha za
války sedmileté, kdy Fridrich bombardoval deštěm kulí nejpamátnější její
budovy, hlavně hrad a kostel sv. Víta a zapaloval je a také staroměstskou
radnici (1757). Jestli při tom archivní památky vzaly škodu, známo není, jen
je povědomo, že byly činěny kroky, snad z podnětu vlády, aby se dostaly
v bezpečí. 116 Zato však jsou podrobnější zprávy z r. 1778, když hrozila Rakousku nová válka s Pruskem o dědictví bavorské, a nejen Pražané, nýbrž
i státní úřady se obávali, že se Praha stane opět pruskou obětí. Vláda snažila
111

Rkp. 780 fo!. 234.
Rkp. 939 fo!. 151.
113 Rkp. 1418 fol. 6; srv. Šebánek, Desetipanský úřad uv. m.
114 Rkp. 1418 fol52v; srv. Šebánek, Desetipanský úřad uv. m.
115 Rkp. 1403 fol.349v; srv. Šebánek, Desetipanský úřad uv. m.
116 Spisovna městská, Publ. 1796 106/309 č.j . 8843; r. 1796 se vyzývá magistrát, aby si pro
případ hrozícího vpádu francouzského počínal s archivy jako v r. 1757, 1758 a 1778.
112
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se předejíti pohromě tím, že státní pokladny i archivy dala odvézti z města.
Také magistráty všech čtyř měst pražských se dotazovaly gubernia 117, nemají-li podle vzoru státního své církevní poklady, památky, archivy a registratury
odvézti z Prahy a kam je asi uložiti, aby byly bezpečny. Gubernium schválilo
tuto snahu, poněvadž městské knihy znamenají pro měšťany tolik jako zemské desky pro šlechtice. 118 Ale provésti předsevzatou věc nešlo tak snadno.
Již dne 13. srpna podávali Novoměstští spolu se Staroměstskými nový memoriál11 9, kdežto Malá Strana, jak z něho vysvítá, dohodla se už mezitím
s guberniem, že své knihy, privilegia a ostatní archivalie uloží na bezpečné
místo v městě samém. Stěžovali si tu na nedostatek vozů, neboť většina jich
byla zaměstnána převážením státních archivů , upozorňovali, že při velkém
množství materiálu hrozí archivům obou měst převážením navenek větší nebezpečí než uvnitř města. Zajímavé je při tom také, že se odhadovalo měst
ských knih a spisů na 20 vozů, což bylo jistě značné množství. Z důvodů těch
žádali gubernium, aby i jim povolilo opatřiti archivy na bezpečném místě
v samé Praze, a jenom soupisy obyvatelstva, na nichž má stát největší zájem,
aby mohly býti poslány ven. Jak bylo dále rozhodnuto, není známo, neboť
spor o bavorské dědictví urovnalo Rakousko nakonec smírně .
Avšak zpráva o zachraňování archivů je jistě zajímavá, neboť je dokladem, jak význam archivů přicházel k platnosti, a ještě důležitější je, že i v očích
obyvatelstva vzrůstala jejich cena, jak ukazuje případ, jenž se udál r. 1772 na
Starém Městě. 120 Gubernium vyžádalo si tehdy na magistrátu počty o daních
za r. 1770-1771 , knihu práv měšťanských a udělených řemeslnických krámů,
a guberniální rada Filip hrabě Clary dal je dne ll. února odvézti. To asi vzbudilo nějakým způsobem pozornost obyvatelstva, nedůvěřivého v době rostoucí centralizace k úředním kruhům, a příštího dne se po Praze rozlétla pověst, že za nočního času byly ze staroměstské radnice odvezeny celé vozy
knih a spisů do domu spoluradního Leopolda Fischera. Ani magistrát, ani
sám Fischer o tom nevěděli. Fischer byl ochoten složiti přísahu, dal předvola
ti všechny obyvatele svého domu k podání svědectví a všech 14 svědků potvrdilo, že se nic takového nestalo. Fischer podal zcela prosté vysvětlení
o původu zlých pomluv. Té noci prováděl ve svém domě pravidelné čištění
a patrně některý dobrý občan spatřil před jeho vraty vůz, ovšem ne se spisy,
ale prostě se smetím. Obyvatelstvo však bylo krajně pobouřeno a ubozí radní
8. srpna 1778 (sig. 1.- 2490/5).
9. srpna 1778 (rkp. 970 fot. 354).
Sig. 1.-2490/6
120 Sig. 1.- 2508 (bez data).
11 7
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páni byli vydáni jeho posměškům, spílání a útokům . Když neviděli jiné pomoci, obrátili se s purkmistrem na zemské gubernium pokorným listem, odevzdávajíce se v jeho ochranu a žalujíce, že nebudou moci pomalu ani ze svých
domů na ulici a brzy ani ve svých vlastních příbytcích nebudou bezpeční.
Vláda Marie Terezie, třebaže naplněná jíž novým osvícenským duchem,
v praxi zachovávala ještě mnohá stará zřízení. V Praze se dále udržovaly
složité poměry, jak se vyvinuly od 15. století, špatné hospodářství a zastaralé
zvyklosti. Existovala tu vedle sebe čtyři samostatná královská privilegovaná
města, ježto Hradčany, původně poddanské městečko pražských purkrabí, od
doby Rudolfa II. obyčejné královské město, byly Marií Terezií r. 17 51 povýšeny na čtvrté město pražské a vyrovnány v právech s ostatními třemi městy.
S řadou podřízených úřadů představovaly magistráty těžkopádnou instituci,
která potřebovala mnoho oprav a zjednodušení, zvláště když stát svým dozorem a zasaháním úmyslně stav komplikoval. Již od 70. let 18. století byly
činěny plány na reformu pražského zřízení a na sjednocení městské správy,
ale s nezdarem, protože magistráty zamítaly každou opravnou snahu.121 Teprve syn Marie Terezie, Josef II., ujal se radikálně věci a provedl tak pronikavou změnu v městském zřízení pražském, že od jeho vlády začíná zcela nové
období v pražských dějinách.
Již 14. dubna 1783 zavedl v Čechách ,jednotné zřízení soudní pro Království české",jírnž byl ustanoven za první soudní instanci pro šlechtu a majitele
deskových statků zemský soud, pro ostatní obyvatelstvo ve městech magistráty a jako soud odvolací ve věcech civilních i trestních obecný soud apelač
ní. Dnem 1. června byly pak v Praze zrušeny všechny nižší soudní instance,
dotud podřízené městským radám, to jest úřady městských rychtářů, šesti panské, desetipanské i osmi panské, staroměstský úřad mostecký a novoměstské
právo konířské a plavecké. Dekret z 1O. července 1783 zrušil královské rychtáře, o čtyři měsíce později dekretem z 1O. listopadu spojen byl perkmistr hor
viničních s finanční prokuraturou 122 , a počátkem r. 1784 přestalo také židovské soudnictví na Starém Městě. 123 Soudní pravomoc těchto instancí přešla na
magistrát, který musil převzíti také jejich věcnou pozůstalost ve svou ochranu. Největší její část činily přirozeně archivy a registratury. Staroměstský
magistrát již dne 24. května tázal se apelačního soudu, jak má převzetí pro-

121 Voj t í šek, Městské úřady pražské ve stol. 18. a O spojení měst pražských roku 1784
(Z minulosti naší Prahy str. 77, 95).
122 O tom podrobně jedná V oj t í š e k, O spojení měst pražských r. 1784, uv. m. str. 95
a násl.
123 Srv. rkp. 809 fo!. 130.
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vésti, a dostalo se mu 2. června 124 odpovědi, aby se to vykonalo co nejpečli
věji. V přítomnosti komise dvou radních pánů , soudního assessora a notáře
nebo aktuára, měl vyhotoviti podrobný soupis ve dvou stejnopisech, z nichž
by se jeden ponechal na magistrátě a druhý by obdržel apelační soud. Převza
té knihy i spisy měl magistrát co nejlépe uschovati a řádně v nich pokračovati .
Podobný dekret šel ještě téhož dne do ostatních pražských měst. 125
K uložení nového archivního materiálu bylo však potřebí mnoho místa,
a toho se jevil na radnicích nedostatek. Dne 12. června usnesla se staroměst
ská městská rada, aby se k archivním účelům použilo repositoria zrušeného
desetipanského úřadu a přenesly se tam starší, prakticky již neužitečné knihy
z hořejší kanceláře. 126 Ještě téhož dne provedli dva radní páni, O. Hauenthal
a JosefPreinholder, za účasti ingrosátoraFrant. J. Kautského a syndika Františka Meillera prohlídku horní kanceláře a pořídili inventář vyřazených svazků. Lze z něho viděti, že se tam ještě r. 1783 nacházely knihy, jež sepisoval
kolem r. 1660 Ctibor z Lowenfeldu. Komise vyřadila z nich tehdy rukopisy
jdoucí přibližně do 16. století, ve větším počtu hlavně knihy obligační, a to
7 svazků do r. 1582,9 knih kontraktů do r. 1518,3 knihy dikt (bez dat), 12 knih
soudních nálezů, 46 manuálů staroměstského senátu a pravděpodobně všechny knihy svědomí v počtu 65 kusů. Celkem počítá seznam na 161 svazků, jež
se dostaly do depositoria desetipanského úřadu . V hořejší kanceláři byly ponechány jen knihy, o nichž se myslilo, že by jich mohlo býti ještě třeba v běžném
úřadování, většinou od 16. století.
Odstraněním starých knih z horní kanceláře uprázdnilo se místo pro knihy
zrušených úřadů, aspoň novějšího původu, a mohlo se tedy začíti s jejich
přejímáním. Představu o tom, jak se postupovalo, možno si nyní učiniti jen
u staroměstských úřadů mosteckého a desetipanského, neboť jedině jejich
inventáře jsou dosud známy.
Pozůstalost úřadu pražského mostu převzali za magistrát ve dnech 17. a 21.
června již shora zmíněný radní Preinholder a Hauenthal v přítomnosti inspektora mosteckého úřadu, staroměstského kancléře Leopolda Fischera a aktuára

124 "Der Magistrat wird dahero den sorgfáltigsten bedacht dahin nehmen, dass iiber diese
vorbenannten nebenrechten iibernehmende sam. jurisdictions und judicialbiichem, dann sonstige erledigt oder unerledigte acten, archiven und amtssigillen eine genaue ... consignaction
... in duplo verfasset ... eine exemplare hievon dem magistrat iibergeben, das andere aber
anhero einbefórdert, iiberhaupt aber diese biicher und acten sorgfáltigst aufbewahrt und ...
fortgefiihret werden" (rkp. I045 fo!. I02).
125 Pro Malou stranu v rkp . I 026 str. 316.
126 Sig. l.- 600/2.
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Frant. V. Krause.127 Práce byla rozdělena tak, že prvního dne úřad odvedl
knihy, druhého dne přijala komise spisový materiál, knihy počtů a ostatní
věci, totiž staré kalendáře, mapu pražského vodovodu a čtyři pečetidla, mosazné s obrazem sv. Bruna, jež kdysi patřilo řádu kartouzskému, stříbrné
a mosazné pečetidlo s podobou Karla IV a čtvrté pečetidlo železné, obyčej
né, jež sloužilo všedním potřebám kancelářským. Knih uvádí pořízený soupis
58 kusů, jsou však přes napomínání apelačního soudu označeny leckdy dosti
povrchně, bez udání letopočtů, jak je ostatně při podobném spěchu vysvětli
telné. Spisy postoupené magistrátu jsou rozděleny na dvě samostatné skupiny, soudní a hospodářskou, a zdá se, že byly dobře vedeny. Podle svědectví
komise ležely ve skříni a měly starý inventář. Týkaly se z velké části 18. století, ale ojediněle šly zpět až do r. 1649. Likvidaci staroměstského úřadu desetipanského vykonali dne 23. června komisaři Jan Štěpánovský a Jan Seidt
s pomocí ředitele úřadu Ignáce Prosche, a jak apelační soud nařizoval,jedno
ho notáře a aktuára. 128 Odvedeno bylo celkem 18 knih od r. 1741, fascikl
originálních missiv, 24 fascikly soudních spisů z let 1760-1783,9 kusů protokolů či manuálů a 2 pečetidla, velké stříbrné a malé mosazné, tzv. expediční
či notářské. Mimo to zjistila komise v úřední předsíni tři bedny se starými
spisy i knihami, ale poznamenala o nich, že jich ne lze blíže určovati. 129 Stejným způsobem se asi prováděla tato akce i u ostatních úřadů, a to ve všech
čtyřech pražských městech. Apelační soud dohlížel, aby nic nebylo opomenuto, a když staroměstský magistrát, odevzdávaje 15. července žádané inventáře, zapomněl na knihy a pečetidla úřadu šesti panského, dostalo se mu přís
ného nařízení , aby chybu do osmi dnů napravil. 130 Na odevzdání inventářů
však apelační soud přestal, po jejich věcné správnosti bylo těžko pátrati,
a záleželo proto úplně na komisi, jak svědomitě svůj úkol vykonala. Již z uvedených dvou případů na Starém Městě je jasno, že si komise všímaly hlavně
spisů a knih současných nebo jen o málo starších a pro historickou cenu ostatních neměly velkého pochopení. Ale i přes tento nedostatek jistě nebylo by
bývalo sloučení těchto drobných archivů s radními archivy archivaliím na
škodu, naopak, mohly se zabezpečiti věci, jež jinak při nižších úřadech byly
127

Sig. 1.-602/ 1-4
Sig. 1.-603.
129 "Drei versch1iige mit a1ten acten auf dem vorhaus der amtsstube."
130 Bei vortrag der von dem magistra! ... eingesendeten verzeichnissen uber ... erhobene
arch iven, jurisdictions und judicia1biichern .. . ist befunden worden, demse1ben zu verordnen
... se1bter hatte sub N . 3 beigebogener consignation deren von dem ehema1igen sechsmiinneramt erhobenen archivschriften ausgelassene specifikation deren iibernohmenen jurisdictionsbiichern und amtssigillen ... binnen acht tagen anhero nachzutragen (rkp. 1045. fol. 110 v).
128
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vydány většímu nebezpečí ztráty než v ústředním archivu. Nelze tedy říci, že
by dekret o zrušení nižších soudních instancí znamenal záhubu pro archivy
v pražských městech . Neštěstím však bylo, že ještě zdaleka nebylo sloučení
provedeno, když vydal císař nové nařízení, pro dějiny Prahy i městského archivu předchozích mnohem závažnější.
Dne 2. června 1783 bylo totiž nařízeno a 12. února 1784 už provedeno
spojení čtyř dotud samostatných královských měst pražských v jeden celek.
Také dosavadní čtyři magistráty byly v důsledku toho zrušeny a správa svěře
na novému jedinému magistrátu, sestavenému ze zkušených úředníků. Za jeho
sídlo zvolena byla staroměstská radnice a tam se měly také převézti archivy
a registratury novoměstské, malostranské a hradčanské . 131 Akce ukázala se
však velmi nesnadnou a stěží proveditelnou, protože radnice ve své tehdejší
podobě na nové úkoly nestačila, a proto její úprava stala se předmětem mnohých úvah. Již v říjnu 1783 vyžádala si vláda dobré zdání magistrátu o zřízení
radnice pro spojená města, a ten odpověděl 17. prosince podrobným návrhem 132 a naznačoval na přiložených plánech, jakých prostor bude nová měst
ská správa vyžadovati. Jsou tím zajímavější, že pamatují také na to, jakého
místa bude potřebí pro městské soudní knihy a registratury. Návrh počítá pře
devším s jednou síní pro registrátora, zvláštní prostornou a klenutou místností
pro městské a soudní knihy, a podobně pokládá za nutné opatřiti bezpečné
místo i pro spisy politické a hospodářské a zvláštní samostatné místnosti i pro
registraturu spisů civilních spolu s věcmi sirotčími a pro spisy trestní. Ale to
byly pro zatím pouhé plány, k zachránění archivů bylo však potřebí rychlých
skutků, neměl-li nastati chaos, hlavně když se pomýšlelo na použití radnic
ostatních měst k jiným účelům. Ještě v březnu 1784 133 vyslovilo sice gubernium názor, že radnice novoměstská a malostranská musí býti zachovány jednak jako věznice , jednak k uložení starých hojných registratur a knih, ale
krátce nato zabývalo se už jiným úmyslem. Použití staroměstské radnice pro
nový magistrát shledáno bylo tak obtížným, že se vyskytl návrh, aby se raději
úřady přestěhovaly do Pavlánského kláštera na Staroměstském náměstí a stará
radnice ponechala se jen pro civilní a trestní vězení a staré archivy. 134 Při té
Vo j t íš ek, O spojení měst pražských uv. m. str. 97, lOl.
Arch. min. vnitra, odd. 1782- 1787, praes. M I fol. 136-138.
133 "das bisherige Neustiidter und Kleinseitner rathaus .. . wegen unterbringung der civil und
criminalarrestanten, dann zur aufbewahrung der iilteren hiiufigen registratursacten, stadt und
gerichtsbiichem ohnehin beibehalten worden miissen" (arch. min. vnitra, odd. 1782- 1787, praes.
M I fol. 202- 207).
134 "das auf dem Altstiidter ring gelegene Paulaner kloster fiir die unterkunft des vereinigten
magistrats herzustellen, das Altstiidter rathaus fiir criminal und civilarreste, dann alte a r c h i v e
vorzurichten" (arch. min . vnitra, odd. 1782- 1787, praes. M I fol. 295).
13 1
132
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příležitosti měly se ostatní radnice prodati a peněz se mělo upotřebiti ke koupi Pavlánského kláštera. Tento plán ukázal však ještě větší závady než úprava
staroměstské radnice, a tak zůstalo pří ní a určeno, aby se vězení přenesla co
nejrychleji do novoměstské radnice, aby nic v přestavbě nepřekáželo. 135 Stavbou byl pověřen stavitel Matěj Hummel a vykonal ji v 1. 1784-1787. 136
To vše bránilo sjednocení archivů a registratur, jež musily prozatím ležeti,
kde právě bylo shledáno prázdné místo. Mladší knihy radní i zrušených úřadů
všech čtyř měst pražských převezeny byly do horní kanceláře, která podle
nového zřízení proměnila se v ingrosaturu či úřad městských knih. Zběžný
soupis, pořízený snad ještě v roce 1784, vypočítává těchto knih 677 svazků
a 97 knih svědomí, o nichž však podotýká, že patří do registratury. 137 Ostatní
věci však zůstávaly dále rozptýleny, třebaže bylo asi zásadně rozhodnuto, že
se má k uschování použíti krypty kostela svatomikulášského na Staroměst
ském náměstí a záhy tam umístěny za příčinou radniční přestavby staroměst
ské archivalie. Teprve když malostranská radnice byla r. 1785 proměněna na
vojenskou strážnici a politické vězení 138 a hradčanská radnice přešla trhovou
smlouvou v majetek zámečnického mistra Josefa Pikarta 139 , byly písemnosti
odtamtud stěhovány, a to částečně už do mikulášského kostela, částečně do
novoměstské radnice, kde ležely ještě několik let. Roku 1786 140 , aby se mohlo pokračovati v úpravě civilních vězení, nařídila městská rada ingrosátorovi
Rozkošnému, aby co nejrychleji převezl archivní materiál do mikulášského
kostela, a v listopadu toho roku došlo na převzetí písemností bývalé novoměstské hospodářské administrace 141 , ale ještěr. 1790 nebyla akce zcela hotová. Ve správě guberniu 12. února toho roku oznamoval magistrát, že v novoměstské radnice jsou pro nedostatek místa dosud uloženy nejstarší
novoměstské knihy a částečně i malostranské, a to ne právě v nejlepším pořádku. 142 Trvalo téměř do 20. let 19. století, než byly aspoň písemné památky
soustředěny v kostele sv. Mikuláše. 143
135

Archiv min. vnitra, odd. 1782- 1787, praes. MI fol317-320.
V oj t í š e k, tamže.
137 Sig. I.-607.
138 V oj t í š e k, O radnici Menšího m. praž. uv. m. str. 68.
139 Vojtíšek, O radnici města Hradčan uv. m. str. 10.
140 Protokol městské rady z 3. května 1786 § 12.
141 Protokol rady m. z 16. listopadu 1786 § 13.
142 12. února 1790 č.j. 8944.
143 Tehdy teprve byly asi vyklizeny úplně místnosti malostranské radnice, jak vyplývá ze
zápisu hospod. konference ze 13 dubna 1821: "iiberreicht das bauamt den ... kosteniiberschlag
iiber einige herstellungen zur sicherung des zur aufbewahrung der akten bestimmten und erst
kiirzlich an das k. k. fiskalamt verrnieteten gewólbes in Kleinseitner rathaus." Toho roku povo136
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práci spojené s převážením archivů postupovalo se bez plánu a poroa proto také archivy i registratury utrpěly nenahraditelné škody a ztráty.
Stačilo by již ukázati, že z 58 knih, které magistrát potvrdil r. 1783 mosteckému úřadu, zachovaly se 43 svazky, tedy 15 knih, více než čtvrtina, je nyní
ztracena. Z 18 knih staroměstských desetipánů známo jest jenom šest, a to
znamená ztrátu za necelých čtyřicet let. Jak ohromné škody způsobil rok 1784
ve vlastních radních archivech, lze si představit z malé ukázky na Novém
Městě, kde se zachoval náhodou soupis knih z r. 1784, zhotovený před odevzdáním do nové správy. 144 Počítá celkem 821 svazků, z nichž 45 vzniklo
před sloučením Nového Města s Městem Starým v r. 1518. Je to zajímavé,
poněvadž Čelakovský při sepisování rukopisů shledal na Novém Městě do
r. 1528 už jenom 40 knih. Ani novější rukopisy nezůstaly ušetřeny. Ztracena
byla například první kniha dekretů, která šla od r. 1620 do 1630, ztraceny
byly apelační knihy z 1. 1548-1588, knihy inventářů z 1. 1577-1643 a ještě
mezi knihami 18. století zejí některé mezery. Než o těchto knihách možno
přece ještě říci, že se zachovaly poměrně dobře, uváží-li se, že z knih nálezů,
kterých vypočítává novoměstský soupis z let 1535-1672 celkem 36 svazků,
známy jsou dnes toliko 2 manuály, a zdá se téměř neuvěřitelným, že ze 144
radních manuálů z období 1531-1728 zachránilo se před zničením pouze 1O
svazků. Z bohatých spisoven zůstaly dnes v městském archivu zcela nepatrné
zlomky. Některé archivy, jako císařského rychtáře, císařského hejtmana, zmizely úplně beze stop.
Vinu na této zkáze pražských archivů nenese jenom nová sjednocená správa pražská a s ní spojené stěhování archivů, ale také hojnou měrou racionalistický duch osvícenské doby josefínské, který nenalézal ceny v starých písemnostech ani v privilegiích, jichž platnost ostatně císař Josef ll. tak často popíral.
Duch osvícenský způsobil i u vlády ochabnutí dozoru nad obecními archivy,
jichž se ujímala za Marie Terezie. R. 1788 vyšel sice císařský dekret krajským úřadům 145 , aby spisy a městské knihy nebyly nikdy odnášeny do bytu
purkmistrova nebo písařova, nýbrž byly uschovány toliko na radnici v registratuře, ale je zřejmo, že měl na mysli toliko běžné věci, nezbytné pro praktické úřadování. A převahu praktického vládního stanoviska lze viděti ještě
zumění,

!uje také gubernium třem akcesistům a sluhovi odměny po 40 zl. za přesné a opatrné převezení
spisů do kostela mikulášského (I.-1854), O rok později obdrželi ISO zl. odměny 2 registranti,
2 akcesisti a kancelista za přenášení politické registratury (1.-1898).
144 Rkp. 204. "Inventarium in betref deren in dem stadtarchiv der kg!. Neustadt Prag sich
befindlichen stadtbtichern".
145 Dvorní dekret za 7. října 1788; Roth, Vollstiindiges Auszug f. d. Konigreich Bohmen
ergang. Gesetze.
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r. 1796, když hrozilo nebezpečí francouzského vpádu na českou půdu . Gubernium vyzvalo 28. srpna magistrát, aby zachránil z Prahy především soupisy obyvatelstva a daní s akty, jež by se vztahovaly na zákonodárství nebo
správu, ostatek ponechává magistrátu, aby si počínal podobně jako za Marie
Terezie v I. 1757 a 1778. 146
Neuspořádanost starých písemností sahala tak daleko, že ani královská
privilegia a nejdůležitější právní listiny se nenacházely ne jednom místě, nýbrž byly roztříštěny, takže v čas potřeby nebylo možno se jich dohledati, a obec
byla tím častěji uvedena v nesnáze. To konečně r. 1801 přimělo magistrát, že
ustanovil mag. radu Volfganga Bocka, aby listiny vyzvedl, seznamenal a uložil
na bezpečné místo. 147 Bock sám vypravuje pro budoucí paměť, jaká práce ho
tím čekala. 14 8 Privilegia i jiné cenné listiny ležely pro nedostatek místa zaneseny ve spoustách papíru, jak na ně byl po r. 1784 nastěhován, a odtamtud
musil je Bock teprve vyhrabati . Většinu staroměstských listin nalezl, poně
vadž zůstaly v původní schránce - železné truhlici - svázány ve fasciklech
a při nich uložen byl i starý jejich inventář z r. 1741 a mimo to se jich stěho
vání celkem nedotklo. Mnohem těžší osud postihl privilegia ostatních pražských měst. Bock shledal už jen některá z nich, ostatní podlehla zkáze. Zvláště novoměstských privilegií se mnoho ztratilo, malostranské listiny byly zase
většinou bez pečetí a silně poškozeny. Bock ujal se svěřeného díla s opravdovou
svědomitostí a vykonal pro archiv jistě kus záslužné práce, třebaže za daných
poměrů zůstala jeho působnost omezena na pouhý zlomek starých archivů,
privilegia a cenné listiny právní a jenom některé městské knihy, jež se mu
podařilo získati. Jeho činnost nutno tím více oceniti, že konal ji vedle svého
úředního povolání, nešetře ani svými penězi. Postup i způsob její možno sledovati podle inventáře, který sepsal kolem r. 1803, a podle soupisu pořízené
hor. 1821 149 , když po dvacetileté archivní činnosti odcházel ze služeb obecních vůbec a odevzdával archiv do rukou budoucího nástupce.
Jak sám Bock poznamenává, byly jím archivalie uloženy částečně do uzavřených, zámky opatřených skříní, částečně do otevřených polic, z nichž každá byla opatřena velkou písmenou abecedy. Paprsky jejich označil Bock řím
skými číslicemi, pro rozlišení jednotlivých listin či knih ponechal si číslice
arabské, a podle tohoto systému opatřil každý kus přesnou signaturou. Je to
poprvé, co se v dějinách městského archivu setkáváme s přesným uložením

146
147
148
149
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a signováním, nehledíme-li ovšem k staršímu číslování privilegií nebo dosti
primitivnímu označování jednotlivých skupin městských knih. Vadou Bockova systému bylo, jak je na první pohled patrno, že počítal jen s malým rozsahem městského archivu, neboť byl omezen na počet písmen v abecedě, takže
při větším počtu skříní bylo těžko systém zachovati. Ale i tak jeho způsob
znamená přece značný pokrok.
Při pořádání staroměstských privilegií ze starší doby do r. 1649 užil Bock
inventáře z r. 1741, přemístil pouze listiny z původních fasciklů do skříně
A a signatury připsal na známé již obálky ze 17. století. Za ně připojil i některé
jiné panovnické listiny pro Staré Město, potom 13 listin malostranských do
r. 1707, dvě privilegia novoměstská, Zikmundovo z r. 1436 a Jiříka Podě
bradského z r. 1459, a tři hradčanská (z r. 1628, 1657 a 1756). Ve druhé
skříni, B, rovněž uzavřené, pokračoval Bock dále v privilegiích, pokud je
shledal, ale přihlížel již více k chronologické řadě než k provenienci a kladl
privilegia všech měst ze stejné doby za sebe. Vedle privilegií obsahovala skříň
B i jiné důležité městské listiny. Materiál do ostatních skříní roztřídil Bock
podle obsahu, takže, jak sám v inventáři uvádí, v třetí skříni C nacházely se
listiny vztahující se k nemovitému majetku obecnímu, ve čtvrté skříni D vět
šinou nadační listiny. Ostatní věci byly uloženy jen v otevřených policích, a to
podle plánu Bockova police s písmenou E byla určena pro památné knihy
městské ze starších let, v polici F měly pokračovati mladší památné knihy,
repertoria archivní a listáře. Ovšem jak Bock slovu "Gedenkbiicher" rozuměl,
viděti z toho, že do police E uložil nálezy sněmovní z 1. 1421, 1537-1787
a apologii českých stavů z r. 1618, do oddělení F pamětní knihu o sloučení
měst pražských r. 1784, repertorium městského archivu a důležitých listin,
a mimo to pět knih s erekcemi a nadačními listinami kostelními. V uvedeném
rozsahu byl Bock s dílem již dávno hotov, když české gubernium 6. ledna
1805, nejspíše z podnětu nejvyššího purkrabí hr. Rudolfa Chotka, vydalo 16
krajským úřadům v Čechách nařízení, aby všechna města a městečka svoje
listiny dala řádně srovnati a sepsati a opatrovala je v bezpečných a suchých
místech. 150 Krajští hejtmané měli do půl roku zaslati guberniu řádné listinné
inventáře. Výsledek nebyl velký. Teprve po nových urgencích odevzdalo 61
obcí českých soupisy svých písemností různé, většinou nepatmé ceny. Pražský inventář v počtu tom bohužel schází.
Postupem času Bock své sbírky v archivu doplňoval, a to jak listinami
dodatečně objevenými, tak i některými knihami. Komise přejímající od něho

150

Roub í k, K počátkům stát. péče o měst. archivy (Časopis arch. školy II,) str. 30-31 .
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r. 1821 archiv zaznamenala do inventáře knihy dekretů, normalií, memorabilií, privilegií, městských práv bohužel tak nepřesně, že nelze jejich počet ani
stáří blíže určiti, a komise také sama prohlásila, že se jimi nemůže zdržovati,
poněvadž by bylo třeba nejprve zkoumati jejich obsah. Snad to byly některé
z knih vyřazených r. 1783 z horní kanceláře, ale v počtu velmi skrovném. Tím
je však obsah archivu z počátku 19. století téměř vyčerpán. K památkám písemným družily se jen ještě některé plány, asi 29 starších mincí, 40 kusů
kovových pečetidel a troje zlacené klíče, jež byly uschovány v přihrádkách
poslední archivní skříně L. Ze zbývajících věcí zaznamenáno bylo do inventáře 16 korouhví měšťanských gard, zvláště tři standarty z doby švédského
obléhání Prahy r. 1648, dva znaky malované na plátně, staroměstský a zemský, a šest kusů starých zbraní.
Bock však má ještě jednu zásluhu o městský archiv, neboť dal základ k jeho
příruční knihovně. Během dlouholetého působení nashromáždil v archivu na
140 děl o 210 svazcích spisů historických, topografických, genealogických
a právnických. Setkáváme se tu se jménem Pelcla, Dobnera, Balbína, Hammršmída, T. Pešiny z Čechorodu, SchaUera a jiných známých mužů, jichž díla
měla buď vztah k dějinám českým nebo k dějinám města Prahy. 151 Zachoval
se nám v této knihovničce mnohý dnes vzácný tisk, někdy až ze 16. století.
Všechny tyto knihy pořizoval Bock ze svých soukromých prostředků. Teprve
když odcházel z obecních služeb, žádal magistrát, aby mu výlohy na archiv,
celkem 603 zl. 10 kr., a z toho přišlo na knihovnu 538 zl. 40 kr., z obecního
jmění nahradil. 152 Jeho nástupce Jebaucký mimo to podal z vlastního podnětu
městské radě návrh, aby Bockovi byla udělena odměna 300 zl. 153 Pěkně v něm
ocenil činnost svého předchůdce, "muže záslužného, který sešedivěl ve službách obce a svojí naúnavnou snaživostí vedle svého řádného a důležitého
povolání položil prvý základ k zřízení městského archivu." Gubernium svolilo, aby magistrát Bockovi knihovnu zaplatil, zamítlo však návrh na odměnu
a místo toho nařídilo magistrátu, aby jeho jménem vyslovil jubilantovi plné
uznání. 154
Obsah archivu, jak se shledává při nastoupení magistrátního rady Jebauckého155, zůstal až do poloviny 19. století téměř beze změny. Zní téměř para151 Srv. již výše zmíněný inventář Bockův.
152

9. října 1821; odd. Rankeurn, "archiv městský".

153 24. září 1822 tamže.
154 Gub. dekret z 18. ledna 1823 č.j . 66170 (odd. Rankeum) a magistrát. dekret z 27. ledna
1823 (sig. I- 1937); při tom však ještě má obecní pokladna s Bockem vyjednati, aby se mu
peníze vyplácely měsíčně po 200 zl., ježto by se jinak obecní finance zatížily.
155 Archiv svěřen Jebauckému dekretem z 28. července 1822 (I.- 85l/4).

574

B. Kubíčková, Archiv hlavního města Prahy
doxně, že město s tak bohatými dějinami, v jehož minulosti odráží se historie
celého národa, mělo počátkem 19. století zcela chudý, nepatrný archiv, zatímco se ovšem spousty jeho písemných památek kupily i s nepotřebnými
registraturami v kostele sv. Mikuláše. Poněvadž přirozeně stávaly se stále
větší přítěží magistrátnímu úřadování, když se častěji bylo nutno opříti o starší spisy, a také při bezplánovitém převážení leckdy i věci neukončené dostaly
se do toho množství a nebyly k nalezení, musil konečně magistrát přikročiti
i tu k postupnému uspořádání. V kryptě mikulášské pracovalo se sice podle
potřeby už od let dvacátých, ale teprve od roku 1830 se vedla akce soustavněji
a na žádost registrátora Eberle podniknuty některé úpravy. 156 Komise, vyslaná na místo počátkem r. 1831, uznala za nutné, aby se zřídily na spisy nové
stojany, a schválila plán na rozšíření a nové zařízení, jež bylo odhadnuto na
836 zl. 157 Začátkem r. 1831 žádal také Eberle, aby mu k provádění potřeb
ných prací byl přidělen větší počet lidí k rovnání a čištění spisů 158 , jenže neštěstím bylo, že se dostali ke spisům lidé, kteří jim naprosto nemohli rozuměti .
Podle počtu odměn nabyli největších zásluh o srovnání starých registratur
registratumí sluha Jan Kohout a pozdější akcesista Neimel. 159 Roku 1832 při
jat byl vedle nich na pět měsíců diurnista s denním platem 45 kr. 160 I když
registrátor Eberle sám řídil postup akce, přece nezaručovalo to vždy opatrné
zacházení se spisy. Zdá se aspoň, že ani on neměl mnoho pochopení pro staré
písemnosti, které už ztratily pro běžné úřadování význam, a odkázal tak čas
těji ke zničení i věci opravdu cenné. Ještěr. 1839 nalezl akcesista Neimel pod
hromadou spisů, jež Eberle odsoudil k zničení, privilegium císaře Ferdinanda I. z r. 1558 a vypravoval, že v kryptě mikulášské jsou ještě mnohé listiny,
které by patřily do archivu. Jebaucký tedy žádal městskou radu, aby Neimel
směl vydati na potvrzení všechny věci, jež uzná pro archiv za vhodné, a stě
žoval si, že v registratuře leží na 1 153 svazků spisů, které hlídá Eberle jako
mrtvý poklad, a on, archivář, nemá k nim přístupu . 161 Slova Jebauckého platila by stejnou měrou i o městských knihách. Jejich osud por. 1784 je velmi
156 Srv. protokol hospod. konference z 30. prosince 1829 § 30, a list. ze 17. května 1830
(IV-25457).
157 Protokol hospod. konference z 28. ledna 1831. Odůvodňuje se úprava takto: "Die gehiirige sichtung der in st. Nik:laskirche durcheinander veiWorrenen aktenstiicke ist des dienstwegen
als aiiserst notwendig anerkannt worden."
15 8 14. ledna 1834 žádá Eberle za 4 diurnisty a 12 dělníků (protokol hospod. konference
§ 26), 29. března 1833 opět za dělníka (protokol hosp. konf. § 33).
159 19. prosince 1831 udělena remunerace Kohoutovi 30 zl., Neimlovi 50 zl. (1.- 2187),
30. května 1834 každému 50 zl. a mají se účastniti prací až do konce (1.-2187).
160 Sig. I-ad 2187.
161 Koncept v odd. Rankeum ("archiv městský").
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že knihy z horní kanceláře obdržela ingrosatura
knih. Byly to sice knihy ze všech pražských měst a zrušených nižších úřadů, ale jen od 16. století, a pokud se jimi pojišťovala soukromá práva měšťanů, tedy hlavně knihy trhové, kšaftovní, svatebních smluv,
obligací, kvitancí a jim příbuzné. 162 Knihy bývalé dolní kanceláře postoupeny
byly do registratury, kterár. 1835 obdržela také knihy úřadu taxovního 163 , a tu
opatřil je registrátor běžnými čísly. Inventář, který Eberle r. 1845 odevzdal do
rukou svého nástupce, obsahuje celkem I 255 svazků 164 knih svědomí, inventářů, protokolů, dekretů a dekretací, apelací, patentů a normalií, missiv a hlavně
různých manuálů. Nejsou tu zaznamenány knihy uložené do registratury r. 1837
z úřadu berního 165 , které měly samostatný inventář. Jen zcela nepatrný zlomek městských knih nacházel se v archivu, a to, jak seznam ukazuje, něco
přes 50 svazků 166, ze značné části knih památných.
Že městský archiv nevzal na sebe sjednotiti a zabezpečiti tyto důležité
knižní celky, naopak po Bockově odchodu strnul ve svém vývoji, toho vinu
nenese sám rada Jebaucký, neboť v cestě každému pokusu stály nepříznivé
vnější okolnosti, hlavně nedostatek místa. Ubohý stav pražského archivu vzbudil však pozornost i ve vědeckých kruzích, a zvláště František Palacký, který
už v r. 1825 činil si v něm výpisky pro své práce 167, poznal velikou cenu jeho
památek a působil svým vlivem, aby se zjednala náprava. Otázka městského
archivu stala se časovější i proto, že jednalo se o novou přestavbu radnice,
když předešlá přestavba ukázala se k rostoucím potřebám nedostatečná. 168
Bylo tedy nutno nalézti pro archiv vhodné místo a navržena guberniu stará
radniční kaple, zrušená za Josefa II., protože se zdála magistrátu dosti bezpečnou proti ohni i vlhku. Zdůrazňovalo se také, že nebude potřebí přestav
bou se jí dotýkati. 169 Podle doporučení Palackého pomýšlel magistrát také na
opatření nových archivních skříní na způsob guberniálního archivu, a jistě
nikdo jiný než Palacký nevnukl myšlenky, že má-li býti archiv řádně uspořá
dán a v pořádku udržován, musí k tomu býti ustanoven zvláštní archivní úřed
ník, aktuár, aspoň v postavení a platu registranta, který by se přidělil prezidiu
zajímavý. Bylo již

řečeno,

čili úřad městských

162
163

Soupis jejich je v rkp. 2837.
6. března 1835 (protokol hosp. konference) povolen nový stojan na knihy taxovního

úřadu .

164

Rkp . 1782.
Seznam ze 14. září 1837 (sig. I. 990).
Sig. IV.-25509.
167 V. J. N o váček, Frani. Palackého korrespondence a zápisky (Sbírka pramenů k poznání
literárního života v č., skupina II. číslo 4, v Praze 1898) I. str. 87 a násl.
168 Voj t í šek, Staroměstská radnice str. 73.
169 Zpráva purkmistra Sporschila ze 7. dubna 1835, N. praes. 24, 156 (odd. Rankeum, archiv).
165
166
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a obstarával vedle archivu též vedení pamětní knihy, nařízené guberniálním
dekretem z 31. srpna 1835. Ovšem nový úředník měl zůstati i nadále pod
dozorem některého politického rady jako vlastního archiváře a nová instrukce měla upraviti jejich vzájemný poměr i styky s registraturou.
Plán však z neznámých příčin proveden nebyl, a tak když konečně 7. listopadu 1837 císař vydal rozkaz ke stavbě radnice 170 , musil býti archiv s větši
nou magistrátních úřadů přestěhován do "Staré rychty". 171 Zvláště purkmistr
Muller jevil zájem o jeho spořádání a zpracování a hledal muže, který by se
úkolu toho ujal a hlavně sepsal jednou pražské dějiny; měl při tom ovšem
vstoupiti do služeb magistrátních jako právník. 172 Palacký doporučil k tomu
mladého Tomka, který byl přijat za akcesistu k pražskému magistrátu a 29. květ
na 1842 173 byl přidělen purkmistrem Mullerem do kanceláře magistrátního
rady Rokosa. Zde mu byl dán na starost městský archiv, složený prozatím
v bednách a od smrti rady Jebauckého úplně zanedbaný. Ještě však v r. 1842
dal purkmistr pro něj zřídit novou místnost v přestavěné části radnice a odevzdal jej do správy Rokosovy, lépe řečeno Tomkovy, jak sepsaný protokol
s inventářem ukazují, ve stavu velmi zuboženém. 174 Tomek počal v něm hned
soustavněji pracovati i pro své budoucí dílo Dějepis města Prahy a stal se
jeho jediným správcem. Tomek však nezůstal u magistrátu, už 24. prosince
1842 podal žádost za propuštění a 24. ledna 1843 ze služeb vystoupitl 75
a městský archiv osiřel znovu, a to na dosti dlouhý čas. Zavinil to nedostatek
vhodné osoby i napětí doby.
II.
ORGANIZACE A PŘÍPRAVNÁ DOBA
Vývoj každého městského archivu je nerozlučně spojen s vývojem měst
ské samosprávy a organizace městských úřadů. Avšak středověký partikularismus, který žil ještě dlouho v novověku, neznal jednotnosti správy ani na
teritoriu jednoho města, a vedle vlastního autonomního orgánu, jenž si zřídil
V oj t í šek, tamže str. 74.
V. V. Tomek, Paměti z mého života (Novočeská bibliothéka čís. XXXVIII, v Praze
1904) str. 175.
172 Tomek, Paměti I. str. 141.
173 Tomek, Paměti I. str. 175.
174 "Protocoll uber die nach dem h. magistratsrathe Jebautzky gepflogene iibernahme des
stiidtischen archivs"; (z 22. ledna 1843 praes. 7. feber 1843 N. E. 6636).
175 Tomek, Paměti I. str. 183.
170
17 1
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záhy k pomoci dosti složitý pomocný aparát, působila tu všeliká postranní
práva, která měla samostatné správní úřady, na městu nezávislé, mající původ
v rozmanitých právních titulech. Ta prvotní městská správa zakládala se na
korporativní soustavě, jež sice r. 1547 byla postavena pod tuhý zeměpanský
dozor, ale přece byla v rukou samého měšťanstva, a teprve 18. století připra
vovalo její zbyrokratizování a postátnění , které přinesla doba Josefa II., znamenajíc dalekosáhlé přeměny. Spojení pražských měst zvětšilo jenom správní území, avšak důležitější bylo, že úřední správní organizace sjednoceného
celku byla zjednodušena zrušením řady úřadů a že městská rada, sbor konšelů
jmenovaných z měšťanstva, byl nahrazen byrokratickým a vlastně státním
úřadem, magistrátem, o třech senátech, politickém, civilním a kriminálním,
i že soudní pravomoc postranních práv byla zase zmenšena, jak směřovaly
snahy už od starších let, podržujíc toliko vedení pozemkových knih a právní
řízení s tím související, pokud šlo o poplatné domy a nemovitosti. Kompetence
úřadů zrušených nebo v pravomoci omezených přešla ovšem na ústřední správní městský orgán, a již tenkrát byla příležitost, aby pod jeho ochranou archivy
všelikých správních orgánů spojených čtyř pražských měst, jak v dobách vyrostly a přes jejich zlobu se zachovaly, byly v jedno sneseny a byl z nich
vybudován archiv města Prahy jako složení řady samostatných archivů, ať
uzavřených nebo schopných dalšího vývinu. Jisté náběhy k soustřeďování
archivního materiálu se staly, avšak nebylo vyšších hledisek, a kromě toho, že
se pečlivě uložily některé vzácnější kusy listin i knih, přestalo se na pouhém
převzetí bez starosti o náležité opatrování. A možno říci s dobrým svědomím,
že období bezduchého a strnulého byrokratismu, který neznal ideálů a mnoho
se nestaral ani o historické interesy doby ani o romantické nadšení, něco pozdější, znamená nejhorší čas pro osud pražských archivních památek. Nerozum lidský, nedbanlivost a nedostatek citu dovršil škody předchozích věků,
a když konečně nastaly příznivější podmínky, ukázalo se, že ztráty jsou veliké
a nenahraditelné.
Rok 1848 je důležitý mezník v historii města Prahy i jejího obecního zří
zení. Tenkrát obec i její správa byla vrácena občanstvu, ale soudnictví bylo
od ní odděleno a přeneseno na nové soudní úřady. Zároveň byla zrušena všechna postranní práva a v souvislosti s tím Židovské město, mající dotud jistou
samosprávu, bylo připojeno k Praze jako pátá čtvrt. Ale čekalo- li by se, že
tím bylo rozmnoženo archivní bohatství města Prahy připojením archivů zaniklých jurisdikcí, byl by to omyl. Nikdo nevzpomněl na organizaci pražského
archivnictví ve větším slohu a archivy jurisdikcí byly zůstaveny v rukou ně
kdejších majetníků nebo jejich právních nástupců. A ještě zasáhl do nich stát,
jako zasáhl do vlastních archivních městských zásob, a rozhodl, že státní soudní
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mají převzíti ty pozemkové a městské knihy, pokud by jich mohlo býti
pro úřední potřeby, a s nimi i části registratur. A tak množství úředních
knih městských úřadů i jurisdikcí bylo zabráno k civilnímu zemskému soudu
v Praze, po případě k okresním předměstským soudům, jak vznikaly 1, a čin
ten měl značný dosah, protože to bylo v době, kdy se konečně u pražské obce
znovu a účinněji ozvala myšlenka, aby městský archiv byl postaven na nový
základ a aby byl opatřen trvalou řádnou správou. A tak pražský archiv dříve,
nežli byl vlastně uveden v život, byl ochuzen o podstatné složky, které tím
spíše znamenaly újmu, že se přejímání dálo více náhodně a že i když soudní
pravomoc byla odňata městským úřadům, městské a pozemkové knihy po
založení nových pozemkových knih i související registratury měly především
vztahy k staré městské správě a vědecký význam.
Že se počalo uvažovati o zařízení městského archivu, k tomu podnětem
byla organizace městských úřadů, která se stala nutností v důsledku vydání
obecního řádu z 27. dubna 1850. Ovšemneníjisto, že by se věc byla podařila,
kdyby se nebylo za ni postavilo několik mužů, kteří projevili při tom mnoho
porozuměni a interesu. Byli patrně naučeni Františkem Palackým, jemuž se
postavil po bok dr. Vaňka, městský purkmistr, a jestliže Palacký měl příleži
tost o potřebě archivu městského promluviti až ve schůzi sboru obecních starších 20. března jako jeho člen2 , již dříve v rokováních jednalo se podle všeho
v jeho duchu a intencích. Proto prvotní návrh organizační komise, aby měst
ský archivář byl zároveň úředním translatorem, padl už ve schůzi rady 17. břez
na3, která rozhodla, aby bylo zřízeno místo městského archiváře s platem 1 000
zl. konv. m. ročně - dr. Horáček se zasadil, aby tak byly upraveny jeho příj 
my místo navrhovaných 800 zl. - a jen bylo sneseno, aby v konkursu bylo
vytčeno, že se archiváře bude používati k důležitým překladům a že musí míti
vědeckou znalost české řeči. Sice návrh se objevil zase v sedění sboru obecních starších, avšak lehko byl odbyt, a František Palacký, jenž uvítal zařízení
místa městského archiváře, chvále zahrabené a neznámé poklady městského
třeba

1 Císařským nařízením

z 26. června 1849 o novém soudním zřízení Království českého bylo
o úředních spisech zrušených magistrátů a patrimoniálních úřadů i o veřej
ných knihách při nich vedených. Zejména pří zemském civilním soudě byl zřizován úřad desk
zemských a pozemkových knih, který měl převzíti vedení gruntovních knih o realitách uvnitř
města Prahy, zatímco knihy o realitách mimo městský obvod měly býti založeny u okresních
soudů. O těchto věcech podrobně jedná i "Instrukzion fiir slimmtliche Gerichtsbehorden erster
Instanz des Kronlandes Bohmen zur Vorbereitung und Bewerkstelligung der Amtsiibergabe von
den alten an die neuen landesfiirstlichen Gerichte und iiber das Verhalten der Letztem in der
ersten Zeit ihrer Amtsfiihrung" vyd. 27. září 1849 zvláště v § 18 nsl. a 30 nsl.
2 Protokol schůze sboru obecních starších 20. března 1851.
učiněno opatření
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archivu i doporučuje, aby archivář byl vzdělaný muž, zájmem puzený k povolání, a proto aby nebyl vybrán z praktického úřednictva, nýbrž z učenců, ještě
jednou do debaty zasáhl. Učinil to zase německým jazykem, jako všechno
jednání v městské radě i ve sboru obecních starších bylo tehdy jenom němec
ké, a pronesl se, že titul translatora má odpadnouti, "poněvadž by mohl do
budoucnosti prejudikovati a archivář mohl by se pak domnívati, že má býti
dobrým překladatelem, avšak byl by špatným správcem archivu". A tak, když
byl i purkmistr Vaňka prohlásil, že je potřebí celého učence na tomto místě,
zůstalo se na snesení, že archiváři jen ve zvláštních případech mají býti svěřo
vány překlady. A jak se Palacký staral o nový úřad, je viděti z toho, že se hned
dotazoval, dostane-li archivář k ruce diurnistu nebo kancelistu, a s uspokojením přijal purkmistrovu odpověď, že to bude záležeti na archiváři samotném,
až se ujme úřadu.
Zanedlouho po tomto usnesení byl vypsán konkurs 4 a v něm byly předlo
ženy požadavky, aby archivář neboli listovní měl dokonalou znalost obou
zemských řečí, znalost latinského jazyka, "zběhlost v starších písmenech
a způsobech psaní v řečech těch, pak dějepisné, konceptní a registraturní vě
domosti", s poznámkou, že "ostatní znalost jazyků bude milá". Byly to tedy
podmínky dosti neurčité, a proto není divu, že se přihlásilo dosti kandidátů,
třebas neměli vlastností, jež předpokládalo městské zastupitelstvo. Žádosti si
podali Vojtěch Kurka, provisorní pokladní kancelista, tranlator MuDr. Josef
Pichl, Filip Podzimek, c. k. účetní oficiál na odpočinku, Václav Davídek,
provis. ředitel úřadu libeňského statku, Jan Hulakovský, c. k. guberniální kancelista, Frant. Wischek, druhý obecní pokladník, JosefNeiml, prov. registrant,
Tomáš Hofman, registrant, a vedle nich Karel Jaromír Erben, který byl zkoušeným právníkem, ale opustiv úřednickou státní kariéru, aby se mohl věnova
ti službám národa, měl již zvučné jméno básnické i vědecké a tehdy zastával
místo sekretáře i archiváře Národního muzea a Palackého pomocníka. 5 A to
byl pravý muž, jehož volba nemohla minouti při takové konkurenci, neboť
nebyli mu valně nebezpečni ani Pichl, známý publicistickou a politickou
činností, ani Hulakovský, jenž byl muzejním kopistou a byl zaměstnán
v guberniálním archivu.6 Zdá se téměř, že místo městského archiváře bylo
Protokol schůze městské rady ze 17. března 1851.
Prager Zeitung 1851 No 135.
5 Srv. V oj t í š e k, Karel Jaromír Erben archivářem hlav. města Prahy ve Věstníku obecním
král. hlav. m. Prahy XVIII. 1911, str. 446, kde probrána v hlavních rysech nejstarší historie
městského archivu.
6 MUDr. JosefPichl narodil se 23. srpna 1813 v Kosoři a zemřell2 . března 1888 v Praze.
Působil nejprve v Pardubicích, kde r. 1849 počal vydávati Pardubického hlasatele svobody
3

4
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vlastně pro Erbena založeno a že jej už Palacký mínil, když poprvé o archivu
promlouval. A tak už referent pro městskou radu sestavil terno v pořádku
Erben, Píchl a Hulakovský a městská rada 14. července 1851 jednohlasně
utvrdila Erbenovi první místo a pro druhé místo dala 20 hlasů Pichlovi
a 3 Wischkovi 7 , třetí místo obsazeno nebylo a na Hulakovského nebyl vzat
vůbec zřetel, a to pro jeho nahluchlost. Tím způsobem při volbě ve sboru
obecních starších 29. července 1851 mělo se rozhodovati mezi Erbenem
a Pichlem a snad byly zprvu jisté rozpaky v radikálnější české straně, kdežto
všechna německá strana od počátku byla Erbenovi příznivá pro jeho konzervativní smýšlení. Avšak neprojevily se obtíže a volba dopadla skvěle: Erbenovi připadlo 68 hlasů a po jednom hlasu obdržel Dr. Pi chl a Kurka. 8 A zdá se
býti jistým, že tato jednomyslnost měla do značné míry demonstrační význam
-pražská obec přijímala do svých služeb osobu, jež měla vynikající schopnosti a přece byla dvakrát zamítnuta, když se hlásila do podobného státního
postavení. 9
Dnem 1. srpna 1851 nastupoval Karel Jaromír Erben v nový úřad, ke kterému si přinášel dobrou přípravu a oddanou lásku k práci i vědeckému snažení. Avšak to neznamenalo, že mohl hned klidně zasednouti v městský archiv,
jenž by představoval jistý stupeň vývoje a dovoloval snadné řízení a činnost
podle uceleného materiálu do určitých dob. Byl tu vlastně archivář, ale ten si
musil archiv teprve vybudovati, poněvadž, i když se byly uchovaly památky
a staré písemnosti, byly roztříštěny a z velké části vůbec neuspořádány. Vlastní městský archiv, který Erben převzal od dosavadního jeho správce, magistrátního rady Josefa Rokosa, za přítomnosti městského radního Františka Jaroše protokolem sepsaným 8. a 13. října 10 , obsahoval jen městská privilegia

a lid. práva, jenže popudil proti sobě tamní konzervativce a musil v noci tajně z města utéci.
Přesídlil potom do Prahy a tu redigoval pokrokový politický list Svatováclavské poselství, potom městský časopis Obecní list a konečně i několik čísel Včely, avšak byl odstraněn z redakce.
Vedle toho byl magistrátním translátorem, než r. 1854 byl i toho úřadu zbaven. Proto odešel
z Prahy na venkov, kde provozoval lékařskou praxi. -Jan Hulakovský narodil se 8. dubna 1804
v Nčmeckém Brodě a zemřel tamže 23. října 1877. Od r. 1830 byl zaměstnán v Národním
muzeu a od r. 1831 i v guberniálním archivu opisováním starých rukopisů a tam zůstal, když
opustil r. 1843 službu při muzeu, maje od r. 1846 titul kancelisty. Měl účast v událostech r. 1848
jako člen Svornosti a pro své smýšlení byl dán na odpočinek nedlouho potom, když se zklamal
v naději, že dostane místo archiváře města Prahy, r. 1853. Vydal zvláště r. 1852 slovníček Zkrácení slov, užívaných v rukopisech a listinách.
7 Viz protokol schůze.
8 Protokol schůze sboru obecních starších z 29. července 185 1.
9 V. B rand I, Život K. J. Erbena. V Brně 1887, str. 41.
10 "Rankeum", Archiv městský, přejímací protokol z 8. října 1851 a 13. října 1851.
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a některé městské právní listiny i rukopisy, knihy a plány, a jinak byl skladiškde byly uloženy všeliké památnosti, s nimiž si asi nevěděl nikdo rady
v čas přestavby radního domu v letech 1838 a 1848. Zachoval se i inventář
těch věcí 11 , a z něho vychází najevo, že městský archiv, celkem chudě vypravený, opatroval všeliké modely, oltář z radniční kaple, obrazy panovníků
i svatých, sochy, praporce, štíty a zbraně i klíče apod., vesměs sice cenné
památky, avšak mnohé důležité písemnosti a knihy byly chovány v kanceláři
rady Rokosa a vzácné městské knihy a rukopisy ležely v magistrátní ingrosatuře. A tak teprve Erbenova práce musila všechny ty části spojiti, aby se staly
základem pro další soustřeďovací činnost, a svědčí o prozíravosti a úřední
přesnosti Erbenově, že si vypracoval instrukci, kterou mu městská rada 3O. září
potvrdila a schválila tak pravidla pro docela nové zařízení a takřka založení
městského archivu.
Archivní instrukce 12, která byla míněna za provizorní opatření, je velice
zajímavá pro poznání, jak Erben přistupoval k povinnosti. Nejprve bylo urče
no, co se má státi obsahem archivu, a vedle listin a rukopisů, chovaných na
různých místech v staroměstské radnici, byly to spisy, které by byly vybrány
z judiciální registratury, v kostele sv. Mikuláše ještě uložené 13 , nebo jinak
získané, staré městské knihy, pokud jich nepřevzaly soudní úřady, a městská
knihovna. Všechen ten materiál měl býti náležitě uspořádán, a Erben se ustanovil, že oddělí pergamenové listiny od papírových; ony mínil sestaviti chronologicky, poněvadž nepočítal s velkým množstvím, papírové však chtěl roztříditi do čtyř skupin, a to dokumentů daných českými panovníky, nařízení
a výnosů zeměpanských úřadů (rozlišených podle jejich stupňů), listin i spisů
pražských a listin i dopisů cizích právnických i fyzických osob; při tom pomýšlel poslední dvě skupiny rozděliti v pododdělení a zejména třetí měla se
rozpadnouti podle toho, jestliže by se písemnosti vztahovaly na pražské obce
nebo na jiné pražské korporace i soukromé osoby. A poněvadž při třetí skupině měl co činiti s materiálem, jehož ani ještě neznal, omezil se jinak jeri na
předpis, že právní listiny budou odlišeny od pouhých administračních aktů
a korespondencí a že písemnosti mající týž předmět nebo týkající se téže
právnické nebo fyzické osoby budou, pokud možno, dohromady spojovány.
těm,

Sb. Jistin IV.-25306 (inventář z I. listopadu 1851 ).
Sb. Jistin II.-1393/3.
13 Byly nejprve zabrány guberniem, ale podle prezidiálního výnosu č. 717 z 2. července
1851 byly postoupeny magistrátu. (Opis protokolu z 8. července 1851 ve sb. listin III.- I.) Prezidium městské rady již 23. srpna 1851 č. 31.385 nařídilo registrátorovi Hollmannovi a archiváři Erbenovi, aby spisy prohlédli a roztřídili i do staroměstské radnice přenesli (Sb. listin
III.- III).
11

12
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Již toto schéma má značnou důležitost, že v něm Erben vyslovoval některé
zásady, které, třebas neurčité, mají vztah k provenienční moderní teorii. A lze
se domnívati, že jen neznalost materiálu, k němuž teprve měl přistoupiti,
a nepostižení všech možností překazily, aby vypracoval archivní pravidla, jež
by měla závažný význam. Erben měl zajisté tu přednost, že spojoval s archivářstvím zkušenosti bývalého praktického právníka, a smysl pro pořádek jeví
se i v dalších paragrafech instrukce, které mluví o signování materiálu
i o pořízení indexů. Chtěl založiti lístková regesta k listinám i knihám, chystal
se všechny sbírky opatřiti náležitým seznamem a chtěl zpracovati k němu
osobní i věcné alfabetické rejstříky, které by umožnily rychlou a bezpečnou
orientaci. V tom pomýšlel věnovati pozornost zejména městským knihám,
uznávaje jejich důležitost pro městská práva a zájmy, a také městská knihovna, při archivu zřízená, měla býti pomůckami zajištěna. A duch doby způso
bil, že si Erben musil stanoviti ještě jeden úkol, vedení pamětní knihy obecní 14, a je charakteristické pro jeho povahu, že určoval, aby látka k ní byla
vždy kriticky vážena.
Jestliže si Erben položil takový program, neznamená to, že skutečně všeho
dosáhl za svého působení, co si předsevzal. Ale vina nebyla na něm, nýbrž na
všelikých okolnostech, kterých nemohl předvídati. Dal se zajisté v práci s plnou
chutí a horlivostí, a i to, co vykonal, je podivuhodné dílo, které až překvapu
je, protože Erben byl slabého těla a často býval nemocen. Nejprve přenesl
všechen archivní materiál do nových archivních místností, které byly vykázány v 1. poschodí staroměstské radnice v jižním traktu, tam, kde bývala magistrátní ingrosatura a registratura. Byl to malý pokojík a přiléhající velký pokoj
osvětlený trojdílným renesančním oknem a pak dvě místnosti se dvěma malými vedlejšími pokojíky. Do prvního malého pokojíku uložil Erben knihovnu
kromě starých časopisů a vzácné i důležité rukopisy a užíval ho za kancelář
i pracovnu, velký sál vyhradil rukopisům, jichž počítal na 1 500, i pergamenovým a papírovým listinám, další pak pokoje určil pro spisy, jež měly býti
převzaty ze svatomikulášského kostela. A právě o této věci, když se už jinak
mohl vykázati výsledky, činil v listopadu r. 1851 návrhy městské radě 15 , aby
se ta akta po prohlídce v kostele převáděla do nových místností po částech
a tam aby se spisy k zachování pro budoucnost určené řádně ukládaly podle
původního způsobu a v rejstříku vyznačovaly. Poněvadž pak dalo se předpo14 Byla to povinnost daná guberniálním dekretem hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835,
která dotud byla plněna jen liknavě registrátorem Eberlem, že pamětní kniha byla dovedena
jenom do roku 1842.
15 Sbírka listin III.- 2b.

583

Documenta Pragensia XV (1997)

kládati, že si spousty spisů vyžádají dlouhé práce, a záleželo, aby co nejrychleji postupovala, žádal Erben za dočasného pomocníka k čištění materiálu
a k písařským pracem. A skutečně byl mu dán za diurnistu na dobu tří měsíců
s denním diurnem 45 kr. konv. m. kandidát učitelství Václav Procházka 16, jejž
byl sám doporučil , a s jeho přispěním vybral v nejbližší době ze svatomikulášského kostela řadu důležitých knih i spisů, že archivní sbírky značně narostly, a Erben se pak dal do pořádacích prací. Při tom ovšem stále měl na
mysli, co si byl předsevzal v příčině staré registratury, avšak ačkoliv mu bylo
městskou radou 22. června 1852 poručeno 17 , aby spolu s městským registrátorem podnikli její prohlídku, aby se nepotřebné a bezcenné spisy mohly prodati, práce rychle nepokračovala, když se musilo pracovati v kostele a místnosti, pro spisovnu určené, byly, jak se zdá, zabrány pro jiné účely. Ale to
ponechání registratury v mikulášském kostele záhy vyvolalo přání , aby starožitná památka byla vyklizena a v důstojný stav uvedena, a při tom se naléhalo,
aby spisy co nejdříve byly odstraněny.
První podnět k tomu vyšel od městského úřadu , jenž předložil r. 1856
v listopadu městské radě otázku, zda by se nedůležitá akta a počty mohly na
centy prodati, a dokonce hned oznamoval oferty dvou firem ochotných k zakoupení. Městská rada však tento způsob , předpokládajíc patrně , že Erben
s registrátorem dokonali už svůj úkol, zamítla a nařídila, aby městský registrátor za dozoru archivářova podnikl prohlídku spisů a aby z nich vše vyloučili,
co by se týkalo politické úřední správy, hospodářských věcí i judiciálního
řízení , a pak teprve aby učinili podrobný a motivovaný návrh, na jehož podkladě by se teprve mohlo přikročiti k prodeji zbylého materiálu. 18 Tím ovšem
Erbenovi k jeho úřední veškeré činnosti přibyla nová povinnost a velmi obtížná, třebas mu náležela jenom revize. K ní byl vyzván už 15. května, když byl
registrátor Wischek vyřadil některé množství spisů, a ačkoliv mu byl nabízen
k ruce diurnista, nežádal za něj , nýbrž sám vzal břímě na sebe. 19 Práce mohla
býti konána jen v letních měsících, a tak Erben- jak sám psaF0 - zatím, co
,jiní úředníci, kteří mnohem pohodlnější práci měli, času letního sobě brali
. . . dovolenou a na venkově sobě hověli, musil čas letní po čtyři roky 1857 až
1860, když venku bylo nejpěkněji, v lednici svatomikulášské přehrabávati
staré papíry a do sebe lokati třicetiletý černý shnilý prach". Nejvíce zkusil
r. 1857, "kdy si sám všechno dělal a potom za následek celé chumáče papíro16

Sbírka listin III.-2a/1,2.
Sbírka listin III.-1/2.
18 Sbírka listin III.- 1/4 č . 10604 z 8. dubna 1856.
19 Sbírka listin Ill.- 1/5 č . 55 pres.
20 8 r a n dI uv. m. str. 70.
17
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vého prachu vykašlával". 21 A tehdy právě poznal, že by se tak o život připravil,
a proto zažádal za pomocníka a rovnou jmenoval Josefa Ranka, v nějž měl
důvěru. 22 Ten měl obzvlášť spisy čistiti, do archivu přinášeti a odnášeti a také
signovati i rejstříky pořizovati a jinak mu pomáhati, zvláště že Erben i v zimě
v těch letech trpěl v nových archivních místnostech, které mu byly přiznány
městskou radou 28. června 1855, aby se městská spisovna mohla rozšířiti.
Tam se totiž "v zimě topilo, až se kamna rozstupovala a nohy přece zábly,
a každou chvíli z topeného choditi se musilo do vedlejší místnosti pro listiny
a rukopisy, ve které tak zima byla jako v pravé lednici. " 23 Purkmistr dr. Vaň
ka, jenž byl Erbenovi nakloněn, ihned vyhověl jeho žádosti, a čtyřiadvacetiletý
Rank, nastoupiv 20. června 1857 úřad, brzy se zapracoval a Erbenovi se ulevilo. Rank s pomocí dvou chlapců, které mu Erben vyžádal, konal všechny
hrubší práce a Erben si ponechal, jen co on nemohl zastati, a tak se mohl
i věnovati jiným archivním potřebám .
Erben s Rankem postupovali při skartování tím způsobem, že napřed všechny neregistrované spisy, účty a knihy srovnali a sepsali a seznamy předkládali
městské radě s odůvodněnými návrhy, co z toho může býti zrušeno a co má
býti pro budoucí potřebu zachováno. 24 Tím bylo prodáno v uvedených letech
436 centů nepotřebného papíru ze starší registratury, k nimž přibylo 12 centů
spisů a knih, které r. 1860 byly vyloučeny z libeňské patrimoniální spisovny.
V kostele sv. Mikuláše zůstalo potom už spisů kolem 8 000 velkých fasciklů
v 10 odděleních s řádnými rejstříky. A když prezídium městské rady r. 1864
znovu naléhalo na vyprázdnění chrámu, navrhl Erben 25 , aby za nepotřebný
papír byly z nich prodány spisy živnostenské, berniční, tax a jiných poplatků,
vojenské a popisní, těžkých policejních přestupků a léčebné přílohy z let
1784-1848, již dříve prohlédnuté a probrané. Rozhodnutím městské rady
bylo prodáno do papírny 557,5 centu papíru26 a stará registratura z let 1784 až
1850 zmenšila se asi na 3 000 svazků a byla převezena do staroměstské radnice, ač nebyla sloučena s archivem, nýbrž dána pod dozor městské registratury.
V souvislosti s těmito pracemi přibývalo archivního bohatství. A tak jestliže měl archiv r. 1851 jenom 230 čísel pergamenových a papírových listin,
které sice byly inventovány, nerriěly však věcných rejstříků, roku 1860 vykazovala sbírka listin 225 pergamenových dokumentů a 2 324 papírových listin
21

Tak psal28. února 1861 příteli Roštlapilovi. Viz Bran dI uv. m. str. 69.
Sbírka listin III.- 1/9.
23 Bran dI uv. m. str. 69.
24 Sb. listin III.-1/1-52 a k tomu protokoly městské rady porůznu.
25 Sb. listin III.-1/45 z 18. května a 29. června 1864.
26 Sb. listin III.- 1/46 č. 381 pres. z I. července 1864.
22
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nebo fasciklů spisů, jež vesměs měly význam pro obecní práva. K tomu ještě
1 124 čísel rozličných listin, které byly nalezeny ve starších obecních úřadech z let 1798 až 1835. Městské knihy a rukopisy dosáhly záhy
počtu 1 500 kusů , jejž byl Erben kdysi předvídal, a jako listiny byly zapsány
v inventáři a opatřeny věcnými i osobními rejstříky, ač uložení a rozdělení
listin nebylo provedeno, jak Erben v prvotní instrukci zamýšlel, tak toto oddělení bylo sepsáno a některými pomůckami bylo vypraveno. Jenže r. 1859
postoupil městský berní úřad městskému archivu více než 1 000 kusů starších
pokladních a zápisních knih berního úřadu a pražských i zemských židovských knih domestikální pokladny asi z let 1744-1850, jež teprve v archivu
musily býti srovnány a v seznam uvedeny. Ale důležité také bylo, že z kostela
mikulášského bylo získáno velké množství asi 40 000 listin tzv. měšťanských
rekvizit, dokumentů těch, kdo se o městské právo v Praze ucházeli, a originálů
právních listin, za jejichž vklad do knih bylo žádáno, a již pouhé jejich abecední sestavení zajišťovalo v nich cenu historického zdroje, zvláště že šly asi
od r. 1620 do mladších časů. Než i archivní knihovna se vzmohla, a k 261
svazkům z r. 1851 zejména r. 1857 přiřadila se z usnesení městské rady radní
knihovna, takže s jinými přírůstky skočilo číslo na 500 děl většinou právnických a historických o 2 010 svazcích, k nimž byl pořízen katalog, v duplikátu
chovaný i v hospodářském městském úřadě . 27
Již z toho, co bylo pověděno, vysvítá výkonnost a pracovitost archiváře
Erbena i jeho pomocníka Ranka, a podiv nad ní musí stoupati, přehlíží-li se
i jiné funkce archivní. Roku 1855 ministerským nařízením bylo uloženo politickým úřadům, aby vedly knihu zápisů o neradikovaných volně prodejných
živnostech, a tehdy zemský soud jako dosavadní tabelární a reálný úřad těch
živností postoupil pražskému magistrátu knihy a listiny, týkající se neradikovaných lékárnických spravedlností, chirurgických oficin, pernikářských i parukářských oprávnění a ševcovských krámků Starého, Nového i Menšího Města
pražského. Ty knihy a písemnosti byly prezidiálním dekretem z 20. prosince 1855 postoupeny městskému archivu a městskému archiváři bylo uloženo,
aby dále vedl zápisy o těchto živnostech. V důsledku toho musel městský
archiv poříditi asi 303 extraktů o aktivním i pasivním stavu jednotlivých práv,
které byly rozděleny do pěti knih a ty určeny za základ k dalšímu zapisování
podle předpisů. Podobně magistrátním dekretem z 29. dubna 1860 bylo naří
zeno ve smyslu § 145 nového živnostenského zákona založení rejstříku
o udělování povolení k svobodným i koncesovým živnostem v Praze, a s tím
souviselo- za rok bylo zapsáno přes 1 300 svobodných a přes 300 koncesopřistoupilo
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vaných živnosti -že městský archiv musil každých 14 dní poři zovati výtahy
z toho rejstříku pro potřeby obchodní a živnostenské komory. K tomu přistu
povalo, že městský archiv obstarával i redigoval všechen materiál každého
nového vydání dvorské a státní příručky (Hof- und Staatshandbuch), pokud
se týkalo sboru obecních starších, městské rady, magistrátu, městských úřadů
a veřejných pražských ústavů, a že pořizoval překlady všech veřejných vyhlášek, programů ke schůzím sboru obecních starších i jiných důležitějších věcí
z němčiny do českého jazyka. K tíži padalo i vedení pamětní knihy, jež bylo
znesnadňováno tím, že příslušné úřady, jak byly zavázány starou instrukcí
z ll. dubna 1836, nedodávaly potřebného materiálu. Ale důležitější bylo, že
městský archiv byl tehdy zahrnován úředními dotazy ve věcech právních
i historickoprávních, poněvadž si přechod do nového stavu po změnách roku
1848 vyžadoval řešení četných závažných otázek. Erben na základě píle, kterou prokázal při budování a pořádání archivu, i svých vloh zhostil se vždy
úkolů svědomitě a se zdarem, a to i v některých problémech pro obecní zájmy
velice významných a obtížných. A to ovšem posilovalo jeho postavení, a purkmistr dr. Vaňka, jenž si vážil Erbena více a více, uznával jeho osvědčení a dal
mu příležitost, aby se i literární prací z pražských dějin uplatnil. Nejprve r. 1857
napsal krátké popsání kaple staroměstské radnice, která tehdy byla obnovena
purkmistrovou péčí, avšak r. 1858 vyšel již obecním nákladem větší spis Die
Primatoren der kgl. Altstadt Prag, za který obdržel honorář 300 zl. konv. m.,
ar. 1860 byly vydány v českém i německém jazyku dějiny měšťanského sboru ostrostřelců. A měl-li Erben v té době již zvučné jméno, jež si zajistil vě
deckou i básnickou činností, jeho pohotovost, znalost pramenů a rychlost práce,
když co potřebovaly nadřízené úřady, nasvědčovaly, že pravý muž stojí na
pravém místě.
Uváží-li se, že Erben častěji byl tísněn chorobou i starostmi a strastmi
života, není pochyby, že by byl sotva strhl vše, co se mu ukládalo a co se od
něho požadovalo, kdyby nebyl měl oporu v Josefu Rankovi. Také jeho přiči
nění a svědomitost uznával a působil k tomu, aby jeho postavení bylo upevně
no a polepšeno. Rank koncem r. 1860 podal si žádost v tom ohledu, již Erben
doprovodil vřelou přímluvou , a rada městská ll. prosince 1860 usnesla se
navrhnouti sboru obecních starších, aby Rank byl jmenován s dispensí od
zkoušek akcesistou nebo kancelistou. Ale ve sboru obecních starších 31. ledna 1861 projevil se názor, že se bez ohledu na titul má Rankovi dostati místa
druhého archivního uřadníka, a zase sám Palacký ujal se slova a promluvil
chválu na Ranka, jako v celém jednání byla patrna úcta k Erbenovi i k úřadu,
jejž spravoval. "Mohlo by se snad považovati za anomálii" - pravil, ovšem
ještě v německé řeči- "že Rank nemá potřebných studií a školních vysvědčení,
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a přece má býti při archivu ustanoven. Ale zde jsou zvláštní poměry. Školy,
jak dosud byly, nevychovávají archiváře. Dovolíte-li mi poznámku,
tedy já jsem autodidakt, Erben jest také autodidakt, jen s tím rozdílem, že se
ode mne něco naučil a získal, a každý, kdo něco chce vykonati, musí býti
audidaktem, neboť ani bývalý univerzitní profesor nehodil by se mi za žáka,
natož za mistra toho oboru. Prosím tedy, abyste nekladli váhy na vysvědčení,
protože co se Ranka týče, je naprosto vhodnou osobou pro archiv, a já věřím,
že sbor obecních starších sobě i obci prokáže službu, když jej k archivu při
poutá." A v důsledku toho na přímluvu obecního staršího Tureckého bylo
zavřeno, aby Rank obdržel titul archivního adjunkta, na znamení, že je jen
k archivu ustanoven, a roční plat 500 zl. Ovšem jmenování samo bylo postoupeno městské radě a ta byla zmocněna, aby Rank byl na místo dosazen bez
předchozího konkursu. 28
Již toto opatření bylo skutečným úspěchem městského archivu a uznáním
zásluh, a jestliže na městský archiv hledělo jako na svou chloubu staré měst
ské zastupitelstvo vedoucí správu města v době absolutismu a germanizace,
nezměnilo se stanovisko, ani když volbami r. 1861 byl způsoben převrat a řízení
města dostalo se do rukou rozhodné české většiny. Je to viděti z toho, že když
r. 1864 byla prováděna nová organizace městských úřadů, nebylo zapomenuto ani na archiv, ač nebylo ještě zcela jasno v názorech na jeho postavení.
Městský archiv byl pokládán za pomocný městský úřad, avšak Erben mohl
přijmouti odměnou svých služeb, že byl 21. prosince 1864 zvolen ve sboru
obecních starších 79 hlasy za všeobecného souhlasu na nově zřízené místo
přednosty pomocných úřadů s platem 1 600 zl. ročně. Jenže na druhé straně
uznávala se zvláštní povaha archivní práce a byla provedena značná promě
na, pokud šlo o adjunktovo místo. Rank byl přesazen z archivu, když byl
ustanoven adjunktem městské spisovny, a v náhradu za něj adjunktem pomocných úřadů s platem 900 zl., jmenovaným k městskému archivu, byl zvolen městskou radou 27. prosince 1864 Josef Emler, absolvent institutu pro
rakouský dějezpyt ve Vídni a adjunkt zemského archivu Království české
ho.29 O příčinách té události není zpráv, avšak nemusí býti pochyby, že šlo
o to, aby se zdůraznil vědecký význam městského archivu. Proto Rank, jenž
nemohl poskytnouti záruky, že se uplatní v dějepisné a vědecké práci, odešel
k úřadu, jenž spíše hověl jeho sklonům a nadání - a do archivu vzat mladý
snaživý Emler, do něhož právem byly kladeny velké naděje.
zvláště
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Ale přišel-li do městského archivu Josefem Emlerem mladý učenec, neznamenalo to, že se mohl věnovati jenom vědecké práci. Povinností úředních
bylo mnoho, poněvadž stále ještě bylo třeba rovnání, spisování a registrování
materiálu, zvláště žer. 1864 bylo provedeno přestěhování archivu do přízemí
staroměstské radnice do dvou místností v severovýchodním rohu 30 ; a i když
nebylo mimořádných přírůstků, přece jen přirozený vzrůst byl dán sám sebou
a také úřední chod šel nerušeně před se podle dřívější míry, ač přibyly ještě
některé úkoly, jako vedení knihy měšťanů, matriky členů sboru obecních starších, zkoušení úředníků z českého jazyka, jak žádal nový stav věcí, apod.
K tomu r. 1865 na upozornění samotného Erbena bylo městskou radou rozhodnuto, aby byl spořádán archiv pražského zádušního úřadu, aniž však bylo
nařízeno jeho postoupení městskému archivu, ar. 1867 bylo ustanoveno, aby
originální listiny, vztahující se na obecní práva - také prohlídkou staré spisovny ve svatomikulášském kostele byla jejich sbírka rozmnožena - které
dotud byly opatrovány hlavní městskou pokladnou, byly odevzdány městské
mu archivu, a roku příštího přibylo ještě rozhodnutí, že správní listy, smlouvy
a prohlášení o právních závazcích, rozsudky a výměry soudní i úřední mají
býti ukládány v archivu a jen dlužní úpisy nebo prohlášení o nich chovány při
hlavní městské pokladně. 31 A tak byl dán začátek k nové sbírce archivní, moderních právních listin, které potom pravidelně přibývalo rok od roku. S prospěchem také bylo, že se upustilo od staršího způsobu doplňování knihovny;
původně městská rada sama rozhodovala od případu k případu o koupi knih,
avšak r. 1869 byla vyměřena roční dotace 32 , kterou městský archivář směl
svobodně disponovati, a to přispělo k pravidelnějšímu vzrůstu knihovny, která jinak získávala dary. A ještě jedné věci je třeba vzpomenouti; tehdy po
dosažení české většiny na staroměstskou radnici nastávala nutnost dáti
i v uličních názvech výraz náladě a smýšlení doby, a bylo úkolem městského
archiváře, aby připravil návrhy a je zdůvodnil, což zůstalo potom trvale
s městským archivem spojeno. A bylo jen přirozeným důsledkem té funkce,
že roku 1869 byla dána Erbenovi mrzutá povinnost, aby vzhledem k novému
číslování domů a novému pojmenování ulic sestavil jejich popis. Erben sepsal
Erben psal v listě Rybičkovi 16. července 1864: "Domnívám se, že ta každodenní robota
jednotvárná tak ducha mého již opoutala, že se nesnadno jinam uchyluje z obyčejné
koleje. A k tomu, co následek stěhování archivu, to nové rovnání, spisování, registrování. .. "
31 Sb. listin III.-84/1. Protokoly městské rady z 16. července 1867 a 13. března 1868.
32 17. května 1861 usnesla se městská rada, že se stane obecní knihovna při archivu měst
ském členem Matice české s vkladem I 05 zl. 24. srpna 1869 byla povolena dotace 50 zl. pro
druhou polovinu r. 1869 a ustanoveno, že v příštích letech má býti vyplácena pravidelná dotace
100 zl. na rok. (Sb. listin III.- 223.)
30

úřední
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jej česky a Emler podle něho upravoval německy, a tak r. 1870 mohl býti
vydán tiskem Ukazatel domů a ulic v Praze v českém i německémjazyku. 33
Erbena časem už, zvláště že se jeho choroba zhoršovala, práce zmáhala,
třebas jindy těšil se z jejích výsledků a úspěchů. Ale Emler byl pomocník
oddaný a neúnavný. Obdržel také 23. ledna 1866 definitivu a 31. srpna t. r.
byl mu zvětšen plat na 1 000 zl. ročně. 34 A brzy vynikl, třebas to nebylo lehké
vedle nadřízeného tak vzácných kvalit jako byl Erben, jenž však sám si cenil
jeho ochoty a přičinění. Spojili se i blízkým přátelstvím přes rozdíl věku,
a tak Erben Emlerovi plně důvěřoval i na něho spoléhal. Sám se dočkal ještě
toho, že mu r. 1869 rada městská započítala do služby léta, jež by strávil jako
archivář Národního muzea, ale pak už jeho služby bylo jen na krátko. Chřadl
a počátkem října r. 1870 ulehl. Emler navštěvoval jej pilně a sloužil mu věrně
do smrti, která přišla 21. listopadu 1870. 35
Karel Jaromír Erben v archivářství hl. města Prahy zanechal po sobě slavnou památku. Takřka z ničeho vybudoval bohatý a vzácný archiv, jejž pečlivě
řídil a dokonale spořádal. Již v době jeho působení stal se znám pro ty vlastnosti a platil za vzor v potřebách jiných archivů. Avšak Erben učinil z něho
i pohotový a bezpečný zdroj poznání ve všelikých právních otázkách obecních a sám mnoho z něho vytěžil, co znamenalo prospěch obci a jejím zájmům. Za to ceněny byly Erbenovy schopnosti, ale nejinak se hledělo i na
archiv sám, jehož úřední význam byl chápán, a proto byl také podporován.
Ale Erben nezapomněl ani vědeckého poslání městského archivu, jež mu bylo
přiřčeno už z vůle jeho zakladatelů. Sám vědecky pracoval, i s ohledem na
přání městské správy a potřeby doby, avšak také, jak jen spořádání archivu
dovolovalo, otevřel jej ochotně jiným badatelům, jež lákal do archivu i kouzlem
své osoby. A jako byl Emlerovi přízniv a podporoval jej v jeho snahách, tak
neodepřel nikomu pomoci, a již v tehdejších skrovných poměrech, kdy se
vědecký ruch teprve u nás rodil, dal počátek k vědeckému osvědčení archivu.
A je důležito, že městské zastupitelstvo, jistě vlivem osob znalých, jež v něm
zasedaly, Palackého, Tomka aj., i tuto stránku činnosti a významu městského
archivu cenilo, a hodnotíc Erbena nejen jako úředníka, nýbrž i učence a zasloužilého muže, rada městská vystrojila mu pohřeb obecním nákladem a vdově
i dcerám ustanovila vyšší pensi, nežli městský statut předpisoval. 36

Protokoly městské rady r. 1867 a 1870 častěji . Viz Bran dI uv. m. str. 89.
Protokoly městské rady 1866 z uvedených dnů.
35 Protokoly městské rady ze 17. září 1869,22. a 29.listopadu a 9. prosince 1870; protokoly
sboru obec. starších 16. října 1869 a 28. prosince 1870.
36 Náklad činil 382 zl. 60Y:. kr.; vdova obdržela ročně místo 350 zl. 500 zl.
33

34
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III.
ROZVOJ
Když úřad archiváře města Prahy smrtí Karla Jaromíra Erbena poprvé osinebylo pochybnosti o tom, kdo bude jeho nástupcem. JosefEmler, který
už za života svého předchůdce dovedl se uplatniti v úřadě, byl také znám
svou bohatou badatelskou a vědeckou činností a nejlepší vysvědčení pro něho
vyšlo z nejpovolanějších úst, Františka Palackého, jenž se, jako vždy v důle
žitých chvílích v prvních dějinách archivu, ozval i tentokráte ve sboru obecních starších. Palacký, když šlo o návrh městské rady, aby městským archivářem byl zvolen Emler, prohlásil ve schůzi dne 3. dubna 1871: "Pánové,
kdybyste se mne tázali, koho bych pro to místo archiváře navrhoval, nemohl
bych nalézti hodnějšího věru na světě v každém ohledu, než je skutečně p. dr. EmJer, a protož myslím, že nebude potřebí o tom vésti debatu." A souhlas, který
byl odpovědí na dotaz předsedy, byl zajisté důkazem, že Palacký vyslovil
všeobecné mínění, kteréž se i jinak tehdy projevovalo k archivu i k osobě
jeho nastávajícího správce. Bylať s volbou Erbenova následovníka spojena
i reorganizace pomocných úřadů, neboť městská rada předložila, aby byla
zrušena hodnost ředitele pomocných úřadů , již Erben byl zastával, a aby každému z úřadů byl dán vlastní samostatný představený, městskému archivu
s titulem městského archiváře. Avšak jestliže se o městském archivu jednalo
v souvislosti se spisovnou, podacím protokolem a expedicí, každý uznával
zvláštní a mimořádný jeho charakter. Proto také byl městskému archiváři vymě
řen nejvyšší roční plat 1 400 zl., kdežto registrátorovi- byl jím zvolen Josef
Rank-a protokolistovi bylo dáno 1 200 zl. a expeditorovi jenom 1 000 zl. 1
S otázkou nové systemizace archivářského místa bylo řešeno systemizování místa jeho adjunkta. Šlo zejména o to, jak má býti placeno a který postup
má býti adjunktovi zajištěn vzhledem k tomu, že by se lehko nemusil dostati
v archivářský úřad a mohl by zůstati až do výslužby jen v tomto stupni. Měst
ská rada navrhovala počáteční plat 700 zl. a kvinkvenálky po 100 zl., a zejména dr. Sladkovský se za ten návrh přimlouval , avšak dr. Brauner chtěl
omezení kvinkvenálek do výše 1 200 zl. a prosadil s tím, jenže základní plat
na návrh Palackého byl zvýšen na 800 zl. Dr. Brauner totiž předpokládal, že
nový adjunkt může býti právníkem a může se při archivu uplatniti vedle archiváře a dosáhnouti třebas místa magistrátního rady, a vyslovil se, že "by to
ani neškodilo, kdyby někdo, jsa za dobrého kvalifikován v archivářství a v něm
řel,

1 Protokol

sboru obecních starších 3. dubna 1871 a městské rady 10. března 1871.
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obeznalý, se též hlásil o místo radního," a Palacký zase přihlížel, "že to musí
býti muž, který má vyšší rozhled v historii, literatuře a ve věcech právnických, který potřebuje vědeckých studií, ne obyčejných," a proto mu chtěl
zajistiti slušnější začátky. 2
Usnesení sboru obecních starších způsobilo, že Emler nezůstal dlouho sám
v archivu. Byl vypsán konkurs dne 7. dubna a v něm bylo žádáno, aby uchazeči prokázali "studia historická, pokud možno i studia právnická, a že jsou
též znalí řeči latinské," a při tom se slibovalo, že přednost bude dána tomu,
kdo se vykáže historickými pracemi, zvláště pak archivními studiemi. Kandidátů se přihlásilo dosti, i takových, kteří se k úřadu málo hodili, i takových,
kdo byli výborně kvalifikováni a potom se v jiných zaměstnáních skvěle osvěd
čili. Byl to dr. Josef Kalousek, Václav Vrba, Jan Lorenz, František Kořínek,
Jan Lev, Rudolf Kraus, Jan Orth, Václav Lešer, Eduard Chmelař, Jindřich
Otakar Miltner a August Sedláček, z nichž Vrba a Kořínek žádosti odvolali,
a jistě bylo v nich dosti nebezpečí mladému muži, který se také ucházeP

2

Protokol sboru obecních starších 3. dubna 1871.
PhDr. Josef K a 1o use k (nar. 2. dubna 1838 ve Vamberku) přeložil německý spis Einige
Grundlagen des bohrnischen Staatsrechtes a dva sešity obšírnějšího českého díla České státní
právo. Kromě toho odvolával se na práci o nejvyšších zemských úřadech Království českého
před doboujosefinskou, uveřejněnou v Časopisu čes. mus. 1867, a na spolupracovnictví v Riegrově slovníku naučném i předložil o svých archivních studiích vysvědčení prof. dr. Ant. Gindelyho, zemského archiváře.- Václav V rb a (nar. 6. března 1827 v Kosmanosích) byl účetním
oficiálem u finančního zemského ředitelství s platem 700 zl. ročně, maje státní zkoušku
z účetnictví. - Jan Lorenz (nar. 6. května 1846 v Třebíči), kandidát profesury.- August Sed 1 á č e k (nar. 23. srpna 1843 v Mladé Vožici), sup!. profesor na gymnáziu v Rychnově od
I. října 1869, předložil vysvědčení dr. Ant. Gindelyho, ,.že po delší dobu zemskému archivu
dílem z úkolu, dílem z vlastní píle opisováním starých listin, hlavně v deskách zemských, mimo
to také v archivu města Čáslavi chvalné služby konal, též samostatnými pracemi z oboru děje
pisu veřejně vystoupil a co zručný, neúnavně činný a s vzácnou láskou povolání svému oddaný
pracovník archivní znám jest"; mezi doklady připojil i dvě tištěné rozpravy- Rozvržení sbírek
a berní roku 1615 a Minulost města Mladé Vožice - a odvolával se na článek v Památkách
archeologických i Slovníku naučném. -František Koří n e k (nar. v Křídle na Moravě 27. srpna 1831 ), ženatý, otec tří dětí, byl profesorem zeměpisu a dějepisu na gymnáziu varaždínském,
štýrskohradeckém a posléze záhřebském. Ale 27. září 1867 byl rozhodnutím král. dvorní kanceláře chorvatského úřadu zbaven a později dán na dočasný odpočinek. Práce literární prokazoval sepsáním dějepisných učebnic v chorvatském jazyku a studiemi Sousedé Slovanův i Valdštýn
v Matici lidu, a podotýkal, že už v době studií pomáhal svému švagrovi Hynku Veselému při
archivu Národního muzea. - Jan L e v ze Lhenic, 39 let starý, ženatý, otec dvou dítek, c. k.
finanční koncipista v Lublani s platem 700 zl. - Rudolf K r a u s (nar. v Moravské Třebové
23 . března 1847) podrobil se státní zkoušce z dějepisu a zeměpisu pro gymnázium a byl uznán
zkušební komisí ve Vídni 16. března 1871 způsobilým k vyučování na nižším gymnáziu v jazyku
německém nebo českém. - Jan O r t h z Jindřichova Hradce, šestatřícetiletý, ředitel hlavní
3
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Ale JUDr. Jaromír Čelakovský představil se pěkným způsobem a podal takové doklady, že musily vzbuzovati ohled, i kdyby nebylo působilo, že byl syn
vzácného rodu, pocházeje z manželství Františka Ladislava Čelakovského
s Bohuslavou Rajskou. Mohl se už chlubiti, že z jeho pera vyšly některé člán
ky v Časopisu Národního musea a v Právníku, ale směl napsati, že od vstoupení na univerzitu byl spolupracovníkem zemského archivu a že "oblíbiv sobě
již záhy myšlenku napsati po čase dějiny stavu městského v zemích českých
a přispěti tak k dějinám práva českého vůbec, zvláště pak k poznání vývinu
práva v městech českých, počal sbírati prameny a za tím účelem prohlédl
valnou část archivů měst českých". Zvláště jmenoval archiv města Kutné Hory,
Plané, Budějovic, Litoměřic, Rakovníka, Slaného, Kolína, Soběslavi, Tábora, Poděbrad, Sadské, Týnce nad Labem, Čáslavi, Pelhřimova, Humpolce,
Počátek, Vlašimi, Domažlic, Berouna, Zbirohu, na Moravě Jihlavy, Přerova,
Frenštátu, Rožnova, Valašského Meziříčí a Kroměříže a připomínal, že poři
zuje přepisy pro zemský archiv i pro sebe, pracoval ještě delší čas v třeboň
ském archivu, v archivech panství želivského, jindřichohradeckého a zbirožského, v deskách zemských i v archivu města Prahy. Co však zejména mohlo
mu dodati úcty, bylo poukázání, že větší část šestiletého historického studia
připadala na jeho bádání v archivu města Kutné Hory, který od nejstarších
dob až do r. 1625 úplně chronologicky spořádal a více než 1O000 listin v něm
zregestoval. Rada města Kutné Hory také uznala jeho nezištnou a namáhavou
práci a jmenovala jej už roku 1869 městským archivářem.
školy v České Třebové, kdež se podle potvrzení městské rady zabýval v městském archivu "ne
pouze systematickým urovnáním, nýbrž hlavně prozkoumáním starobylých knih a písma".Vaclav L e š e r (nar. 28. září 1844 v Hradišti), druhý příručí kanceláře pro statistiku pražské
obce s ročním platem 400 zl., po studiích gymnázijních přijal místo kopisty v zemském archivu, kde podle potvrzení dr. Gindelyho byl zaměstnán v letech 1864--1867. Podle vysvědčení
Historického spolku v Praze "konal od I. listopadu 1867 až do 31. července 1870 a od této
poslední doby až do nynějšího času v prázdných dobách pro spolek historický v Praze rozličné
práce, zvláště však v oboru historické topografie a genealogie ... " Jmenovitě prokázal chvalné
služby spolku pracemi v archivu rytířského řádu maltanského, v deskách zemských a dvorských, v českém muzeu a v archivu městském pražském, takže jej spolek doporučoval ,,k službě
úřední v archivech a tam, kde jest zapotřebí známosti vlasteneckých dějin a obzvláště starého
písemnictví (palaeografie)". Vedle toho poukazoval, že uspořádal a zregestoval archiv pražské
kapituly.- Eduard Chm e I a ř (nar. v Podštátu na Moravě 21. března 1847), kandidát filozofie
a řádný člen ústavu pro rakouský dějezpyt ve Vídni, rodem Němec. - Jindřich Otakar M i I t n e r (nar. v Slaném 21 . října 1827), c. k. policejní komisař v Krakově s platem 840 zl. ročně,
který v době právnických studií byl neplaceným asistentem Národního muzea při archeologických i numizmatických sbírkách od ledna 1851 do července 1852; po ukončení právnických
studií i po složení administrativní státní zkoušky vstoupil do policejní služby. (Zpráva při osobních spisech Jaromíra Čelakovského v reg. pres. kanceláře odd. osob. pers. IX./23.)

593

Documenta Pragensia XV (1997)

Sice Čelakovský, jenž ještě v žádosti připomínal, že v rukopisu chová delší pojednání o privilegiích českých měst, o obnovování městských rad, rozlič
né právní procesy a jednání jednotlivých českých sněmů podle zpráv sně
movních vyslaných kutnohorských, byl postaven v návrhu pro městskou radu
až za Kalouska a Sedláčka, na třetí místo. Ale městská rada ve schůzi 26. května
1871 dala mu přednost 13 hlasy proti 7 hlasům, jež obdržel Kalousek, zatímco Sedláček vyšel vůbec naprázdno. Za Kalouskem stál totiž Palacký a Tomek,
k jejichž popudu pracoval na spisu o českém státním právu, za Sedláčkem
nikdo, Čelakovskému pomohly také jeho společenské styky, jeho činnost za
studentských let, kdy byl v akademickém spolku jednatelem i starostou a ve
spolku českých právníků Všehrd dvě léta předsedou, i ta okolnost, že se už
tehdy zúčastňoval agitace při volbách do obecního zastupitelstva ve prospěch
české věci. Ale obdržel-li místo adjunkta, stalo se to s podmínkou, že se ho
vzdá, kdyby se stalo, že by měl přijmouti profesorské místo, patrně na univerzitě. 4
Čelakovský po složení přísahy nastoupil úřad 1. června 1871 a byl vlídně
přijat Emlerem, sotva o 10 let starším, jemuž nebyl neznám. Vzácný poměr
jejich vyvinul se také krásnou formou, že možno mluviti o přátelství, zvláště
když Emler vynikal dobrotou srdce a spravedlností. A co oba zvláště sbližovalo a spojovalo, byla láska k archivu a jeho bohatství a byla láska k historii
národa. Třebas oba šli různými směry a agilní i jinými potřebnými vlastnostmi vyzbrojený Čelakovský na rozdíl od nesmělého Emlera nebál se ani veřej
ného života a jeho bojů i hluku, měli rovný cíl v prospěchu národa, jeho hlavy
i jejího archivu. Čelakovského postavení nebylo zpočátku příliš výhodné,
zejména když se už v srpnu roku 1871 oženil, ale Čelakovský vypomáhal si
členstvím v redakci Národních Listů a byl spokojen, že se mu dostalo půso
biště, v němž mohl rozvinout své síly a prokázati v oboru úředním i vědec
kém, co dovede. Proto se oddával s radostí práci v archivu, maje podivuhodný vzor v neúnavnosti a vytrvalosti Emlerově, a málokdy se scházejí k práci
tak dokonalí pracovníci, jako bylo v tomto případě. Archiv města Prahy ani
tehdy neznamenal sinekury a bylo nutno zejména dokončiti pomůcky ke sbírce starých právních listin, které Erben započal. Tak Ernler v té době dopsal
velký alfabetický osobní a věcný index v silné knize na základě původních
Erbenových lístků, a ten se potom stal nevyčerpatelnou studnicí ve všelikých
otázkách. Ale i Čelakovský našel si ihned důležité úkoly. Shledává se, že se
dal do pořádání archivní knihovny, složené zvláště z dějepisných a právně
historických knih s ohledem na české dějiny a na vývoj českých měst, přede
vším Prahy, a Čelakovský, maje těsný vztah s knihovnou, působil potom
4
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k tomu, aby více než dříve obracela zřetel k spisům a dějinám městského
zřízení a práva ve střední Evropě. Potom přikročil k novému seřazertí a inventarizaci rukopisů, pořizuje regesta kpamátným knihám, jejichž obsah je velmi bohatý a důležitý, a udržoval inventáře i rejstříky ostatních oddělení v souvislosti s přírůstky. 5
V čem asi záležela práce obou archivních úředníků, lze poznati z pozdější
zprávy 6, kterou archivář Emlerpodal městské radě r. 1880. Je při tom zajímavé, že Emler zdůrazňoval cenu městského archivu nejen po stránce vědecké,
jak by se čekalo , jestliže dva učenci měli jeho řízení, nýbrž zvláště po stránce
úřední. Byl si vědom, že městský archiv náleží k archivům, "které s živým
organismem veřejné správy jsou ve spojení", a také vyzdvihoval ty části archivu, které mají význam pro úřední potřeby. Tehdy městský archiv mohl
počítati ve svých sbírkách 1 917 rukopisů a úředních knih, 100 listin pergamenových, privilegií a právních listin, a 3 570 čísel listin a svazků listin, také
právní povahy, vedle velké sbírky soukromoprávních písemností měšťanských
i jiných menších oddělení. Také archivní knihovna utěšeně se množila, zvláště žer. 1873 její dotace byla zvětšena ze 100 zl. na 200 zl. 7, a vedle ní sbírka
pražských časopisů se rozmohla, když se městská rada r. 1868 usnesla, aby
byly prezídiem kupovány noviny a ukládány do archivu, kde už byl dobrý
starší základ. Ale nezáleželo jen na tom, aby tyto sbírky i jejich pomůcky byly
udržovány v pořádku, přírůstky zaznamenávány, řazeny a katalogizovány
a všechen materiál čas od času revidován, nýbrž k tomu městský archiv stále
vykonával zapisování měšťanských práv, vedl matriku členů sboru obecních
starších i knihu o neradikovaných volně prodejných živnostech a knihu normalií, obstarával úřední překlady z češtiny do němčiny nebo naopak anebo je
přehlížel, a měl také povinnost vésti pamětní knihu od r. 1848, která Emlerovi
způsobila mnoho starostí i trpkostí. 8 Ale velká část těchto prací musila býti
předpokládána pro nejdůležitější složku archivní činnosti , jež záležela v podávání dobrých zdání a zpráv v úředních otázkách právních nebo historickoprávních a v předkládání a půjčování spisů a knih nejen v úředních potřebách,
nýbrž i k vědeckým účelům. S první věcí souviselo, že se vůbec archivních
úředníků používalo, kde bylo možno, aby se uplatnily jejich vědomosti nebo
obratnost jejich pera, při skládání pamětních listin, adres, projevů veřejných,

5 Viz V o j t í š e k, Jaromír Čelakovský, ve Sborníku příspěvků k dějinám hlavního města
Prahy I. 2. (v Praze 1920). Rozpravy je častěji užito i níže.
6 Sb. listin III.- 2b/7.
7 Usnesení městské rady ze 6. září 1872.
8 Erben zapsal jenom události z r. 1842- 1844.
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sepisování a revidování průvodců po městě, radnici, při redakci nových vydání obecního řádu apod. Druhá věc pak padala na váhu v celkovém vědeckém
významu městského archivu, který se v té době neobyčejně povznesl, získav
r. 1882 i novou místnost, přilehlou k dosavadním pokojům.
Co se týče úředního zpravodajství městského archivu, ustálily se časem
poměry tak, že si Emler, jemuž pochopitelně náležela reprezentace úřadu,
ponechal záležitosti čistě historické, informační a slavnostní, kdežto Čela
kovskému byly vyhrazeny historickoprávní a čistě právnické otázky. Ale
v mnohých případech nezbylo nežli spojiti síly, a tak r. 1873 velká Jungmannova slavnost, která byla oslavou stoletých narozenin velikého národního buditele a vydařila se, že měla neobyčejný význam pro zesílení národního vědo
mí a ruchu, všechna ležela na archivu a oba úředníci po celý měsíc nemohli
nic jiného pracovati nežli vyřizovati její záležitosti. Možno říci, že se v těch
dobách všeliké naznačené úkoly zrovna do archivu hrnuly, a bylo by lze i vypočítávati řadu prací, které jsou namnoze ukryty v úředních spisech, ač by
byly dávno už zasloužily vybrání a vydání aspoň v kritickém výboru. Ale
zatím není třeba jíti do podrobností, a stačí pověděti, že činnost obou archivních úředníků stejně byla uznána. Sice Čelakovský neměl pro své politické
smýšlení a příslušnost k mladočeské straně vždy přízně při městských nadří
zených činitelích za staročeské vlády, zvláště když jej strhla politická činnost,
ač měl vždycky na mysli svornost a jednotu národa, ale přece nikdo se neodvážil proti němu nějakého kroku ve věcech úředních, neboť byl by jistě selhal
pro vynikající jeho vlastnosti. 9 Čelakovský jako Emler byl vzorný úředník,
a potvrdil-li Emler svou dobrou pověst z doby nesamostatnosti, uplatnil se
Čelakovský vedle něho plnou měrou. A dobrota Emlerova je patrna i v tom,
že nikdy nežárlil na Čelakovského a naopak, že mu vycházel vstříc ve všelikých
jeho úkolech. A tak Čelakovský některé úřední dotazy zodpověděl skutečný
mi monografiemi, které byly i tiskem vydány, majíce hodnotu neobyčejně
cenných příspěvků z oboru soukromého českého práva. Byl to spis Právo
odúmrtné k zpupným statkům v Čechách (1882), který současně vyšel
i německy s názvem Das Heimfallsrecht auf das freivererbliche Vermogen in
Bohrnen, který hájil platnosti rušených práv pražské obce na odúmrti po pražských měšťanech a obyvatelích, a byla studie Právo obce pražské k řece Vltavě

9 Čelakovský na exemplář petice českých doktorů práv k panské sněmovně v příčině návrhu
zákona o upravení právních poměrů pražské univerzity, namířené proti mařívým snahám akademického senátu dosavadní univerzity, z 29. ledna 1882 (sign. IX.P. l2 archivní knihovny)
přičinil poznámku: "Petici tuto sepsal jsem já Dr. Jaromír Čelakovský, vzdav se mandátu říšské
rady následkem nátlaku na mne ze strany většiny poslaneckého klubu a rady městské učiněného . "
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(Samosprávný obzor 1882 a samostatně), jíž se Čelakovský postavil na obranu stanoviska, že pražské obci náleží vlastnictví řečiště řeky Vltavy i odvádění
a užívání její vody. Ale i velké vědecké dílo Privilegia měst pražských, jež
vyšlo r. 1886 jako první svazek monumentální Sbírky pramenů práva měst
ského v Čechách, znamenalo vlastně prokázání a zdůvodnění četných obecních nároků a spravedlností, zvláště práva na znak a titul města, na patronát
k farním kostelům a správu zádušního jmění, práva k jmění zrušených špitálů
a z něho plynoucího nároku obecních příslušníků na výhody při ošetřování ve
všeobecné nemocnici, porodnici a v ústavu choromyslných v Praze; vedle
toho také objasnil, jak novější zákony, jimiž se poskytovaly pražské obci ně
které důchody, znamenají jen uzpůsobení starých privilegií na trhy a důchody
z nich, na cla v branách a na Vltavě, na dlažebné atd. Sama městská rada
uznala mimořádnou důležitost díla, které připravovalo pevný základ pro úřední
i vědeckou činnost Čelakovského, avšak zároveň poskytovalo oporu a stalo
se studnicí poznání i každému jinému. Vědecky stačila tato kniha, aby byla
pokládána za splnění slibů mládí, úředně, jako jiné práce Čelakovského, promlouvala o jeho rozhledu, historických schopnostech i právní bystrosti.
Pováží-li se, že zatím Emler vydal řadu závažných svých publikací, jimiž
ukojoval naléhavé potřeby naší historické vědy, tak Pozůstatky desk zemských r. 1541 pohořelých (1. 1870, II. 1872), Prameny dějin českých (II. 1874,
III. 1882, IV. 1884), a to částečně s prof. V. V. Tomkem a Josefem Jirečkem,
kolik knih konfirmačních (od r. 1879), Regesta diplomati ca nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae sv. II. (1882) - později následoval ještě díl III.
a IV. (1890 až 1892)-Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české (1876)
a j .v., a vzpomene-li se i jiné literární a vědecké činnosti Čelakovského, již
z toho je viděti vědeckou důležitost archivu města Prahy. Tradice, které byly
přejaty, byly živnou půdou, na níž působily rozmaníté šťastné okolnosti k úrodě.
Ani Emler ani Čelakovský nezavírali žárlivě pokladů, jež opatrovali, nýbrž
otevírali je dokořán a radostně přijímali každého badatele. Byli to jednak
starší mužové, kteří od založení archivu byli mu věrni, tak Palacký, který do
své smrti udržoval s ním styky, maje v Emlerovi oddaného ctitele, nebo
V. V. Tomek, jenž pilně pracoval na dějepisu města Prahy, ale přicházeli mladší,
Jaroslav Goll, Josef Kalousek, August Sedláček, Jindřich Vančura, Alois Jirásek aj ., kteří se sbližovali s úředníky plnými ochoty a vlídnosti. A tak Emler
i Čelakovský stávali se činiteli, kteří hluboko zasáhli do historického vědeckého
ruchu, zvláště že zaujali důležité místo v Historickém spolku, kolem něhož se
točila organizace českého dějepisného bádání a který se více a více spojoval
za těch poměrů s archivem města Prahy. Avšak byla to účast i v jiných korporacích a institucích, a co posléze zvlášť padlo na váhu, Emler i Čelakovský
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stali se univerzitními profesory, a tím rozšířili možnosti svého působení i využili
podával. Emler již roku 1871 užívaje práva, které mu dávalo řádné členství Královské české společnosti nauk, ujal se
přednášek z pomocných věd historických na pražské, ještě ovšem nerozděle
né univerzitě, a když brzy právo to bylo zrušeno, řádně se habilitoval ar. 1879
byl jmenován mimořádným profesorem a teprve po rozdělení roku 1887 řád
ným profesorem toho oboru. 10 A působě svými přednáškami na mladé duše,
tím více konal svými seminárními cvičeními. Ale nezůstal na vymezených
hodinách, nýbrž zval své posluchače do archivu města Prahy, tam je učil čísti
a rozuměti pramenům, svěřoval jim různé úlohy, hleděl je připoutati
k samostatné práci, a pokud mohl, poskytoval jim i příležitost k výdělku, ať
šlo o potřeby Historického spolku, muzejního diplomatáře, Archivu českého
apod. A studenti přicházeli rádi, neboť Emler byl vtělená vlídnost a ochota,
a v archivu bylo rušno a pracovalo se. Byl to vpravdě historický seminář,
a tak se stávalo, že návštěvníků bylo tolik, že ani současně všichni neměli
místa. 11 A k tomu přispívalo, že archivní knihovna bohatla, byla pečlivě spořádána a katalogy opatřena a knihy se z ní lehčeji obdrželi nežli v univerzitní
anebo v muzejní knihovně. A když se Čelakovský habilitoval r. 1883 na české
univerzitě pro dějiny práva v českých zemích, a to zmíněnou rozpravou
o odúmrtním právu, ar. 1886 dosáhl mimořádné profesury- teprve r. 1892
byl jmenován řádným profesorem 12 - i sám vlivem na posluchače rozmnožoval počet návštěvníků městského archivu. Bylo pak mnoho a mnoho osob,
kdo vděčně vzpomínali prospěchů , jež vzali z archivu města Prahy, a čím
intenzivnější byl náš život a přibývalo univerzitních studujících i mladých
pracovníků, tím účinnější a platnější bylo působení obou archivních úřední
ků, kteří tak mohli spojiti dva úřady- u Čelakovského městská rada odvolala
podmínku, již mu dala při přijetí- a ukázali, co možno vzíti, a se zdarem, na
sebe, je-li vzpruhou láska a věrnost k práci a je-li před očima pevný cíl.
A zaslouží zvláštního vytčení, že by naše literatura neměla vědeckých děl
a beletristických prací Zikmunda Wintra, který r. 1884 přišel z Rakovníka do
Prahy, započal pilně do archivu města Prahy choditi a zůstal mu na 30 let
věren, kdyby nebylo bývalo pomoci Emlerovy i Čelakovského, kteří ho všemožně podporovali a studium mu usnadňovali.
Jestliže takovýmito cestami bral se vývoj archivu města Prahy v 70. a 80.
letech 19. století, tím zřetelněji se projevoval v letech následujících. Emler
prostředků, jež archiv města Prahy

Srv. č e I a k o v s ký, JosefEmler, Almanach České akademie roč . X. 1900, str. 122.
Em I e r v úřední zprávě asi z r. 1883.
12 Viz Vojtíšek, Jaromír Čelakovský uv. m. str. 414.

10
11
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dovršoval svou práci a Čelakovský byl na vrcholu svého rozpětí a slovutnost
obou učenců dodávala lesku i úcty archivu. V té době na univerzitě v oboru
dějepisném rozvinul svou činnost Jaroslav Goll, který měl zejména s Emlerem těsné vztahy, a najednou tu bylo mladých lidí, z nichž leckteří byli takřka
předurčeni k univerzitní kariéře. A Emler dělil se s Gollem o jejich výchovu
a podporování. Ale udržuje tento charakter městského archivu, zajišťovaný
i Čelakovským, měl na mysli, aby i uvnitř byl zdokonalován a jeho sbírky, jak
bylo třeba nebo byla možnost, rozhojňovány. Ziskem bylo, když městský zádušní úřad r. 1888 postoupil městskému archivu 119 rukopisných knih záduší
pražských kostelů a některých tisků, nebo když již dříve r. 1887 městská rada
vydala nařízení, aby hlavní pokladna odevzdala archivu všechny nadační
a věnovací listiny, jež odtud měly býti rovnou jemu k uložení svěřovány a do
sbírky právních listin řazeny. 13 Ovšem nepodařilo se všechno, k čemu se smě
řovalo; tak již r. 1884 městská rada k Emlerovu podnětu 14 podnikla kroky,
aby od úřadu desk zemských a pozemkových knih při zemském civilním soudě v Praze byly městskému archivu vydány městské knihy starší r. 1700, jež
při soudní reformě r. 1850 byly od pražského magistrátu státními soudními
úřady převzaty spíše nahodile a nesprávně spolu s mladšími knihami, ale jednání se vleklo, a ač ministerstvo spravedlnosti výnosem z 20. ledna 1887
č . 9322 vyslovilo ochotu vydati 185 knih po ukončení upravovacího řízení
nové gruntovní knihy města Prahy za určitých podmínek 15 , nakonec uvázlo.
Tím způsobem se mohlo r. 1890 počítati v městském archivu celkem jen 2 200
rukopisů a městských knih, vyjímajíc berní knihy a soudní protokoly bývalého magistrátu od r. 1784, dotud nesrovnané. 16 Ale r. 1891 a 1892 přijal měst
ský archiv dalších 51 rukopisů od zádušního úřadu a 28 knih bývalého úřadu
perkmistra viničních hor, jež byly darovány Vojtou Náprstkem ze zbytků registratury toho úřadu, když je zachránil při jejím prodeji finanční prokuraturou k zničení (ač bez úředního povolení) u firmy A. Haase. V r. 1893 byly
ještě v městském archivu uloženy na rozkaz prezídia městské rady protokoly
hospodářské komise z let 1815-1848 a 1874-1893 a svazek protokolů komise z r. 1874-1876 v příčině zboření a zastavení zrušených městských hradeb,
jako již r. 1890 byly tam odevzdány všechny protokoly městské rady a sboru
obecních starších od r. 1850 s ustanovením, aby k nim byly připojovány další
protokoly rok za rokem. Také knihovně byla věnována péče; r. 1891 a 1892,
13 Usnesení městské rady z 9. září 1884 a z ll. října 1887.
14 Sb. listin III.-106.
15

Tamže.
Em 1 e r, Archiv městský v Administrační zprávě obce král. hlavního města Prahy za rok
1890 str. 242.
16
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majíc asi 4800 svazků na počet, byla přestavena a revidována. Její roční dotace se sice nezměnila- bylo to stále 200 zl.- avšak získala hojné dary, a zvláště
od Tomka publikace akademií, jichž byl členem, vídeňské, krakovské, záhřebské a petrohradské. 17
Oba archivní úředníci, Emler i Čelakovský, plníce řádně úřední povinnosti
a nadto podivuhodným způsobem čestné úkoly vědecké, zasluhovali ohledu
při všeliké organizaci městských úřadů nebo při úpravě postavení úředníků.
V tom byl pamětliv jich zejména Václav Vladivoj Tomek, jenž neustále zasedal ve sboru obecních starších a byl i archivním inspektorem. Ta funkce neměla významu snad pro řízení městského archivu, nýbrž obracela se spíše
k jeho vybavení a k hospodářským potřebám, ale bylo přece k užitku, že ji
zastával muž povoláním i působením blízký archivním zájmům, jenž sám
v archivu pravidelně pracoval a byl nad to vlivným činitelem . Tak r. 1873 při
reorganizaci městských úřadů bylo místo archiváře systemizováno s platem
1 800 zl. a jeho adjunkta 1 200 zl., jenže pak, když marně Emler i Čelakovský
žádali r. 1877, aby jejich služné bylo upraveno a polepšeno- městská rada
28. prosince se rozhodla nedoporučiti jejich žádost sboru obecních starších
vzhledem k tomu, že se jejich platy rovnaly platům stejných kategorií státních
úředníků- bylo jim čekati až do r. 1895, kdy z usnesení sboru obecních starších ze dne 10. dubna 1895 byly upraveny platy úředníků pražské obce; tehdy
Emlerovi bylo stanoveno služné 2 000 zl. s aktivním přídavkem 400 zl.
a Čelakovskému na 1 400 zl. s aktivním přídavkem 400 zl. 18 Ovšem v té době
měl již Čelakovský titul druhého archiváře, který mu udělil sbor obecních
starších 2. března 1892. Stalo se to proto, že při jeho jmenování řádným profesorem dovolení, aby směl zůstati při archivu města Prahy, bylo vázáno podmínkou, že jeho úřední postavení bude odpovídati nové hodnosti. A je důka
zem srdečného poměru obou mužů , že Emler ve srozumění s Tomkem učinil
v té věci návrh, dávající Čelakovskému nejlepší vysvědčení. Poukazoval na
jeho dlouholetou řádně zastávanou službu i na zásluhy z četných vědeckých
prací a připomínal , že od r. 1873 vlastně nepostoupil ani v hodnosti, ani ve
služném. Uvedl i příčinu, "že v městském archivu jsou jen dvě místa úřednic
ká a že se sám stal představeným archivu ve věku ještě ne příliš pokročilém",
a mínil, že dosavadní titul je nepřípadný pro osobu, které sám Tomek připiso
val "skvělé zásluhy vědecké". 19
17 Podobně

v Administrativní zprávě za r. 1891 - 92 str. 254 a za r. 1893- 94 str. 316.
Protokoly městské rady z 28 . listopadu 1872, 4. února 1873, 28. prosince 1877, sboru
obecních starších ze 16. prosince 1872 a 13. ledna 1873 a 10. dubna 1895. Viz i osobní spisy
v registr. prezidiální kanceláře odd. osob.
19 Sb. listin III.- 2 a 6 a osob. spisy J. Čelakovského .
18
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Emler s Čelakovským dosáhli také toho, že městská rada potvrdila dekretem z 23 . ledna 1894 platnost usnesení sboru obecních starších ze 16. října
1893 o dosažitelnosti plného výslužného už po 35leté službě konceptních
a technických úředníků i lékařů také pro archivní úředníky. 2 0 Ale potom jejich
spolupráce bylo už na mále. Emler, který r. 1892 dovedl Regesta k vytčené
hranici ar..1893 v V svazku Pramenů dějin českých vydal kroniku Pulkavovu
s Janem Gebauerem, sám pořádaje tuto publikaci, a chystal další svazek, pří
lišným namáháním v práci poškodil si zdraví. Přišla nemoc a víc a více se
horšila, poněvadž Emler zprvu doufal, že ji přemůže a nedbal rad lékaře.
A tak nakonec nezbylo, nežli aby zažádal sbor obecních starších za propuště
ní do výslužby, a učinil to podáním, které svědčí, jak se těžko k němu odhodlával a jak se smutně loučil s úřadem, od něhož mnoho přijal, ale jemuž mnoho i věnoval. Je zachováno kolík konceptů k tomuto podání, psaných ještě
pevnou rukou, ale napovídajících bolest, když musil vysloviti: "Následkem
dlouhého a neúnavného napnutí svých sil duševních zachvácen jsem byl v druhé
polovici října minulého roku a stíženjsem dosud chorobou nervů, která čím
dále, tím více se horšila, čím více v nevědomosti své jsem se snažil ji opanovati a přemoci , a toho také dosíci doufal. To se mi však, bohužel, nepodařilo
a nyní podle výroku lékařů jen při dlouhé takřka absolutní nečinnosti a při
spojení s tím stálého klidu bude snad možno v navrácení se zdraví, aspoň dá
Bůh, částečného, doufati .. . V té těžké okolnosti vidí se ve vší úctě podepsaný
archivář městský, ač neskonale nerad, nucena vnésti k slavnému sboru p. starších obecních nejuctivější a nejsnažnější prosbu, aby mu ráčil blahosklonně
uděliti, když k službě není více dostatečně schopen, příslušnou pensi ... " Sbor
obecních starších po návrhu městské rady ve schůzi 20. dubna 1896 vyhověl
jeho žádosti, a když jeho zásluhy byly s pochvalou připomenuty starostou
Gregorem i ředitelem Tonnerem, vyslovil mu uznání a díky za všechnu vynikající činnost. 21
Emlerův odchod z archivu města Prahy nepřispěl k polepšení jeho zdraví,
a byl-li ztracen již tehdy vědě , nedala na sebe dlouho čekati smrt, jež přišla
1O. února 1899. Ale Emler, vystupuje z úřadu, mohl míti to dobré vědomí, že
jej zanechává v spolehlivých rukou a že nebude nic promarněno, k čemu archiv města Prahy dovedl a co mu pojistil. Zůstávalť v něm Jaromír Čelakov
ský a vědělo se, že se nikdo jiný nemůže státi jeho představeným nežli ten
muž, jenž byl také nerozlučně spojen s novějším vývojem archivu, sám do
něho vkládaje nejlepší své snahy a síly. Skutečně byl-li vypsán domácí konkurs
20 Viz příslušné protokoly.
21 Sb. listin III.- 222 a příslušné

protokoly.
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na místo prvního archiváře, byla to jen formalita, a Čelakovskému lehko se
dostalo řízení archivu, o němž v žádosti prohlásil, že je "bude považovati za
skutečné vyznamenání a povzbuzení, aby po příkladu zasloužilých předchůd
ců v úřadu archivářském, Erbena i Emlera, věnoval i nadále své síly prospě
chu obce pražské a podporované jí vědy české". Dne 18. června 1896 byla
provedena jeho volba ve sboru obecních starších 46 hlasy z 49 a služné mu
bylo vyměřeno 1 800 zl. s příslušným příbytečným. Dne 23. června složil pak
úřední přísahu a ujal se samostatné archivní správy. 22 A přistupoval k ní
s některými plány, třebas ten stupeň, k němuž archiv dospěl za Emlerova říze
ní, byl zčásti i jeho dílem a třebas již dříve svobodně a v plném dorozumění se
svým představeným mohl uplatňovati své názory a úmysly. A tak, ačkoli doba
Čelakovského je přímým pokračováním předchozí doby a Čelakovský sám
byl přesvědčen, že jeho úkolem je ochraňovati a zvelebovati dědictví před
chůdců, vložil přece nové položky do archivního vývoje.
Čelakovský potřeboval nejprve k ruce adjunkta, jehož místo bylo jeho
povýšením uprázdněno. Věc byla naléhavá, poněvadž krátce předtím archivní sbírky byly značně rozmnoženy a měly přijíti ještě nové zisky. Výnosem
ministerstva spravedlnosti ve Vídni z 5. března 1895 bylo totiž dáno svolení23, aby starší viniční knihy byly postoupeny okresním soudem na Král. Vinohradech do archivu města Prahy, a tak přibylo 54 knih vzácné historické
ceny s obsahem od r. 1386 do r. 1753. To se stalo z podnětu Čelakovského,
a jeho vlivem a jeho pří činěním bylo, že konečně vyšlo rozhodnutí ministerstva spravedlnosti z 25. března 1896, jímž se povolovalo 24 , jak už dávno dří
ve bylo žádáno, aby archivu města Prahy bylo vydáno od úřadu desk zemských a knih pozemkových 220 starších městských knih z doby před r. 1700,
a když byly vyplněny kladené podmínky - tehdy zejména k uložení těchto
knih byla přikázána nová prostranná místnost- stalo se převezení knih skutkem 31. července 1896. 25 Zároveň městský registrátor JosefRank odevzdal
80 starších i mladších knih někdejšího libeňského panství, Holešovic i Vyše-

22 Osobní

spisy Jaromíra Čelakovského v registr. prezidiální kanceláře odd. osob. a protokoly.

23 Sb. listin III.- 107; II.-979/ 1,2. Srv. Administrační zprávu za r. 1895 str. 249.

24 Na pomoc zejména přispěl člen archivní rady ve Vídni sv. p. H e I f e r t. Viz jeho článek
Obergabe der Stadtbiicher der kgl. Hauptstadt Prag v Mitt. der III. (Archiv-) ·sektion der k. k.
Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- u. histor. Denkmale IV Bd.
1899, str. 170, v němž se ozývá předchozí těžké jednání v archivní radě, kde bylo nutno překo
návati odpor osob, reklamujících knihy do státního archivu. Získané knihy obdržely archivní
sign. č. 2069 až 2289 a některé až ze 14. století měly velikou cenu.
25 Sb. listin II.-979/3- 12. Srv. Administrační zprávu za r. 1895 str. 249.
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hradu 26, jež po připojení těch měst ke Praze byly kdysi svěřeny hlavní měst
ské spisovně- pocházely z let 1601 až 1833- a podle místodržitelského
nařízení z 22. října 1895 představený gremia chirurgů Jan Urban, městský
okresní ranlékař, odevzdal archivu majetek gremia, zvláště privilegia, registraturu a knihovnu o 404 svazcích. 27 Pro to vše veřejný konkurs na místo adjunkta byl vypsán v nejbližší době a zájem o ně byl dosti velký, neboť se přihlásilo
několik uchazečů, tak dr. Václav Novotný, dr. Fr. Harlas, dr. F. X. Jiřík, prof.
v. v. Jan Kosina a adjunkt Průmyslové knihovny Jan Šlechta Křivoklátský.
Ale adjunktem městského archivu s ročním platem 800 zl. a s příslušným
příbytečným byl zvolen 17. června 1896 jiný kandidát- JUaPhDr. JosefTeige28, jenž zvítězil i nad Václavem Novotným- jiní, ač se potom uplatnili
v jiných zaměstnáních, nepadali vlastně na váhu-, třebas ten měl podporovatele ve V V. Tomkovi, jsa jeho pomocníkem, i v Čelakovském a měl doporučení samého Emlera29 , dávaje slibné naděje svými vědeckými pracemi. Co
rozhodlo pro Teigeho, byl jeho pokročilejší věk a školení, jež bylo opravdu
značné. Mělť Teige tu šťastnou možnost, aby se obíral studiem podle vůle bez
potřeby hledati si zaměstnání, a tak do 34. roku svého věku prošel nejen právnickou a filozofickou fakultou, nýbrž zatím pobyl v letním semestru r. 1890
v Mnichově, kde na filozofické fakultě poslouchal přednášky prof. Rockingera z paleografie a prof. Simonsfelda z chronologie a archivářství, absolvoval
jako řádný člen s velmi dobrým prospěchem státní zkouškou 12. července
1893 vídeňský ústav pro rakouský dějezpyt a na vyzvání zkušebního komisaře prof. Sickela odebral se do Říma za účelem bádání v tamních archivech
a knihovnách jako řádný člen- vůbec první české národnosti- lnstituto Austriaco di studí storici, kde zůstal po dva roky 1893-1895, a obdržel nakonec
26 Administrační zpráva za r. 1895 str. 250. Knihy byly označeny archivní sign. čís. 160 I až
1851 ; z nich pocházelo 50 z vrchnostenské kanceláře libeňského panství a byly mezi nimi
úřední protokoly, knihy patentů a dekretů, urbáře, registra důchodů, úroční, berní, pivovarská,
rybniční, hraniční, sirotčí aj. z let 1601-1851, ostatní knihy vyšlé z obecního úřadu bývalého
města Vyšehradu měly mezi sebou radní protokoly, purkmistrovské manuály, knihy patentů,
nálezů, knihy měšťanů, sirotčí, pokladní aj. z let 1666--1683.
27 Tamže a Sb. listin II.-979.
28 Viz protokol městské rady z toho dne a osobní spisy Teigeho v registratuře prezidiální
kanceláře osob. odd. IX./36. -Dr. F. X. Harlas, pozdější ředitel Muzea hl. města Prahy, nepřed
ložil dokladů, Dr. F. X. Jiřík, pak ředitel Uměleckoprůmyslového muzea, upozorňoval, že sbírá
prameny pro dějiny českého umění 18. a 19. století a odvolával se na literární činnost. Jan
Kosina byl c. k. profesorem v. v. a tehdy písařem ve školním referátu. Dr. Václav Novotný byl
supi. učitelem na gymnáziu v Křemencově ulici a předložil zejména práci o Husově glejtu, Jan
Šlechta také blíže žádost neodůvodňoval. Tak se rozhodovalo vlastně jen mezi Novotným
a Teigem.
29 Václav N o v o t n ý, In memoriam, Zvon XXIV. 1924 str. 315.
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od ředitelství pochvalné vysvědčení. Při tom znal už dobře nejen pražské
archivy, zvláště zemské desky, kde horlivě pracoval delší čas, nýbrž i archivy
ve Vídni, v Brně, v Mnichově, Drážďanech a jinde a měl za sebou i četné
historické studie. 30
Dr. Teige, vstupuje do archivu města Prahy, nebyl ani tu neznámý. Navště
voval jej v Emlerově době, neboť měl i Emlera učitelem, a není třeba zastírati, že se chtěl původně u něho habilitovati za docenta pomocných věd historických a státi se v profesuře jeho nástupcem. Avšak ty úmysly se mu
nepodařily, Emler sám nebyl jim nakloněn a posílal jej ještě do Paříže na
L' école des chartes, slynoucí učiteli i významem, a když Emler onemocněl,
poznal Teige brzy, že akademická kariéra je pro něho nedostižná. Jenže při
šel-li Teige k archivářství až po zklamání svých tužeb, neznamená, že by se
byl dostal do archivu města Prahy muž, který by se k tomu povolání nehodil.
Naopak Teige by se byl sotva tak uplatnil v univerzitním učitelství, jako se
osvědčil v archivářství. Všechna jeho povaha, uzavřená a samotářská, uzpů
sobovala jej k archivní službě, a Teige nejen v archivu města Prahy nalezl
pravé působiště, nýbrž tento archiv získal v něm nejlepšího a nejoddanějšího
pracovníka. Teige vynikal překvapující pílí a neúnavností; ač byl slabého těla
a churavěl, překonával obtíže silou vůle a odhodlaností, které byly až podivuhodné. U nikoho z jeho předchůdců neplatily při práci úřední hodiny, všichni
vytrvávali u ní v archivu až do pozdních večerních hodin, avšak Teige stal se
v té věci až pověstným. Archiv města Prahy byl jeho skutečnou láskou, a proto
jeho činnost zanechala v něm mnoho bohatých a užitečných stop.
Čelakovský byl silná individualita a úřad archiváře města Prahy, jejž právem pokládal za čest, pojímal i za povinnost, která zavazuje. Nejdůležitějším
pramenem k poznání jeho názorů je úřední instrukce archivní 31 ,jež měla býti
už v Emlerově čase vypracována, avšak vznikla až prací Čelakovského a došla potvrzení městské rady 6. dubna 1897. Všechny myšlenky nenáleží snad
Čelakovskému samému, ale přesná formulace předpisů, pocházející od Čela
kovského, dávala vhodnou náhradu za zastaralou Erbenovu instrukci, která
se hodila právě jen v čas zakládání archivu z neurovnaných a roztříštěných
archiválií. Nová instrukce jasně vyslovila, že úkolem archivu města Prahy je
sbírati, chrániti, v přehlednosti chovati a snadno přístupnými činiti jak starší
archiválie, tak i novější důležitější právní listiny obce pražské, aby se tím
způsobem "práva obce pražské zabezpečovala, úřadování při obci usnadňo30 Viz bližší Václav Vojtíšek, Josef Teige ve Sborníku příspěvků k dějinám města Prahy III. 1923, kde se píše o působení i významu Teigeho jako archiváře města Prahy.
31 Sb. listin II.-1393. Srv. Administrační zprávu m. Prahy za r. 1897 str. 339.
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val o a badání v oboru dějin hlavního města podporovalo". Již tu je vzat zřetel
k obojí funkci každého archivu, a později objasňují se ještě určitěji a zřetel
něji . Když je naznačen obsah archivu a jeho rozdělení, ukládá instrukce, kterým způsobem se má postupovati při správě, ukládání, rozmnožování i používání sbírek, a klade se důraz, že vedle stálých prací mu uložených je povinností
archivu "přispívati k hájení práv a zájmův obce pražské, kdykoliv toho potře
ba vyžaduje, zejména podáváním zpráv a dobrých zdání o historickém
a právním základě institucí obecních posud trvajících, dále podporovati úkoly správy obecní všemi danými prostředky, míti účastenství na publikacích,
jež s úkoly archivními souvisejí, a hlavně též přispívati k objasňování a vylíčení
minulosti hlavního města a stavu městského v zemích českých jednak samostatnými pracemi, jednak podporováním těch, kdo se pracemi těmi zabývají";
v tom ohledu se zejména ještě ustanovovalo za archivní úlohu konati příprav
né práce k vydání diplomatáře města Prahy. Je tedy viděti, že Čelakovský,
vycházeje od starších základů, měl na mysli zejména udržení vědeckého významu městského archivu, a snaha o to vedla jej také k organizaci vědecké
práce archivní, jež určovala směr na dlouhou potomní dobu.
Podnět k reformám Čelakovkého dala vlastně nepatmá událost. Když totiž
v městské radě byla provedena volba nového adjunkta městského archiváře,
Dr. Eiselt navrhl, aby mu bylo uloženo energičtěji postupovati v spisování
obecní kroniky. Avšak Čelakovský dobře znal starosti a nesnáze práce, dokud
ji měl v rukou Emler, a bylo mu povědomo, jak byl odváděn touto povinností
od důležitějších potřeb a jak sám považoval pamětní knihu za břemeno, které
výsledky nevyváží všechnu námahu a obtíže. 32 Proto chtěl ušetřiti od něho
každého jiného, a byl to šťastný nápad, aby na místě psaní kroniky problematického významu byly založeny archivní publikace, které by ji nahrazovaly
a spíše dosahovaly účelu . Ale nešlo jen o to, nýbrž zároveň se měla dáti možnost archivním úředníkům i jiným pracovníkům, aby výtěžky svého badání
mohli uveřejňovati v publikacích vyhraněného rázu a mohli tak přispívati úřed
ním potřebám pražské obce jako žádostem a naléhavostem české historické
vědy. Tak Čelakovský předložil městské radě návrh, aby se od sepisování
novějších městských pamětí upustilo a místo toho aby byla vydána publikace,
která by zbavovala archiv málo cenné, avšak síly jednotlivce absorbující povinnosti, a byla by doplňkem administračních zpráv, vydávaných pravidelně
32 Emler byl v posledních letech působení v městském archivu častěji upomínán za pamětní
knihu a musil vysvětlovati, že v ní patrněji nepokročil , aby se mohlo mysliti na vydání. Celkem
zpracoval období z let 1860 až asi 1867, avšak v rukopisu jsou viděti všechny nesnáze a úskalí
práce.
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od r. 1881, pro dobu od obnovení městské samosprávy r. 1860. K tomu účelu
se upotřebiti Emlerova rukopisu, jenž byl doveden do r. 1866, a novější
administrační zprávy měly býti pokládány za náhradu městské kroniky. Zároveň Čelakovský doporučil, aby "Obecní schematismus král. hlav. města Prahy",
jenž byl dotud vydán, byl proměněn v "Almanach král. hlav. města Prahy"
a v něm aby kromě schematismu byly podávány každoroční chronologické
přehledy hlavních událostí i rozpravy obecnější zajímavosti. Rada městská
schválila tyto popudy 8. dubna 1897, a tím se dostalo městskému archivu
možností, které lze ještě zdokonalovati. 33 Nedošlo k tomu hned, teprve když
se aspoň část naznačených úkolů dokonala. Ale jestliže městská rada 14. února 1905 dala souhlas k jiným podnětům Čelakovského, byl to důsledek před
chozích výsledků a uznání vyšších archivních potřeb. Byl založen Sborník
příspěvků k dějinám města Prahy, aby bylo posíleno a soustředěno monografické studium o dějinách města Prahy a aby byla zjednána příprava budoucímu vypsání městské minulosti. 34 To znamenalo odloučení vědecké části od
Almanachu a její osamostatnění i rozšíření, aby zvláště vyvolený Tomkův
pokračovatel měl dráhu urovnánu, až by se objevil. Ta souborná publikace
měla býti vydávána podle možnosti v nepravidelných lhůtách, ale byly dány
prostředky, aby její rozsah mohl odpovídati všem okolnostem, v nichž by se
sešly příspěvky.
V souvislosti s těmito zařízeními staly se v archivu města Prahy různé
proměny, jež zasáhly i jeho organizaci. Řízení těch podniků bylo svěřeno
Čelakovskému, avšak jemu ku pomoci byli postaveni dva úředníci, oficiálové
Václav Lešer (v říjnu 1896) a Vojtěch Kraus (8. května 1897), k nimž přibyl
zanedlouho I. srpna 1898 písař PhDr. Frant. O. Vaněk, jmenovaný roku příštího
akcesistou. Avšak když nastal úkol vydati prazský adresář r. 1900, byla zříze
na 6. června 1899 jeho redakce a k ní přiděleni Václav Lešer, tehdy už mag.
adjunkt, jako řídící kanceláře, a Vojtěch Kraus, kdežto v městském archivu
zůstal jen dr. Vaněk. 35 Tento stav však byl v roce upraven tak, že byla s ní
mělo

Sb. listin lll-2b/9. Administrační zpráva m. Prahy za r. 1897 str. 340. Srv. Čelakovského
v knize Vojtěcha K r a u s a; Dějiny obecní správy král. hlav. města Prahy za
I. 1860-80 I. sv. (v Praze 1903).
34 Viz předmluvu ve Sborníku příspěvků k dějinám města Prahy I, I. (v Praze 1907).
35 Václav Lešer, jenž se byl ucházel o přijetí za archivního adjunkta r. 1871, působil nejprve
při městské statistické kanceláři od 19. července 1870 jako druhý příručí a magistrátní oficiál;
r. 1874 stal se prvním příručím a 8. března 1883 přešel jako oficiál II. do popisního úřadu.
5. května 1902 byl zvolen přednostou pomocných úřadů v VIII. hodnostní třidě při hlavní měst
ské registratuře a tam setrval až do penzionování 16. března 1908; sbor obecních starších udělil
mu při tom titul ředitele hlavní městské spisovny. Lešer býval písařem Palackého i Tomka
a pomáhal při různých vědeckých pracích Emlerovi i dr. Klimentu Borovému, jsa i Historickým
33

předmluvu
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spojena expozitura městského archivu, podřízená městskému archiváři, zvláště
že tito úředníci pracovali odděleně od archivu, majíce místnost v 2. patře
domu čp. 4-1., a do ní přikázán i dr. Vaněk a s ní spojeno vydávání Almanachu
města Práhy i Dějin obecní spráVy. V náhradu za dr. Vaňka obdržel městský
archiv v lednu r. 1901 písaře Josefa Tužila a nový písař MUC Karel Stehlík
byl přidělen 2. prosince 1901 k expozituře, když Václav Lešer byl přeložen
do městské spisovny.36 Poněvadž se však Vojtěch Kraus stal zároveň řídícím
redakční kanceláře pražského adresáře, expozitura, zvláště když vykonala
aspoň část svěřeného úkolu, více se sbližovala s redakcí adresáře a odtrhovala se od městského archivu, že se vyvinul zcela volný poměr ještě za archivář
ství Čelakovského. Tím ovšem nemohly míti publikace svěřené expozituře
k zpracování ten vědecký význam, který by byly měly, kdyby byly vyšly z rukou odborných úředníků, a to není-li tak viděti na Almanachu města Prahy,
spolkem často používán za opisovače ve všelikých potřebách. Při obci pražské uplatnil se zejména redigováním prvního českého adresáře r. 1884, po němž následovaly ještě adresáře r. 1891,
1896 a 1901; mimoto vydal r. 1896 kapesní vydání Ukazatele domů, r. 1897 první Schematismus obecní, r. 1898 a 1899 první Almanachy m. Prahy. V letech 1902-1904 pořizoval překlady
úředních spisů ze slovanských jazyků a v I. 1903-1905 založil 14 referátních spisoven a sepsal
instrukci hlavní městské spisovny. (Spisy v registratuře prezidiální kanceláře odd. osob.
Vlll/100.)- Vojtěch Kraus (nar. v Praze 13. února 1865) nastoupil k pražské obci za písaře
7. října 1883 a v jejích službách setrval až do 4. února 1921, kdy odešel do výslužby v VI.
hodnostní třídě 2. stupně. Posledních 16 let byl přednostou kanceláře pro vydávání adresáře,
almanachu a jiných orientačních pomůcek a vedle toho vedl v prezidiální kanceláří od počátku
světové války agendu sociální péče, maje od r. 1913 titul přednosty pomocných úřadů . (Spisy
tamže pers. VIII./17.) - František Oldřich Vaněk (nar. v Olomouci 1. ledna 1857) po absolutoriu
na právnické fakultě vídeňské univerzity vystudoval na filozofické fakultě české univerzity
. v Praze a 21. ledna 1897 byl prohlášen doktorem filozofie. Do služeb pražské obce byl přijat už
I. září 1885 a byl přikázán postupně výpravně, bernímu referátu, referátu vojenské taxy, měst
ské knihovně . Koncem své služby byl přidělen od 10. října 1906 statistické kanceláři. Byl
penzionován 16. dubna 1920 jako kancelářský adjunkt a zemřel 2. ledna 1923 v Praze. Napsal
řadu prací z oboru filozofie a orientálních dějin a přispíval i k dějinám města Prahy, jsa zvláště
spolupracovníkem Ottova·slovníku naučného; možno uvésti: Zkazky a pověsti biblické (v Praze 1890), Nejstarší písně a průpověd i Ebreů (1891), Jednotný názor o všemíru (3 . vyd. 1902),
Starý a nový názor světa (1909), Dějiny starověkých národů orientálních (1910), Pravěk Palestiny (1893), Animismus se zvl. zřetelem k národům semitským (1898). Zajímavo je, že se první
u nás obíral problémem letu vzduchem ar. 1886 vydal spis Plavba vzduchem. V městském
archivu sepsal práci Praha za války r. 1866 a válečná náhrada (uloženo v rukopise) a Dějiny
škol pražských (částečně tištěno v Učitelské besedě 1898-99). - (Spisy tamže)
36 Karel Stehlík (nar. v Praze 13. prosince 1860), absolvovaný medik, byl přijat za písaře
k pražské obci 2. prosince 190 I, r. 1905 dostal titul výpomocného úředníka a 1908 titul kancelářského praktikanta. Odtud postupoval, jsa od r. 1908 přímo zaměstnán v městském archivu,
až byl propuštěn do výslužby s titulem mag. přednosty v VII. hodnostní třídě dnem 1. srpna
1925. (Spisy tarnže pers. VIII./145) Sestavil slovníky českoněmecké pro různá povolání a napsal
řadu článků pro Věstník obecní, zvláště o pražských pomnících.
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který byl vydán v I. a ll. ročníku redakcí VáclavaLešerar. 1898 a 1899 a potom
redakcí Vojtěcha Krause od r. 1900 v dalších ročnících 37 , je to pozorovati na
I. dílu Dějin obecní správy, jenž byl věnován prvnímu desetiletí z období
1860 až 1880. V něm je vypsání vývoje samosprávných obecních sborů a jejich
činnosti i pojednání o pražském obecním řádu, o úřadech a dobročinných
ústavech, jakož i živnosterfských podnicích obce. Proto také I. díl, který vyšel
r. 1903, nedočkal se už pokračování, třebas se na sbírání materiálu pracovalo
ještě dále. Ale zato Sborník příspěvků k dějinám města Prahy, jemuž Čela
kovský připravil půdu, ujal se a stal se důležitou vědeckou publikací, rovnaje
se podobným dílům jiných i cizích archivů.
Teige do spořádání těchto všech věcí nemohl zasahovati v době archivář
ství Čelakovského, i kdyby byl býval chtěl. Teigeho činnost mohla znamenati
jen doplněk a podporu činnosti Čelakovského, a nutno zdůrazniti, že si Teige
brzy nalezl vhodné pole k práci a že v ní došel v deseti letech k požehnaným
výsledkům. Dal se vésti plnou měrou snahou, aby zdokonalil archivní pomůc
ky, orientující po sbírkách, a aby jimi opatřil ty části, které jich dotud postrádaly. A jeho přičiněním a podivuhodnou pílí se stalo, že se archiv města Prahy mohl postaviti do řady nejspořádanějších archivů vůbec. Provedl revizi
všech oddělení archivních sbírek, obnovil a doplnil katalogy rukopisů a měst
ských knih, lokační a reální, pojav do nich pochopitelně všechny přírůstky
i mnohé kusy, které dotud byly uloženy ve skladišti, vzal na sebe přehlídku
knihovny a založil k ní cenné a zevrubné katalogy a opatřil i velkou sbírku
měšťanských dokumentů a soukromoprávních měšťanských listin, jež dotud
ležely na hromadě ve svazečcích podle abecedních písmen, lístkovými rejstříky, jako vyšel z jeho rukou i rozsáhlý rejstřík lístkový k obsahu velké řady
městských knih. Řekne-li se to vše, na první pohled sotva si neznající udělá
představu o velikosti díla, ale snad k bližšímu objasnění přispěje, jestliže se
dodá, že při knihovně šlo asi o 20 000 svazků, při listinách dobře o 100 000
kusů a při rukopisech o několik set foliantů. A rejstříky Teigeho jsou vzorem
přesnosti a spolehlivosti. Katalogy knihovny, to nebyl jen lístkový index lokační a autorský, nýbrž rozepisoval se obsah každé knihy do značných podrobností, a šlo se tak daleko, že se věnovala stejná pozornost i studiím
a článkům v odborných časopisech a revuích, pokud měly historickou důleži
tost. A také rejstříky k listinám a rukopisům přihlížely nejen k jménům osob,
37 V Almanachu v I. a II. roč. uveřejnil přehled událostí od listopadu 1896 do konce října
1898 Václav Lešer, odtud pak v roč . III.- IX. do konce října 1905 dr. Fr. O. Vaněk. Pak sepisování kroniky bylo zastaveno, poněvadž městská rada nebyla spokojena s výběrem látky a přeru 
šila tisk Almanachu.
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nýbrž i k obsahu, a měly-li listiny pečeti , i ty byly uvedeny v index, jako
i autografy vydavatelů listin, smlouvajících se stran nebo svědků . Při této
práci, jíž si postavil trvalý pomník, měl Teige na paměti, aby byla s prospěchem
nejen v úředních potřebách, nýbrž i vědeckých, a tím způsobem povznesl
jméno městského archivu jako vědeckého střediska. Nikde jinde nebyl archivní materiál a knihy v knihovně tak snadno a pohodlně přístupny jako
v městském archivu, a jestliže katalog knihovny představoval bibliografickou
pomůcku k českým i pražským dějinám s přihlížením k všeobecnému vývoji
středoevropských měst a jejich práva i zřízení, je viděti, jaké služby mohl
prokázati, když každému na jeho žádost bylo možno zodpověděti otázku pouhým předložením lístků . A svým přičiněním Teige vpravdě odhalil cenu všeho archivního bohatství a učinil je majetkem všech, kdo co potřebovali . A to
všechno provedl Teige sám, vlastní rukou, nemaje ani k pomoci písaře, a ty
tisíce a tisíce lístků mluví neustále mnohostranností i minuciozností práce.
Teige ovšem v díle započatém pokračoval, jak potřeba kázala, když přišly
další přírůstky do archivních sbírek. Čelakovský se o tyto věci neustále staral,
a podařilo se mu, že ministerstvo spravedlnosti, ač ještěr. 1897 zamítlo podobnou žádost pro odpor prezídia zemského soudu v Praze, výnosem ze 16. květ
na 1900 dalo svolení, aby od okresního soudu v Karlíně bylo převzato 79
knih týkajících se pozemků špitálu sv. Pavla za Poříčskou branou, jurisdikce
řádu křižovníků s červenou hvězdou u sv. Petra na Poříčí a pozemků náležejících kdysi k postrannímu právu děkanství sv. Apolináře na Novém Městě
a vesnic, dvorů i vinic libeňského panstvL3 8 Čelakovský zvláště se také zasazoval, aby cechovní archiválie, chované namnoze u řemeslných společenstev,
ba i u osob soukromých, byly v zájmu uchránění a vědeckého bádání uloženy
v městském archivu, a i v tom měl některé úspěchy. Společenstvo pražských
mlynářů, které bylo ještě r. 1888 zamítlo vyzvání městské rady, aby svěřilo
městskému archivu k uložení své pamětní knihy a jiné písemnosti, vyhovělo
r. 1903 přání znovu vyslovenému, jako již r. 1900 společenstvo sladovníků
rozhodlo se odevzdati důležitý archiv sladovníků a nákladníků piv vaření. 39
Roku 1901, když byla připojena ke Praze Libeň, obdržel městský archiv
k uschování také některý archivní materiál toho města, ale jinak nedošlo se
větších zisků, neboť bylo přece neporozumění dosti v různých stranách a také
záhy byl městský archiv přiveden k nedostatku místa. Přibývaloť v jeho sbírkách přirozeným vývojem, zvláště že i knihovně byla zvýšena roční dotace.
Stalo se to usnesením městské rady z 2. dubna 1897 z 200 zl. na 500 zl.
38 Sb. listin II.-979/14, 15. Srv. Administrační zprávu za r. 1897 str. 342 a za r. 1899 str. 405.
39 Tamže II.-979/16 a Administrační zpráva za r. 1899 str. 405.
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a usnesením městské rady z 1. února 1900 stoupla na 1 200 K. Ovšem z této
sumy mělo se také vynakládati na pořizování opisů pro diplomatář města Prahy, na nějž Čelakovský pamatoval zvláště také při svých cestách do ciziny.40
Právě přípravné práce pro městský listář, ačkoliv se při rozsahu podniku
nemohly v době Čelakovského dostati přes první počátky, byly příčinou, že
se do městského archivu vypůjčovaly rukopisy i listiny z jiných archivů, cizích i domácích, že byli zjednávání k opisování kopisté, studenti, a ti, pracujíce pod vedením Čelakovského, získávali od něho poučení a radu a měli
příležitost, aby přistupovali k látce pro své práce. A poněvadž Teige byl vlastně v archivu neustále, kdežto Čelakovského vyvolávala z něho jeho povinnost učitelská a činnost poslanecká i veřejná, padal na váhu i jeho vliv a jeho
návod, zvláště že si Teige svou velikou a neúnavnou pořádací činností zjednal neobyčejné vědomosti, z kterých těžil pro své účely, ale kterých nezavíral
před jinými. A jako jeho představený neustával pokračovati ve svém vědec
kém díle, dovršuje řadou prací i edic svůj životní program, dávaje i soupisem
rukopisů archivu hlav. města Prahy do r. 1526 cenný dar svěřenému úřadu
a ukazuje tím, jak úřední i vědecká práce jsou nerozlučně spojeny, tak i Teige
postavil si vědecký cíl, a zatímco drobnějšími statěmi upozorňoval na sebe,
energicky a vytrvale vložil se do místopisné práce, maje k ní doporučení ještě
samotného V. V. Tomka. 41 Chtěl přinésti pokračování podivuhodné knihy
Tomkovy, Základů starého místopisu pražského, a to nejprve pro Staré Město
pražské v letech 1437-1620; ale i jeho právnické školení se v něm ozvalo,
a pomyslil, že by v rámci starého místopisu mohl uveřejniti všechen soukromoprávní materiál z městských knih archivu města Prahy i z jiného materiálu.
A právě pro tuto práci, která byla tak široce založena, vyšly mnohé a mnohé
výpisy a opisy, k nimž i kopistů bylo používáno a jimiž zvláště úředníku Josefu
Tužilovi byla dána možnost, aby se dobře naučil čísti stará písma, především
českých a německých textů, a vznikly zmíněné už rejstříky k rukopisům, z nichž
měl však užitek každý badatel, přicházející nebo dovolávající se archivu. Mělť
městský archiv už dříve za Emlera i četné vědecké styky s cizinou, a ty nebyly
přerušeny ani nyní, zejména když Čelakovský měl hojné vztahy s cizímí učenci,
nýbrž byly posilovány a rozhojňovány.
Čelakovský byl opravdu muž, který věděl, co chce a co archiv potřebuje.
Jestliže od počátku projevoval snahy po soustředění všech městských archivních památek pražských, zasazoval se také horlivě o to, aby stará magistrátní
registratura od r. 1784 do 1850, jak zbyla po Erbenově skartování, byla při40 Administrační

41
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pojena k městskému archivu. Ale zabránil tomu nedostatek místa v staroradnici, neboť přibyly-li městskému archivu některé nové místnosti
v přízemí 42 , ihned je zabraly zvláště noviny, jejichž sbírka se množila dary
i odbíráním kanceláře prezidiální. Byla to škoda, že se nezdařil tento úmysl
Čelakovského, neboť stará spisovna byla pak přestěhována do sklepů Vyšší
dívčí školy, zůstávajíc pod správou hlavní registratury, a nebyla přesto, že
byla spořádána a že v pořádku dobře byla udržována, tak snadno přístupna
pro úřední i vědecké potřeby, jak by bylo bývalo žádoucí. Snad také bylo
pochybením, že Čelakovský vázal převzetí staré spisovny pod archivní správu podmínkou, aby k archivu byli přiděleni dva další odborní úředníci. Pomýšlel sice při tom, že by tím způsobem bylo možno splniti i jiný důležitý
úkol, vydati listiny o nadáních a fondech, jejichž správu a udělování má pražská obec v rukou, a provésti revizi materiálu u těch nadání, která změnami
právních poměrů a jinými okolnostmi byla odňata pravomoci pražské obceČelakovský sám v mladších letech dal se do přípravných prací, ale musil je
přerušiti pro přílišné zaměstnání v jiných směrech-, jenže jeho nárok zdál se
přílišným, a tak byly zvětšeny obtíže. Proto je litovati, že Čelakovský spíše
nepůsobil k tomu, aby byl rozmnožen pomocný archivní personál, poněvadž
ten by byl spíše obdržel a bylo by se bývalo zabránilo tomu, co se jevilo ještě
dlouho v potomních dobách, že odborný archivní úředník byl spolu i písařem
a popřípadě sluhou.
Za naznačených podmínek zůstávaly archivní povinnosti celkem beze
změny a oba úředníci oddávali se jim s plnou svědomitostí a pilností i ochotou. Z jejich pera zvláště vznikla dlouhá řada zpráv a dobrozdání ve všelikých
otázkách a jimi znovu a znovu potvrzovala se zdatnost a pohotovost městské
ho archivu. Proto se mu také vycházelo vstříc v různých ohledech, a co ještě
třeba připomenouti, Čelakovský obzvlášť si vyžádal, aby mohla býti prováděna konzervace a převázání četných poškozených a chátrajících městských
knih. Dálo se to v archivních místnostech a k práci byl firmou Ed. Fleissiga,
jež po dlouhá desetiletí prováděla vázání knih archivní bibliotéky, vysílán
dovedný knihařský dělník Vladimír Bukovič, který snad 20 let byl tak v růz
ných obdobích zaměstnáván a prokázal městskému archivu platné služby. 43
městské

4 2 Dekretem prezidia ze 4. dubna 1905 byla přikázána archivu v přízemí staroměstské radnice místnost č . 12 zvláště pro uložení sbírky časopisů, ale odejmuta dříve vyhrazená místnost
č. 8. Sb. listin III.- 2c/12.
43 Viz Administrační zprávu za r. 1895 str. 251 . Do konce r. 1896 bylo opraveno 400 rukopisů, a v práci bylo potom pokračováno po kolik let, zvláště, že i knihy získané od úřadu zemských deska pozemkových knih byly zčásti v poškozeném stavu.
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Klidná léta práce a vzájemné spokojenosti plynula oběma archivním úřední
kům až příliš rychle. Najednou takr1ca přišla šedesátka Čelakovského 23 . dubna

1906 a služby jeho v městském archivu bylo pak už na mále. Sám se rozhodl,
že jej opustí, aby se mohl tím spíše věnovati vědeckým úkolům, jež měl ještě
na mysli, a maje doslouženo, chtěl tím projeviti i ohled na kolegu, svého
adjunkta, který by jinak nebyl mohl povýšiti. A tak, když mu byl sbor obecních starších udělil ll. června 1906 ad personam VII. třídu hodnostní, podal
12. září 1906 žádost městské radě , aby navrhla sboru obecních starších jeho
propuštění jako městského archiváře na odpočinek. A louče se s úřadem, jenž
mu byl chloubou i zdrojem k jeho růstu, mohl vším právem vysloviti přesvěd
čení, že jeho služba nebyla pro pražskou obec a vůbec českou veřejnost zcela
bez prospěchu , jakž ostatně tomu nasvědčovaly mnohé pochvalné dekrety
a uznání úřední i projev prezidia městské rady při nedávném jubileu. Zároveň
však dával najevo vůli, že vstupem na odpočinek vlastně nepřeruší služeb při
obci pražské docela. "Moje vědecké práce" - prohlásil - "jež míním
v posledních letech života provésti, budou se týkati větším dílem dějin stavu
městského v zemích českých , a tedy v první řadě našeho hlavního města,
a následkem toho budu i nadále nucen, bych při studiích svých bohatých pramenů v archivu města Prahy uložených užíval. . ." Sbor obecních starších vyhověl jeho žádosti ve schůzi 1. října 1906 a usnesl se, aby jeho penze činila
6 000 K ročně a aby mu byl udělen za mimořádné zásluhy čestný titul ředitele
archivu král. hlav. města Prahy. A starosta dr. Groš, připomínaje činnost Čela
kovského, za souhlasu shromáždění, které povstalo, přál archiváři odcházejícímu ze služby zdraví a zdar pro jeho další práci.44
Dnem 1. listopadu 1906 odešel Čelakovský do výslužby, která však nepře
trhla jeho těsných vztahů s archivem města Prahy. Ovšem v něm šlo nyní o to,
kdo bude nástupcem Čelakovského a koho dostane za adjunkta. První věc
byla vyřešena snadno, neboť Čelakovský sám působil k tomu, aby městským
archivářem byl zvolen Josef Teige, jenž sice r. 1902 byl povýšen do IX. hodnostní třídy s platem 2 800 K, avšak jinak neměl možnosti postupu, když
VIII. třída byla vyhrazena městskému archiváři . A tak po domácím konkursu,
v němž mohl býti Teige jediným uchazečem, byla provedena jeho volba ve
sboru obecních starších, což bylo zřejmým uznáním dosavadní jeho činnos
ti.45 Teige pak, ujímaje se městského archivářství, přistupoval k němu s nejlepšími úmysly a ty dal najevo v nejbližší době, když žádal, aby bylo obsazeno
Spisy v registratuře pers. kanceláře odd. osob. IX/23 a příslušné protokoly. Srv. Adminizprávu za r. 1905-1907 str. ll 03 nsl.
4 5 Spisy tamže pers. IX/36 a protokoly.
44
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uprázdněné místo adjunkta městského archiváře . Při tom ovšem převzal mnoho z toho, co už Čelakovský dříve vyslovil a oč usiloval, a zejména opakoval
požadavek, aby stará magistrátní spisovna od r. 1784 byla spojena s měst
ským archivem a aby byl učiněn pokus o získání a shromáždění veškerých
písemných památek někdejších pražských cechů. K tomu měl také názor, že
by i archivy pražských far měly býti uloženy v městském archivu pro větší
bezpečnost, ale při tom nepočítal s nepřemožitelnými překážkami, které by
těm snahám vyvstaly, kdyby se byl kdo opravdu zasazoval o realizaci věci .
Proto se nic z toho nestalo skutkem, a poněvadž pražská společenstva řemesl
ná raději ukládala cechovní písemné památky s jinými do městského muzea,
ani v tom směru nedošlo se k pokroku. Jen stará spisovna byla přestěhována
ze sklepů Vyšší dívčí školy do staroměstské radnice a umístěna v prvním poschodí příčného traktu, ale na to bylo třeba čekati až do r. 1912.
Teige zároveň však měl na péči i vědeckou stránku archivní činnosti a kladl
na ni důraz více nežli bývalo obvyklé. Vedly ho k tomu vlastní zkušenosti
a přesvědčení, neboť věděl, že vědecká práce je čestnou funkcí archivu a je
nejlepším měřítkem schopností, píle i vědomostí každého archivního úřední
ka. Proto vyslovoval přání, aby archiv města Prahy měl možnosti k soustře
ďování opisů listin a knih, důležitých pro pražský dějepis, ať by byly chovány
v jiných archivech domácích nebo cizích, a dával najevo i jistou ochotu, kdyby se žádalo na archivních úřednících , aby pokračovali v Tomkově díle, Dě
jepisu města Prahy, jenž byl přerušen při r. 1608 smrtí autorovou. Jenže upozorňoval, že by ihned nebylo možno přistoupiti k podniku, obírajícímu se
dobou málo propracovanou, bez předchozí přípravné práce, a poukazoval, že
by se nejprve musil sbírati materiál a že by se musily monografiemi zodpově
děti jednotlivé obory městských dějin. Při tom počítal se sklony a schopnostmi jednotlivých úředníků, chtěli-li by se věnovati politickým nebo hospodář
ským dějinám anebo práci místopisné nebo právněhistorickému bádání. A tak
chtěl spojiti správní a pořádací archivní činnost s vědeckými snahami, věda,
že není možno jedno odděliti od druhého, a věda, že archivář nemůže býti bez
vědeckých zájmů a úmyslů, poněvadž všechna povaha archivní práce je vě
decká. Proto také hleděl odvrátiti od archivních úředníků všechno, co by je
rušilo v jejich vlastních úkolech, a proto se po příkladu Čelakovského bránil,
aby s archivem byla spojována povinnost psáti obecní kroniku, jak se zase
pomýšlelo, a toho také dosáhl. 46
Teige měl značné školské vzdělání a zakládal si na něm. A proto stal se
mluvčím názorů, které se tehdy stávaly módou, že každý archivní úředník má
46

Viz blíže Vojtí še k, Josef Teige uv. m. str. 209.
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absolvovati vídeňský institut pro rakouský dějepis. To se vyslovovalo bez
ohledu, že ten ústav neměl významu pro naše poměry, přecházeje naši historii
a nestaraje se o naše historické prameny, a na tom se lpělo, ačkoliv je běžná
pravda, že vysvědčení nezajišťují vždy schopnosti, svědomitosti a lásky k práci
i povolání. Teige také chtěl, aby do podmínek konkursu na místo adjunkta
byla vložena potřeba státní archivní zkoušky na zmíněném ústavu, a jen odpor Čelakovského tomu zabránil. Čelakovský totiž zasedal spolu s Teigem
a archivním inspektorem, městským radním Václavem Brožem v komisi, která měla stanoviti znění konkursu, a právem upozorňoval, že kdyby se vzal
ohled na Teigeho mínění, bylo by v tom ostří proti němu a znamení, že snad se
k archivářství nehodil, protože neměl té školy, ač sám vykonal jistě platné
služby archivu i vědě. A tak se Teige musil spokojiti, aby se poznamenalo, že
přednost při udělování místa obdrží, kdo se vykáže znalostí paleografie prokázanou vysvědčením. 47 Jenže Teige, nemohl-li veřejně, tedy v soukromých
rozhovorech, když se někteří mladí pracovníci o místo zajímali, projevoval
své přání, a odradil zvláště dr. J. V. Šimáka i jiné osoby od podání žádosti.
A tím se stalo, že účast v konkursu byla velmi nepatmá, a když nemohl býti vzat
zřetel na kandidáta, jenž byl nezkoušeným suplujícím profesorem, ač se dovolával své lásky k archivářství a k vědecké práci, byl zvolen v městské radě
19. února 1907 adjunktem městského archiváře v X. hodn. tř. za přítomnosti
23 městských radních 20 hlasy PhDr. Eduard Šebesta, absolvent Institutu pro
rakouský dějezpyt ve Vídni a praktikant místodržitelského archivu v Praze.48
Teige jako představený městského archivu právem se mohl domnívati, že
je čas, aby se spíše nežli dalším pořádacím pracem věnoval svým vědeckým
úkolům, a z úředních povinností ponechával si hlavně vyjádření a dobrozdání
o některých důležitých otázkách, tak o nadačních věcech, o dějinách a postavení sboru pražských ostrostřelců a o poměru pražské obce ke Střeleckému
ostrovu apod. Zpracovávání přírůstků ve sbírce listín a v knihovně a popřípa
dě v jiných odděleních mělo připadnouti adjunktu, jenž jinak vyvinul snahu,
aby archivní místnosti byly upraveny a opatřena skřiň na katalogy i železná
skříň na archiválie a popřípadě vystavěna nová administrační budova, v níž by
zejména městský archiv získal potřebné místo a moderně zařízené místnosti. 49
Pro práce písařské zůstával v archivu stále JosefTužil,jenž postupoval podle
47 Sb. listin Ill.- 2 Komise byla zřízena usnesením městské rady ze 4. prosince 1906 čj.
3120 os. a jí byla předložena i otázka, má-li novému adjunktu býti uložena povinnost, aby
pokračoval v sepisování kroniky města Prahy.
4 8 Protokol městské rady z 19. února 1907.
49 Usnesením městské rady I. dubna 1910 bylo dokonce na stavbu budovy městského archivu a městské knihovny rezervováno místo.
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pravidel, stav se kancelistou, a k němu přibyl v r. 1908 MUC Karel Stehlík,
přešed z expozitury; tam zaměstnával se sbíráním materiálu pro pokračování
dějin obecní správy, v archivu však zvláště dal se do pořizování lístkových
rejstříků k protokolům městské rady i sboru obecních starších a do pořádání
sbírky výročních zpráv, kdežto Josef Tužil měl na péči udržování pořádku při
vazbě knih, v knihovně a ve sbírce časopisů .
Ale brzy se ukázala potřeba dalšího rozmnožení sil, a tak dnem 1. prosince
1909 nastoupil jako pomocná síla vědecká s platem 100 K PhC Václav Vojtíšek, absolvent filozofické fakulty české univerzity pražské, jenž po dosažení
doktorátu filozofie byl zvolen na nově systemizované místo adjunkta měst
ského archiváře v X. hodnostní třídě dne 14. listopadu 1911 se zpětnou platností od 1. srpna t. r. 50 Ten byl již od léta r. 1909 zaměstnáván v městském
archivu jako kopista, takže mohl hned vzíti na sebe vedení archivní knihovny
i vedení inventáře a katalogizování moderních právních listin, jsa zaměstná
ván i jinými pracemi, zvláště když jeho postavení bylo upevněno. Důsledkem
systemizování druhého adjunktského místa pak bylo, že archivu byla přikázá
na magistrátní spisovna od r. 1784 v r. 1912, a k ní přešel dr. Eduard Šebesta;
měl úkolem opatřiti ji moderními pomůckami, jež by zajišťovaly v ní bezpeč
nou orientaci pro úřední i vědecké potřeby, a k ruce obdržel na pomocné
práce Václava Bouře, jenž se časem stal magistrátním doručovatelem. V r. 1911
udála pak se ještě ta důležitá věc, že byl k městskému archivu připoután knihař Vladimír Bukovič jako magistrátní doručovatel, a tak mohl prováděti tím
spíše knihvazačské a konzervační práce ve prospěch archivu, vyznamenávaje
se při tom opravdovým porozuměním a láskou k věciY Mimo to městská
rada ve schůzi 7. března 1911 zmocnila archiváře Teigeho, aby svěřil magistrátnímu sekretáři v. v. JUDr. Michalu Navrátilovi některé archivní práce, zejména sepisování obecní kroniky- navazovalo se tak na práci někdy konanou
dr. Vaňkem- za honorář 800 K ročně, avšak neuložila dr. Navrátilovi nutnosti
práce v archivu ani úředních hodin. 52
50 Usnesení městské rady z 30. listopadu 1909 čj . 3943 pres. os. z ll. srpna 1911 čj . 2798
pres. os. a ze 14. listopadu 1911 čj. 4612 pres. os. Systemizace druhého adjunktského místa
stala se usnesením sboru obecních starších z 25. září 1911 čj. 3503 pres. os.
51 Vl. Bukovič (nar. v Praze 30. července 1859) vyučil se u knihařské firmy Ed. Fleissiga
v Praze a u ní setrval jako dělník plných 34 let. Do městského archivu byl přijat od 1. února
1911 za mag. doručovatele podle usnesení městské rady z 30. ledna t.r. čj. 606 pres. os. Platu
měl 2 K denně, od I . května 1911 2 K 40 h, od I. února 1914 2 K 80 h. Archiv městský má po
něm různé památky jeho opravdového umění a zvláště dokonalým způsobem opravil dvě ohořelé staroměstské knihy ze 14. století, rkp. č. 987 a 988, které za dřívějšího stavu velmi chátraly.
(Spisy v registratuře pres. os. XI./841 ).
5 2 Sb. listin III.- 344.
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Ale třeba zaznamenati ještě jednu novotu, která, i když měla přechodnou
existenci, nezůstala pro městský archiv bez užitku. Bylť k němu přidělen 53
městský stavební archivář, c. k. konzervátor ing. Jan Herain, jenž nastoupiv
službu na nově systemizované místo IX. hodnostní třídy 1. ledna 1904- volba byla provedena v městské radě po veřejném konkursu 24. listopadu 1903
19 hlasy z 20- nejprve byl ve svazku k IV. odboru stavebního městského
úřadu. Stalo se to 24. prosince r. 1906, a Herain, jenž vynikal odbornými
zkušenostmi a rozhledem i měl velký smysl historický a pros lul jako nejlepší
znalec staré Prahy, mohl často přispěti buď samostatnou prací nebo pomocí
při řešení otázek uměleckohistorických . Jeho paměť byla až podivuhodná a tři
cetiletou prací snesl si bohatý materiál výpisků z městských knih, desk zemských, z farních matrik, z knih popisného úřadu a z jiných pramenů, které
sestavoval i v abecední rejstřík pro slovník českých umělců, a tak se vyznačo
val překvapující pohotovostí a neobyčejnými vědomostmi. Když byl dosazen
v úřad, neměl vlastně sbírek, ty musil teprve sestaviti vyřazováním plánů zboře
ných domů se spisů stavebního referátu; ty přinesl i do městského archivu
a tam také časem počal zakládati soukromou sbírku plánů a vyobrazení čes
kých měst, zvláště Prahy. Zároveň byl i jednatelem Komise pro soupis památek města Prahy a technická kancelář této korporace, postavená mu pod dozor, vešla v těsný styk s městským archivem na prospěch oboustranné činnosti.
Úkolem Herainovým ovšem nebylo, aby seděl za psacím stolem, jeho povinností bylo, aby měl evidenci po všech stavebních pracech v obvodu města
Prahy pro zajištění a zabezpečení památek, a proto byl zaneprázdněn komisemi a schůzemi a jen v odpoledních hodinách oddával se studiu, k němuž ho
srdce táhlo. Ale i tak působení jeho pro městský archiv bylo významné a mělo
vliv i na ostatní jeho úředníky a slibovalo mnoho pro rozvoj archivu, třebas
byl už Jan Herain pokročilejšího věku. Bylť v prvních letech neobyčejně čilý
a svěží, měl mnohostranný zájem a k lecčemu se připravoval a chtěl provésti.
A uskutečnil obzvláště výstavku staropražských fotografií, především fotografií pražských portálů a kreseb na jubilejní výstavě r. 1908, jako r. 1911
sestavil výstavku pohledů na česká města u příležitosti sjezdu českých měst
a konečně r. 1913 v přízemí a v 1. patře jižního radničního traktu rozsáhlou
expozici k předvedení ikonografie a stavebního vývoje Prahy. 54
Sb. listin III.- 2. Viz Václav Voj t í š e k, Jan Herain v Časopise Spol. přítel starož. čes.
XXII. 1914.
54 Viz V o j t í š e k, Jan Herain uv. m. str. 131; Katalog pavillonu král. hl. m. Prahy na
výstavě Obchodní a živnostenské komory pražské; IV. sjezd českých měst v Praze 1911 . Výstava technickozdravotní sekce Svazu čes . měst 15 .-22. října 1911.
53

roč .
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Za těch okolností se zdálo, že činnost městského archivu za Teigeho řízení
dobrou cestou, zvláště když postavení archivních úředníků bylo upraveno podle nových pravidel vydaných o automatickém postupu magistrátních
a obecních úředníků a když odborným archivním úředníkům bylo přiznáno
postavení rovnocenné s postavením úředníků vysokoškolského vzdělání
s ustanovením, že počínají službu X. hodnostní třídou. 55 Vždyť i na věcný
náklad bylo pamatováno štědřeji v obecním rozpočtu; od r. 1911 byla zvýšena dotace archivní knihovny na 2 000 K, povolena položka na opisování
archiválií důležitých pro dějepis města Prahy, dána možnost, aby se knihy
·a časopisy mohly v náležÍté míře vázati i archiválie opravovati a konzervovati,
archivní materiál ukládati a pořádati a archivní publikace vydávati. Do archivního obsahu mimořádně přibyl archiv Akademického čtenářského apolku, zrušeného r. 1889, převzatý z nepříhodného uložení v r. 1910, a archiv bývalého
cechu pasířského, cínařského a špendlikářského, získaný v r. 1912. 56 Vedle
toho možno poznamenati, že tehdy byly městskému archivu učiněny některé
dary, ač selhaly nové pokusy o hromadnější získání cechovních archiválií 57 ,
nebo se podařily příhodné koupě 58 , a že zejména archivní knihovna byla v ten
čas značně obohacena. To se stalo tím, že jednak v r. 1910 bylo vybráno
z pozůstalosti sl. Jindřišky Slavínské, jež ji byla odkázala pražské obci, asi
půjde

Usnesení sboru obecních starších z I. května a z 6. června 1910 čj. 2046 a 2711 pres. os.
Archiv Akademického čtenářského spolku připadl podle stanov po jeho rozpuštění pražské obci s jiným spolkovým jměním. Byl různě opatrován, posléze v přízemní místnosti Vyšší
dívčí školy. Městskému archivu byla dána jeho správa usnesením městské rady z 12. listopadu
1909 čj. 5087- Lb. (Sb. listin IL č. 1011 a liL Archiv Akad. čtenář. spolku). Srv. Administrační
zprávy za r. 1890, 1891-92, 1893-94, 1895- Knihy cechu pasířů, špendlíkářů, mosazníků
a cínařů byly zařazeny do sbírky rukopisů č. 3436-3468, listiny jejich do zvláštního fasciklu do
sbírky listin č. IV
57 Roku 1911 byl požádán živnostenský ref. lL b. za pomoc v této věci a k čj. S 1230-2 ai
1911 byla podána zpráva čj. 1011 arch. o cechovních archiváliích již v městském archivu uložených a doporučeny zásady případné akce. Pro ni už dříve r. 1910 byl sepsán archiv společen
stva krejčovského . Roku 1913 bylo požádáno společenstvo zednických a kamenických mistrů
v Praze, aby uložilo cechovní knihy i jiné archiválie do městského archivu, ale dalo zamítavou
odpověd'. Zato r. 1911 J. Štípek, majetník uzenářství , daroval 12 výučních listů řeznického
řemesla, knihař Bauc několik listin ar. 1914 Vojtěch Jabůrek, majetník pokryvačského závodu,
věnoval do archivní sbírky dvě cechovní knihy pokryvačského řemesla od r. 1695 a 1751.Pokud jde o jiné písemné památky, r. 1909 Občanská beseda v Pacově postoupila získaný purkmistrovský manuál Starého Města pražského od r. 1592 a r. 1911 L. Hainz prostřednictvím
mag. rady v. v. dr. Jindřicha Malého odevzdal rukopis K. J. Erbena Zpráva o starobylém orloji
na radnici Starého města pražského.
5S Koupena řada cechovních privilegií a artykulů i j iných archivních památek; viz Administrační zprávy z příslušných let a V oj t í š e k, Archiv kráL hlav. města Prahy v r. 191 Oa 1911
ve Věstníku obecním r. 1911 a 1912.
55

56
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400 kusů vzácných časopisů i knih z 1. poloviny 19. století 59,jednak zádušní
z 3. července 191 Opostoupil ze svého skladiště i dal odevzdati z far kostela sv. Trojice ve Spálené ulici a sv. Vojtěcha
přes 300 děl, tisků 17. a 18. století, misálů a spisů obsahu náboženského,
filozofického, právnického, klasiků apod. 60 Také městská knihovna odevzdala řadu historických francouzských publikací, jež doplňovaly publikace
v městském archivu už uložené 61 - pocházely většinou z darů francouzského
ministerstva školství a města Paříže- a mimoto některé rukopisy literární
pozůstalosti E. Bozděcha. 62 A tak, když se i jinak archivní agenda rozmáhala,
byly podmínky k rušné a pilné práci, zvláště když i archivní publikace mohly
pokračovati a městskému archiváři připadla pod patronanci i velká obecní
publikace o dějinách pražského školství od r. 1860, která byla míněna jako
součást knihy Dějiny obecní správy. 63
Jenže najednou nastaly události, které zasáhly rušivě do archivního vývoje
a činnost jeho poškodily. Nebyla to jen světová válka, jež měla vliv na obecní
hospodářství a zejména způsobila zastavení tisku archivních publikací i nutnou šetrnost při sestavování rozpočtů potornních let, ačkoliv nikoho neodvedla z archivních úředníků k vojenské službě. Bolestné ztráty přivodila nečekaná smrt osob, které měly pro městský archiv důležitost a jistě mnoho
mohly vykonati k jeho prospěchu. Dne 12. srpna 1914 náhle zemřel doručo
vatel Vladimír Bukovič, pravý umělec v knihařském oboru, jehož dovednosti
a pracovitosti nebylo vlastně nikdy plně využito, a tak rázem vzaly konec
konzervační práce a všechny s nimi související úmysly a snahy. Jej následovall6. října Jaromír Čelakovský, který zůstával v těsném spojení s archivem
města Prahy a ještě nedlouho předtím často jej navštěvoval, aby dokončil
řadu rozprav, vztahujících se k právní historii města Prahy. A posléze ll. prosince odešel Jan Herain,jenž, přečkav vážnou chorobu na podzim r. 1912, od
té doby chřadl, až ulehl ke krátké, ale rozhodné nemoci. K tomu i zdravotní
stav archiváře Teigeho počal se horšiti, že si v létě r. 1915 musil zažádati za
úřad podle usnesení městské rady

59 Administrační zpráva za r. 1908-191 O str. I 004.
60 Sbírka listin III. Zádušní úřad - postup knih.
61 Už od starších dob francouzské ministerstvo školství

a osvěty posílalo městské radě oficiální historické publikace, jež byly ukládány v archivu, a r. 1903 město Paříž věnovalo městu
Praze sbírku dějepisných knih, pramenů i monografií pařížských dějin, na něž městská rada
dala poříditi skříň a postoupila ji archivu.
62 Bozděchova pozůstalost přišla pražské obci tím způsobem , že jeho matka byla chována
v městském chudobinci.
63 O podniku bylo jednáno už r. 1904, ale bylo nutno k věci se vraceti, poněvadž program
vzrostl, a bylo třeba stálé péče o ni. S tiskem prvního svazku počalo ser. 1912 a dokončen byl
r. 1914. (Viz předmluva publikace a Administrační zprávy za I. 1905-1910.)
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dvouměsíční mimořádnou dovolenou, a také Josef Tužil, jenž byl pro nemoc
hned propuštěn z vojska, když nastoupil vojenskou povinnost jako záložník,
těžce snášel útrapy doby, zvláště r. 1915, třebas, jak mohl, chodil do úřadu
a dlouho odporoval nemoci. 64
Tím stavem nutně se musily zastaviti všechny kroky k povznesení měst
ského archivu a k rozvinutí jeho činnosti, a nezbývalo nežli se starati o zachránění jeho před úpadkem. Bylo třeba omeziti se jen na potřeby a požadavky dne a všechnu naději bylo skládati, naskytne-li se příležitost a nějaké
možnosti. Vždyť všechna tíha agendy ležela na jedné, dvou osobách, a co
bylo dříve, bylo potvrzeno i tím, že adjunkt městského archiváře dr. Eduard
Šebesta, jenž se byl zcela obrátil k staré spisovně, tehdy vzal na sebe revizorství chlebových komisí, když se to zařízení zavedlo válečným zásobováním
pražského obyvatelstva, a věnoval se mu výhradně, ač zprvu bylo ustanoveno, že ten úřad má vykonávati za zvláštní honorář jen v mimoúředním čase. 65
A proto je pochopitelno, že za těchto podmínek, k nimž přibyly i jiné obtíže,
nebyla radostná práce v archivu, zvláště když se neustále množila. Bylo třeba
dbáti o pořádek ve sbírkách a zpracovávati všechny přírůstky v archiváliích
i v knihovně, bylo třeba býti pohotově pro městské úřady v rozmanitých záležitostech, podávati dobrá zdání, návrhy a zodpovídati četné dotazy i soukromých stran a starati se i o sbírání tisků a dokumentů osvětlujících postavení
města Prahy za války 65 ". Návštěvníků archivu také bývalo nepřetržitě dosti,
a někteří studující filozofie pracovali v něm na vědeckých pracích, jako se
kolem archivu soustřeďovala stálá obec, užívající

Na tomto místě studie Boženy Kubíčkové končí. Autorka ji koncem třicá
tých let připravovala pro zveřejnění v desátém svazku Sborníku příspěvků
k dějinám hlavního města Prahy, který však v důsledku okupace již nevyšel.
Text této práce, včetně poznámek, jsme přejali beze změny, pouze pravopis
byl přizpůsoben dnešní podobě.

64

Vyžádal si zdravotní dovolenou až r. 1920 a 1921.
Stalo se to dekretem prezídia městské rady čj. 5051 pres. os. z 21. října 1915 na základě
usnesení ředitelstva přejímací a zásobovací komise; v dekretu byla vyslovena žádost, aby se
dr. Šebesta ujal vykonávání funkce revizora chlebových komisí v mimoúřední době a po nabytých zkušenostech městské radě předložil návrhy na eventuální jejich reorganizaci.
65 • Na podnět městského archivu bylo učiněno v té příčině usnesení městské rady 3. září 1914
čj . 2653 pres. a prezídium městské rady znovu ji přípomnělo referátům a úřadům 10. února 1915
čj. 366 pres.
65
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Der fiinfzehnte Band des Jahrbuches Documenta Pragensia, das vom Prager Stadtarchiv herausgegeben wird, beinhaltet zum Unterschied von den
vorigen Biinden keine Beitriige einer Tagung, die das Archiv der Hauptstadt
Prag regelmiiBig im Herbst veranstaltet, sondem eine thematisch bunte
Sammlung von 24 materialbezogenen Aufsiitzen und kleineren Editionen, die
entweder durch die Forschungstiitigkeit der Mitarbeiter des Archives entstanden sind, oder eine enge Beziehung zu der Prager Geschichte haben. Sie wurden im Laufe der Jahre 1988-1997 gesammelt und- wegen ihres iiberwiegend Materialcharakters- nicht in die Hauptpublikation des Archiv es- Pražský
sborník historický (Prager historisches Jahrbuch)- eingegliedert. Diese Beitriige steHen einen, nach der Meinung der Herausgeber wertvollen, Beitrag
zur Geschichte der Hauptstadt Prag vor und so wurde zur iilteren editorischen
Praxis der Biinde 1., II. und VIII. von Documenta Pragensia gegriffen und ein
Materialband in die laufende Reihe der Tagungsbiinde eingegliedert.
Der Band bringt vier Beitriige zur Verwaltungsgeschichte und weiter zur
historischen Topographie der Stadt Prag in der friihen Neuzeit. Zu dieser
Epoche bezieht sich weiter eine Studie liber die Rezeption der Luthers Lehre
unter den bibliophilen Biirgem von Prag und Laun um 1600. Eine weitere
Gruppe der Aufsiitze bezieht sich zu der Prager Geschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. Sie wird durch eine Edition einer wichtigen statistisch-topographischen Beschreibung der Stadt aus dem Jahre 1865 eingefiihrt. Es folgen
fiinfBeitriige und kleine Editionen aus dem Bereich der Wirtschafts- und Kulturgeschichte und drei Aufsiitze, die sich zur Landesjubiliiumsausstellung 1891
beziehen. Ein Beitrag behandelt die stiidtische Forderung der Sporttiitigkeit
in Prag in der Zwischenkriegszeit. Vier Studien und Editionen vermitteln neue
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interessante Materialien aus dem Prager Stadtarchiv zur Prager Literaturgeschichte der Jahre 1912- 1936. Eine Studie beschiiftigt sich mit den Bedingungen und Prinzipien der Umbenennung der Prager StraBen nach der (sanften)
Novemberrevolution 1989. Ein weiterer Beitrag referiert iiber die Quellen
zur Prager Geschichte, die im Staatsarchiv Třeboň aufbewahrt werden. Ein
der Depositare des Prager Stadtarchives liegt in Ostbohmen im RenaissanceschloB Nový Studenec. Es wurden in di esem Band Resultate der baugeschichtlichen Untersuchung des Objektes publiziert. Am Ende des Bandes steht eine,
fiir die Geschichte des Archives wichtige Edition: ein Torso seiner Geschichte,
das vor 60 Jahren B. Kubíčková (unbeendet) geschrieben hat und das im Zustand der Korrektur bis heute geblieben ist.

Editionen und historische Hilfswissenschaften (S. 9-11), RosTISLAV NoVÝ
lm Aufsatz wird zuerst die Beziehung zwischen historischen Hilfswissenschaften und Editionen der historischen Quellen, die die hochste Leistung der
quellenkritischen Arbeit sind, behandelt. Bei Vorbereitung einer Edition der
diplomatischen Quellen spielen die historischen Hilfswissenschaften eine
bedeutende Rolle. Bei Bearbeitung einer Ausgabe vom anderen Quellentypus
ist dagegen die Zusammenarbeit mit anderen spezialisierten F orschern notwendig. lm Folgendem sind die konkreten Aufgaben formuliert: Vorbereitung der
Richtlinien fiir die Editionen verschiedener Quellentypen, und Bearbeitung
verschiedener Hilfsmittel (Kataloge der Handschriften, Archivkataloge, Findbiicher usw.).
Die Fiihrungsschicht in der Anfangsphase der bohmischen Stadte- ein Beispiel der Prager Agglomeration (S. 13-24), MicHAL FIALA- JAKUB HRDLičKA
Die Verfasser bemiihen sich durch retrospektive Analyse des Imrnobilieneigentums der Prager Kircheninstitutionen und des sogenanten alten Patriziates
zu einer besseren Erkenntnis der bisher wenig bekannten Umstiinde in Prag
beizutragen, einer Sta(lt, die ihre Stadtrechte in einer Phase ihrer Entwicklung
bekommen hat, als sie sonst hochentwickelt und funktionell vollkonstituiert
war. Die Verfasser rekonstruieren die Eigentumsverhiiltnisse in der Prager
Altstadt gegen Mitte des 13. Jahrhunderts. Es ist fiir diese Zeit moglich, insgesamt 642 Hiiuser zu identifizieren und 367 davon auch eigentumsbeziiglich
einzuordnen. Es gehorte 35 % von diesen Hiiusem unbedingt den Prager Patriziem und weitere 43 % der Hauser wurden von ihnen vermietet. Diese 78 % aller
identifizierten Hiiuser stellten eine Eigentumsbasis der entstehenden Fiihrungsund konstitutiven Schicht des Biirgertums des mittelalterlichen Prags vor.
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Aus der Geschichte der Hiiuser Zum Frosch in der Prager Altstadt
(S. 25-41), MARIERYANTOVÁ
Der Aufsatz prasentiert einen Versuch die Geschichte von zwei Hausem in
der Altstadt: Nr. 13 Zum goldenen (griinen) Frosch und Nr. 14 Zum schwarzen Frosch seit 1400 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zu rekonstruieren.
Die Problematik wird dadurch kompliziert, daB die autentischen Quellen, die
Altstadter Marktbucher, die die VerauBerungen der Imrnobilien evidierten,
beim Archivbrand am 8. Mai 1945 vemichtet wurden und in den alten Topographien der Altstadt (V. V. Tomek und spater J. Teige), die die spater verbrannten Stadtbucher zitieren, die Angaben miteinander vermischt und unter
falschen Numem zitiert wurden.
Die Altstiidter Ratsherren in den sonstigen Ámtern der stiidtischen Selbstverwaltung in den Jahren 1571-1602 und 1630-1650 (S. 43-74),
JAROSLAV DOUŠA

Der Verfasser priisentiert zwei Stichproben, die mit einem Abstand von 50
Jahren uber die Zasur des Weissen Berges eine ausfiihrliche Úbersicht uber
die Neben- und unteren Funktionen in der stadtischen Selbstverwaltung, die
die Altstadter Ratsherm bekleidet haben bringen. Es gehorten dazu vor allem
die Posten von den Inspektoren uber die Ziinfte, uber stadtische Kirchenstiftungen und uber verschiedene niedrigere wirtschaftlich orientierte Stadtamter.
Es ging also um die Aufsichtauf die Rechnungsfiihrung, Preisbestimrnungen usw.

Verzeichnis der Hiiuser des Theynviertels der Altstadt aus dem Jahre
1613 (S. 75-81), LADISLAV ŽILKA
Die Edition einer von drei Listen der Hauser des Altstadter Theynpfarrsprengels, die in den Registem dieses Pfarrsprengels im Prager Stadtarchiv
erhalten wird, verzeichnet 179 Hauser und fiihrt auch ein Verzeichnis ihrer
Inhaber ein. Das Verzeichnis gehort zu den wichtigen Quellen fiir die demographischen Untersuchungen dieser Zeit und ermoglicht die bisherigen Schatzungen der Einwohnerzahl der Prager Altstadt, bzw. der ganzen Prager Agglomeration zu werifizieren.
Die Rezeption des Werkes von Martin Luther in den Prager und Launer
biirgerlichen Bibliotheken um 1600 (S. 83-123 ), OLGA F EJTOVÁ- ]IŘI PEšEK
Die Verfasser untersuchten die Verbreitung der Luthers Schriften im multikonfessionellen Milieu der sprachlich tschechischen oder deutsch-tschechischen Stadte im letzten Drittel des 16. und in den ersten zwei Dekaden des
17. Jahrhunderts. Die Grundlage ihrer Forschungen ist eine systematische
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Recherche von 1364 biirgerlichen NachlaBinventaren, die in 519 Bibliotheken
aufgelistet wurden. Die Inventare aus den Stadten der Prager Agglomeration
und aus der nordbohmischen Stadt Laun beweisen, daB Martin Luther der am
meisten gelesene Autor in den bohmischen Stadten war. Seine Schriften wurden auch im sprachlich tschechischen, konfessionell utraquistischen Milieu
in den lateinischen und vor allem deutschen Editionen gelesen. Es wurde auBerordentlich oft die Luthers Postille, sein Katechismus, seine Predigten und selbstverstandlich seine ůbersetzung von Bibel, in einigen Fallen sogar seine gesammelten Schriften in den Inventaren entdeckt. Es ist aber zu erwahnen, daB
nach 1600 in Prag seine Werke aus den Bibliotheken rasch verschwinden und
durch Schriften der jiingeren lutherischen Autoren ersetzt werden. Die Studie
begleitet eine ůbersicht von 17 Listen der Luthers Schriften in den groBeren
Prager und Launer Bibliotheken und ein vollstiindiger Katalog 74 seiner Schriften, die in den biirgerlichen Bibliotheken entdeckt wurden.

Eine handschriftliche Statistisch-topographische Beschreibung der
Hauptstadt Prag und der koniglichen Stadt Wyssegrad aus der Mitte des
19. Jahrhunderts (S. 125-186), OTA PoKORNÝ
Pokorný informiert uber die Katastralmessungen und Untersuchungen der
Jahren 1824-1865, die als Vorbereitungsarbeiten zum so genannten Stabilkatastr von Bohmen und zur ausfiihrlichen statistisch-topographischen Beschreibung der bohmischen Kreise dienten und dann rekonstruiert, bzw. ediert eine
vollstandige Beschreibung der Stadte Prag und Wyssegrad, die in fiinfTeile
gegliedert war.
Der Druck von den Publikationen der Koniglichen Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften in den Jahren 1884-1914 (S. 187-191),
KAREL

ŠJNDELÁŘ

Der Aufsatz referiert uber die Organisationsstruktur der Editionstatigkeit
der Kgl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften und uber die finanziellen und technischen Druckbedingungen ihrer Publikationen und Periodika in
der Dr. Eduard-Grégr-Druckerei in den Jahren 1884-1914.

Aus der Geschichte der Biille der Prager Medizinstudenten (S. 193-197),
LUDMILA HLAVÁČKOVÁ

Die Autorin stellt eine kurzgefaBte Geschichte der medizinischen Balle in
Prag vor. Den ersten Ball hat der Klub der tschechischen Mediker am 27. Januar 1864 in Žofín veranstaltet. Hlaváčková beschreibt die Organisation der
Balle und der "Kranzchenballe" (věneček) vor und nach der Installierung der
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ersten Ballordnung ( 1877) und deutet eine Entwicklung ihrer Prograrnrne an.
Sie beseitigt auch Fehler in der Numerierung der Mediker-Biille, die in der
Zwischenkriegszeit entstanden.
Die Stelle der Jubilaumsausstellung in der Geschichte des bohmischen
Wasserwerktums (S. 199-209), JAROSLAV lÁSEK
Die Landesjubiliiumsausstellung des Jahres 1891 fiel in die Zeit der stiirmischen Debatten uber die Frage, aufwelche Weise die qualitiitsvolle Wasserversorgung fiir Prag und fiir seine schnell wachsende Agglomeration zu
sichem. Die Exposition der Prager Wasserwerke wurde zum Ausgangspunkt
einer neuen Etappe dieser Diskussionen, die dann im Jahre 1899 im Landesgesetz uber die Errichtung der gemeinsamen Wasserwerke und eines gemeinsamen Wasserleitungsnetzes fiir die Prager Agglomeration ihre Reflexion faoden. Die Ausstellung wurde gleichzeitig zum Brenn- und Kristalisationspunkt
der Ernrnanzipation der Prager Wasserwerkleute, die durch ihre Exposition
bewuBt an die alte, bis zum 16. Jahrhundert reichende Tradition des Prager
Wasserwerktums angebunden haben. Der neue Traditionalismus fiihrte bis
zur Gestaltung eines Zeichens fiir die Zunft der Prager Wasserwerkleute, das
als ein historisches Zunftschild aus dem 16. Jahrhundert priisentiert wurde. Es
geht allerdings, wie es auch der Verfasser belegt, um ein Neuschopfen aus der
Zeit der Vorbereitung der Ausstellung.
Das Prager Kleingewerbetum auf der Allgemeinen Landesjubilaumsausstellung 1891 (S. 211-216), JANABRABENCOVÁ
Der Aufsatz ist der Vorbereitung und der Organisation der Teilnahme vom
tschechischen Handwerktum und Gewerbetum an der Jubiliiumsausstellung
gewidmet, wo gerade ihre Exposition zu den groBten und erfolgreichsten unter allen anderen gehOrte. Die Teilnahme von etwa 6 000 Handwerkem und
Gewerbetreibenden aus 450 Stiidten und Orten hatte so viel Erfolg vor allem
dank dem organisatorischen Engagement des Prager Gesellschaftshauses der
Handwerker und der Gewerbetreibenden, das der wichtigste Verein der tschechischen Kleinproduzenten war.
Die Jubilaumsausstellung 1891 in Prag und Nordbohmen (S. 217-228),
JAN

Štovfč':EK

Die Jubiliiumsausstellung 1891 , die ursprunglich als eine offizielle Landeswirtschaftsausstellung konzipiert wurde, verwandelte sich noch in der
Vorbereitungsphase in ein Untemehmen der Prager Handels- und Gewerbekarnrner, die durch die nationaltschechischen Untemehmer beherrscht wurde.
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Die Handels- und Gewerbekarnmer im Reichenberg (Liberec), die sich als
Organ der bohmischen Deutschen verstanden hat, verweigerte schon im Dezember 1887 die Prager Ausstellung zu unterstiitzen und organisierte sogar
seit 1890 ihr Boykott. Es hat nur die zuriickhaltende Stellung der Wiener
Regierung zu dieser triurnphalen Demonstration des tschechischen wirtschaftlichen Aufstieges und den absoluten Erfolg der Prager Ausstellung, die auch
durch die tschechische Minderheit von Reichenberg (Tschechisches Gesellschaftshaus und Sokol-Gemeinde) unterstiitzt wurde, relativiert, gleich wie
die Tatsache, daB der Besuch des Kaisers Franz Josef I. auf der Prager Ausstellung mit einem danach folgenden Besuch vom iiberwiegend deutschen
Reichenberg verbunden war. Der Autor beschreibt vor allem den Widerhall
dieser Ereignisse in der nordbohmischen deutschen Presse.

Die Entwicklung der Vertretungsfirma fiir die Distribution des Pilsner
Bieres in Prag (S. 229-238), EvA CIRONISOVÁ
Der Beitrag beschreibt die Entwicklung des Verbrauches des Pilsner Bieres in Prag und die organisatorische Gestaltung der Distribution seit dem
Anfang der Zufuhr des Pilsner Bieres nach Prag 1877 bis zur Verstaatlichung
der Distribution im Jahre 1948 und bis zu ihrer Neuorganisation 1957.
Tschechische Maier und die tschechisch-franzosischen Beziehungen am
Anfang des 20. Jahrhunderts (S. 239-254), HANA SvATošovÁ
Die vier edierten Dokumente aus dem Archivbestand des Priisidiums des
Stadtrates und des Magistrates der kgl. Hauptstadt Prag, mit einer kurzgefaBten Einleitung der Verfasserin begleitet, zeigen den Anteil der tschechischen,
in Paris stiindig wohnenden Maier an der Entfaltung der tschechisch-franzosischen kulturellen, aber auch politischen Beziehungen, die von der tschechischen Seite als Ausdruck der nationalpolitischen Emanzipation und als
Gegengewicht der deutschorientierten inneren und AuBenpolitik des Ósterreichs-Ungarns akzentiert wurden. Unformale Beziehungen auf der Ebene der
Kontakte zwischen den Stiidten Paris und Prag ersetzten fehlende tschechische
auBenpolitische Repriisentation bis 1918. Die edierten Dokumente zeigen den
Anteil der beriihmten tschechischen Maier Alfons Mucha und František Kupka an den Informationen fur das Prager Rathaus und ihre Rolle bei der Beeinflussung seiner politischen Aktivita ten in der Richtung Frankreich.
Der Bau des Prager Gemeindehauses in den Dokumenten des Archives
der Hauptstadt Prag (S. 255-290), JAN VICHRA
Eine Edition von 25 wichtigen Dokumenten aus dem Archivbestand der
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Bauakten des Magistrates der Hauptstadt Prag belegt die Baugeschichte des
Gemeindehauses, seit 1912 des Hauptzentrums des offiziellen gesellschaftlichen Lebens der Stadt. Es werden in diesen Materialien vier Etappen der
Entstehung des Gemeindehauses dokumentiert: die Entwicklung der Gedanken, ein Gemeindehaus zu bauen, den architektonischen Wettbewerb und seine
Auswertung, den eigentlichen Bau und die kiinstlerische Ausstattung des
Hauses und die Entwiirfe seiner Ausniitzung.

Die Sportkommission der Hauptstadt Prag (S. 291-300), ToMAš JELINEK
Der Aufsatz verfolgt die Entwicklung des Prager Selbstverwaltungsorganes fur die Pflege der Sport- und TurnaktiviHiten in der Stadt. Es wurde der
erste Entwuď, eine solche Kommission zu gestalten, am 17. 1. 1930 in dem
Stadtrat vorgelegt. Es wurde dann nach den kurzen Vorbereitungsverhandlungen eine Sportkommission mit 10 Mitgliedern am 28. 2. 1930 gewiihlt. Der
Verfasser analysiert die Satzungen, die Arbeitsrichtung und auch die Eďolge
ihrer Tiitigkeit fur die Jahre 1930--1941. Es wird in einer Beilage auch eine
Ůbersicht iiber die stiidtischen Subventionen fur die Sportklubs der Stadt fur
die Jahre 1930--1935 beigefugt.
Verlassenschaftsakten von Franz Katka (S. 301-338), MARTIN SvATOš
Der Verfasser ana1ysiert und ediert auch teilweise die Akten der Verlassenschaftsverhandlungen des deutschsprachigen Prager Schriftstellers Franz
Kafka, die im Prager Stadtarchiv im Bestand Bezirksgericht Altstadt-Josefstadt unter der Signatur D 532/24 aufbewahrt werden.
Es gibt kein hinterbliebenes Vermogen in der Todesfall-Aufnahme, die im
Sterbeort- im Sanatorium in Kierling- verfaBt wurde. Es wurden allerdings
in einer anderen Todesfall-Aufnahme, die rund einen Monat spater in Prag,
Kafkas heimlicher Gemeinde, geschrieben wurde, osterreichische Kriegsobligationen und andere Aktiva verzeichnet. Dem Notariatsprotokoll nach
geht es um neun Obligationen aus vier osterreichischen Kriegsanleihen aus
den Jahren 1914-1918 im Gesamtwert von 18.000,- Kronen und um einen
Beteiligungsblatt einer Wohnungsbaugenossenschaft im Wert von 500 Kronen.
Der Verfasser bezweifelt, daB Kafka in den Kriegsjahren wirklich so viel
Kapital gehabt haben soli, das ihm erlaubt hiitte, die Obligationen der Kriegsanleihen in einem solchen Umfang anzukaufen. Zu dieser Zeit war er niimlich
schon ernsthaft krank, sein Gehalt in der Versicherungsanstalt wurde angesichts seines langen Krankheitsurlaubs wesentlich vermindert, seine Einnahmen
aus der literarischen Tiitigkeit waren gering, und zudem wurde er durch den
Konkurs der Familienfirma "Prager Asbestwerke Hermann & Co", an der er
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beteiligt war, schwer betroffen. Unbezweifelt bleibt dagegen, daB Katka die
Beteiligung der Wohnungsbaugenossenschaft aus mehreren Griinden kaufte.
Es hat bei den Verhandlungen uber Katkas Verlassenschafts sein Vetter
Jindřich Ehrmann eine Forderung in Hohe von 20.000,- Kronen erhoben. Zu
Proto koll gab er, daB ihm Franz Katka Wertpapiere und ein Wohnungsbaugenossenschaftsbeteiligungsblatt als Pfand fiir diese Schul den iiberlassen hatte.
Kafka selbst erwahnt allerdings keine Schulden - weder in seinen Tagebiichem, noch in der bisher bekannten Korrespondenz mít seiner Familie oder
mít seinen Freunden. Der Verfasser stellt also eine Hypothese vor, nach der
Franz Katka keine Kriegsanleihe gezeichnet hatte und seine Schuld nur durch
seine Verwandten konstruiert wurde, um die im Krieg gekauften und nach
dem Krieg wahrscheinlich nicht angemeldeten Wertpapiere zurn Bestand der
Verlassenschaftsverhandlung zu machen, und zusatzlich dazu - sechs Jahre
nach Kriegsende und dem Ende der habsburgischen Monarchie - die osterreichischen Kriegsanleihen, die inzwischen auch die Tschechoslowakische
Republik iibemommen hatte, zu bewerten.
Es wurden die durch den Prager Advokaten Dr. Fiala am 30. Oktober 1924 im
Verlassenschaftsverzeichnis aufgelisteten Aktiva (Bekleidung, Bibliothek, die
leider nicht nach den einzelnen Buchtiteln evidiert und als "eine Gruppe der
gebundenen und broschierten Biichem des ami.isanten Charakters" nur auf 60
Kronen (!) geschatzt wurde, und die nach dem aktuellen Kurs urngerechneten
Wertpapiere) mít einer Summe von 4.159,- Kronen bestimmt. Die Passiva (Rechnungen fiir die Heilung, Begriibniskosten, Schuld gegen J. Erdmann und die fiir
den Verfasser kaum verstandlichen Steuerriickstiinde, die Katkas jahrliche
Pension um 1,5 Mal i.ibertrafen) machten 56.426,- Kronen. Der einzige gesetzliche Erbe von Katka war sein Vater Hermann, der die Pflicht, die Schulden
seines Sohnes und die mít dessen Tod verbundenen Gebi.ihren zu bezahlen, i.ibernommen und teilweise auch wirklich beglichen hat. Die Wertpapiere in der Hohe
von 18.500,- Kronen wurden im Zemská banka (Landesbank) als Gerichtsdepositurn deponiert. Hermann Kafka lieB kurze Zeit spater dieses Gerichtsdepositurn an seinen Neffen Jindřich Ehrmann i.iberfiihren. Es wurden ihm auBerdem
die in der Verlassenschaftsverhandlung angemeldeten Wertpapiere, deren Wert
rechtlich bestiitigt wurde, nach einer Frist ausgehandigt.
Die Beilage des Aufsatzes beinhaltet Reproduktionen von 13 Originaldokumenten aus den Verlassenschaftsakten von Franz Kafka.

Žižkaberger Gymnasium und Jaroslav Seifert (S. 339-348), MILENA UND
JIŘÍ KUDĚLA- JAROMÍR SLOMEK

Der beriihmte tschechische Dichter und Nobelpreistrager fiir Literatur
628

Resumé

Jaroslav Seifert (1901-1986) erziihlt in seinem Buch " Alle Schonheiten der
Welt. Geschichten und Erinnerungen" (Prag 1982) uber seine Gymnasialjahre, die er in der Prager Vorstadt Žižkov - Žižkaberg verbrachte. Die neu im
Prager Stadtarchiv gefundenen und geordneten Akten dieses Gyrnnasiums
beweisen, daB die Seifert's Erinnerungen niiher der Geschichte liegen, die
Jahresberichte des Gymnasiums zeigen dann, daB die schon so wie so ziemlich kritischen .ÁuBerungen des Dichters uber seine Studienerfolge und Schuldisziplin im Vergleich mit der Realitiit doch noch eher mild waren. Die Klassenkataloge der Jahre 1912 bis 1918 zeigen, daB er nur in der ersten Klasse
ausgezeichnet war, die vierte Klasse muBte er schon mit einem Reparat aus
der Mathematik retten und eine echte Katastrophe belegen die Kataloge der
fiinften und der sechsten Klasse, die er nicht beendet hat und am 18. 6. 1918
das Gymnasium - mit der Bewilligung der Eltem - verlassen hat. Das geschah kurz nach einer Affáre mit dem (fingierten?) Selbstmordversuch seines
Freundes, des "pessimistischen" Dichters František S. Němec, den Seifertvielleicht nach einem gemeinsam ausgearbeiteten Pian- rechtzeitig gefunden
und dadurch gerettet (oder "gerettet") hat. ln jedem Fall trug die Seiferts Verwickelung in dieser Affáre zur vorzeitigen Beendung seiner Studien bei. Die
Beilage des Aufsatzes bringt die Protokolle der Ermittlung des Selbstmordversuches durch eine Professorenkommission vor.
"Der Esel und sein Schatten" im Schatten der Polizeidirektion (S. 349-358),
MILENA Kun~wv Á

Der Schauspielsti.ick "Der Esel und sein Schatten" aus dem Jahre 1933
gehort zu den Gipfeln der Tiitigkeit von Jiří Voskovec und Jan Werich im
Prager Entfesselten Theater der Zwischenkriegszeit. Das Sti.ick wurde 187
mal aufgefuhrt und fand- allerdings nicht nur in den kiinstlerischen Kreisen ein Echo auch im Ausland. Schon am 21. October 1933, also eine Woche
nach der Priimiere, stellte die reichsdeutsche Botschaft dem tschechoslowakischen AuBenministerium in Prag eine diplomatische Note, die gegen die
Beleidigung des Deutschen Reiches allgemein und des Reichskanzlers speziell
protestierte.
Es befinden sich unter den Magistratsakten im Prager Stadtarchiv unter der
Signatur Div. 4/23 einige Materialien, die sich zu diesem Fall beziehen. Es
geht um eine Abschrift der deutschen Note und um Berichte der aufsichtshaltenden Beamten der Prager Polizeidirektion, die uber die Abweichungen vom
staatlich bewilligten Text des Schauspiels in den Improvisationen beider Protagonisten des Theaters (der spielenden Autoren) referierten. Es wurde nach
der ůberreichung der deutschen Note der Text des Sti.ickes polizeilich neu
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zensiert und die Namen des Hitlers und des Dritten Reiches gestrichen, gleich
wie die ganze neunte Szene des Stiickes, wo Hitler und Goring namentlich
attakiert wurden. Die sechs in der Beilage des Aufsatzes edierten Schriftstiicke
beinhalten die deutsche Note aus dem 21. 10. 1933 mit einem Kommentar
und einem Bericht der Polizeibeamten und ein - mit Voskovec und Werich
sympatisierenden- Gutachten der Prager Polizei fiir das Prasidium des Innenministeriums und fiir das Priisidium des Landesamtes Prag. Weitere edierte
Stiicke behandeln eine spiitere Affare mit dem Schauspiel "Himmel auf der
Erde", das Voskovec und Werich im Jahre 1936 aufgefiihrt haben und wo der
spanische Diktator Franco beschimpft wurde.

Karel Čapek's Verlassenschaftsakten (S. 359-480), VÁCLAV LEDVINKA
Es befinden sich unter der Signatur D II 46/39 heute im Prager Stadtarchiv
aufbewahrten Archivbestand des ehemaligen Zivilgerichts fiir Prag-Si.id die
Verlassenschaftsakten, die sich zum beri.ihmten tschechischen Schriftsteller
Karel Čapek, der am 25. 12. 1938 starb, beziehen. Der Sterbefall des weltbekannten Humanisten und Autors einer Reihe von antimilitiirischen Romanen
und Dramen, der nur drei Monate nach dem Mi.inchener Abkommen und nach
der Zerschlagung der demokratischen Tschechoslowakei (30. 9. 1938) starb,
wurde zum ofter behandelten Thema, das mehrere Fachforscher und Publizisten interessierte und das gegen Ende der achtziger Jahre sogar verfilmt
wurde (tschechischer Film "Mensch gegen die Verheerung"). Die zahlreichen
Čapek-Forscher hatten allerdings bisher wegen der fiinfzigjiihrigen SchlieBungsfrist keine Moglichkeit, die Informationen der Verlassenschaftsakten zu benutzen. Es wurde erst seit 1991 moglich, die Akten zugiinglich zu machen
und eine Auswahledition in den F otoablichtungen der wichtigsten Dokumente
vorzubereiten.
Es kommt unter den 17 publizierten Bestandteilen der Verlassenschaftsakten das Todesfallzeugnis (Nr. 3 der Edition) und das Todesprotokoll (Nr. 4)
von Čapek vor. Es folgt das Proto koll des Gerichtskommissares i.iber die Verki.indigung des letzten Willens des Schrifstellers (Nr. 7). Diese Dokumente
bringen fast keine neuen Informationen i.iber den Čapek's Lebenslauf, sind
allerdings ausserordentlich wichtig fiir eine richtige Beleuchtung seiner Vermogenssituation, fiir den Zustand seiner Bankkonten, seiner Aktiven und Passiven, fiir eine Oberpri.ifung der Anspri.iche seiner Erben usw. Diese Materialien
beinhalten auch eine Schiitzung der Autorenrechte von Čapek aus dem Jahre
1939. Diese Schiitzung gewinnt dadurch am Interesse, daB die damalige politische, den Čapek's Ideen feindliche Situation die finanzielle Bewertung seiner Werke im negativen Sinne deutlich beeinfluBte.
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Weitere, in die Edition inkorporierte Dokumente, haben einen nur zusiitzlichen Charakter. Sie dokumentieren den Inhalt des Safes des Schriftstellers
(Nr. 8), die Teilung seines Eigentums unter die Erben (Nr. 9, ll , 12) und
bringen auch Rechnungsbelege, die sich zur iirztlichen Behandlung des Schriftstellers beziehen (Nr.14). Es gibt hier Zeugnisse iiber die Kosten von Čapek 's
Begrabung und Belege zur Schaffung der Totenmaske (Nr. 13 und 15). Bemerkungswert sind auch die, fur die geistige Atmosfáre der nazistischen
Besatzungszeit typischen Belege iiber das arische Charakter der Čapek 's Erbschaft (Nr. 10). Die Palmarerechnungen von JUDr. Karl Scheinpflug (Nr. 16,
17) werfen ein ganz interessantes Licht auf den inneren Gang der Verhandlungen iiber die autorrechtlicben, finanziellen und Publikationsangelegenheiten
des Schriftstellers.
Es wurde dagegen eine weitere Gruppe der Dokumente in die Edition nicht
eingegliedert, und zwar die Rechnungen fur geringe Summen, die fi.ir die kleinen Reparaturen des Čapek's Hauses in Strž in den Jahren 1937-38 an die
Handwerker und Firmen bezahlt wurden. Dasselbe gilt auch fur ein paar
Dutzend Quittungen, die sich vor allem zu den Erbschaftssteuem beziehen
und die die Čapek's Wittwe Olga Scheinpflugova bezahlt hat.
Einige Notizen zur Problematik der Veriinderungen der Prager Urbanonyma nach dem 17. November 1989 (S. 481-509), JAKUB HRDLičKA
Der Verfasser- ein Mitarbeiter des Stadtarchives und ehemaliger Mitglied
der "Unabhiingigen Gruppe fi.ir die Benennung der Offentlichen Stadtriiume",
die nach der sanften Revolution 1989 arbeitete, wirft einen kritischen Blick
auf die sich wiederholenden massenhaften Umbenennungsaktionen, die die
Entwicklung der Prager Terminologie der Offentlichen Riiume in der Epoche
1940 bis 1989 deformierten. Er macht auch eine Konzeption bekannt, mit der
die Unabhiingige Gruppe und folgend die Topographische Kommission des
Magistrates der Hauptstadt Prag versuchte, diese Deformationen (vor allem
eine Erbschaft der Epoche von Kommunismus) zu beseitigen und- wenn
moglich- die alten historischen Ortsnamen zuriickzuetablieren. In der Beilage des Aufsatzes werden die 34 ersten und wichtigsten Ortsnamenveriinderungen von Januar bis August 1990 mit ihrer Dokumentation und den biirgerlichen Entwiirfen der Veriinderungen publiziert.
Die QueUen zur Geschichte des Gro8-Prags in der ZweigsteUe des Staatsarchives Třeboň in Krummau (S. 511-524), JIŘÍ ZÁLOHA
Der erfahrene Archivar legt eine ůbersicbt der Quellen zur Prager Geschichte vor, die im Archiv von Krummau (Český Krumlov) in den Bestiinden:
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Familienarchiv des Schwarzenberg-Geschlechtes, in der schwarzenbergschen
Zentralkanzlei und der Zentraldirektion, in dem ehemaligen schwarzenbergschen Hauptamt Prag, in seiner Administration in Prag und in einigen weiteren Bestiinden und Sarnmlungen, die die Dokumente zum ehemaligen schwarzenbergschen Eigentum auf dem Gebiet des heutigen Prags beinhalten,
aufbewahrt werden. Es geht meritorisch um die Giiter Jinonice, Butovice,
Smíchov, Podolí, Radlice, weiter um Prager Palais Schwarzenberg und weitere
Prager Hiiuser, um die Problematik der Zufuhrs von Holz nach Prag, um die
Teilnahme in den stiidtischen Betrieben usw.

Geschichtliche und Bauentwicklung des Schlosses Nový Studenec
(S. 525-539), P AVEL VLčEK- PAVEL ZAHRADNlK
Die Kunsthistoriker und Denkmalpflegeforscher priisentieren die Resultate
ihrer grundsiitzlichen Untersuchung der Bauentwicklung und des ganzen Gutes Nový Studenec (seit den sechziger Jahren Depositar des Prager Stadtarchives) seit Ende des 14. Jahrhunderts bis zu seiner Verstaatlichung im Jahre

1950.
Archiv der Hauptstadt Prag. Geschichte (S. 541-619), BožENA KVBičKovÁ
Es wird hier ein Torso der Geschichte des Prager Stadtarchives publiziert,
das gegen Ende der dreiBiger Jahre die Autorin - damals Mitarbeiterin des
Archives - bearbeitet und zum Druck vorbereitet hat. Die Archivgeschichte
sollte in der damaligen Publikationsreihe des Archives (Sborník příspěvků
k dějinám hl. města Prahy) erscheinen, wegen der deutschen Besatzung der
Tschechoslowakei ist es allerdings nicht gelungen. Aus dem schon fiir Druck
vorbereiteten Bande blieb nach dem Kriege nur ein Torso des Textes im Zustand der Seitenkorrektur. Es beinhaltet die Geschichte von den Anfangen des
Archives im 13. und 14. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1914/15).

JIŘÍ PEšEK
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