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VACLAV LEDVINKA

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ
(OD STŘEDOVĚKU AŽ DO 17. STOLETÍ)
ÚVOD A NÁČRT PROBLÉMŮ, JEŽ NAVOZUJE 650. JUBILEUM
ZALOŽENÍ NMP KARLEM IV.

650. výročí založení Nového Města pražského římským a českým králem Karlem IV. uchopili pořadatelé obou historických výstav o Novém
Městě 1 a této konference jako příležitost k rekapitulaci a konfrontaci poznatků o dějinách Nového Města pražského, kterému se dosud nikdy
nedostalo samostatné pozornosti ani monografického vědeckého zpracování, vyjma knihu architekta Lorence a nedávno vydaný druhý svazek
soupisu Uměleckých památek Prahy od Růženy Baťkové a koP Nové
Město v rámci celkových zpracování dějin Prahy bylo doposud vždy
v ústraní zájmu autorů a ve stínu dějin Starého Města pražského jako
vlastní metropole českého státu. Dějiny Prahy do spojení měst v roce 1784
byly vždy v dosavadních zpracováních převážně dějinami Starého Města
pražského, pouze s větším či spíše menším přihlédnutím k několika významnějším okamžikům historie ostatních pražských měst.
Vědecké akce jubilejního roku jsou příležitostí překročit toto omezení
a rehabilitovat či alespoň do jisté múy docenit historickou úlohu druhé
nejvýznamnější pražské městské obce - Nového Města. Znamená to
ukázat nově, na úrovni současného vědeckého poznání nejen vznik
Nového Města pražského jako ojedinělý zakladatelský čin vskutku
evropského významu, ale také pokusit se o co možná soustavné, vyvážené
postižení jednotlivých etap jeho vývoje a především jeho historické role
v kontextu pražských, městských a českých dějin.
* * *
Dějiny

Nového Města pražského mohou být nazírány z různých
hledisek a co do významu mohou být akcentována různá dějinná období
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této části pražského souměstí (např. epocha husitského Nového Města).
Jako stěžejní se však i z dnešního pohledu stále jeví především zakladatelský akt českého a římského krále Karla I. či IV. z března 1348;
jinými slovy: nejdůležitějším okamžikem dějin Nového Města pražského je samo jeho založení. Důvodem je především skutečnost, že
tento akt, jenž co do své velkorysosti neměl mnoho obdob v evropské
historii, vytvořením pravobřežního dvojměstí cílevědomě povýšil Prahu
na historicky první středoevropskou velkoměstskou aglomeraci, srovnatelnou s velkoměsty evropského jihu a západu. Byl to čin souměři
telný s takřka současným Karlovým založením pražského vysokého
učení, jež bylo prvním a rozhodujícím krokem k rozšíření univerzitní
vzdělanosti za Alpy a Rýn. Koresponduje také s řadou legislativních
aktů, kterými Karel IV. v dubnu 1348 právně přivtělil k českému království nejdůležitější z jeho vedlejších zemí a dovršil tak dílo svého
otce- formování územně politického svazku Koruny království české
ho. Praha, zvětšená o Nové Město a také o velké volné území na severovýchodních svazích Petřína, připojené k Malé Straně, se stala hlavním a rezidenčním městem nejen tohoto státního celku, ale současně
celé římské říše, jejímž byl Karel IV. vladařem.
Mezi problémy novoměstské historie 14. až 17. století (nikoli problémy novoměstské historiografie, protože o té nelze zatím vůbec hovořit) na prvním místě v řadě nezodpovězených a dosud neprobádaných otázek stojí sám problém vzniku Nového Města. Přes dosavadní
dosti intenzivní pozornost věnovanou Karlovu zakladatelskému dílu
zbývá totiž ještě mnohé objasnit i v okruhu problémů kolem motivace,
souvislostí a významu Karlova aktu - ať už z pohledu jeho doby, nebo
z hlediska nadčasového (tedy v letošním roce z hlediska 650 let existence NMP). K tomu přistupuje problém významu a hodnocení Karlova činu z hlediska české historie (pohled bohemocentrický) a otázka
jeho hodnocení ve středoevropském a (celo)evropském měřítku či
kontextu (pohled eurocentrický). Je tu otevřen závažný, dosud nesplněný badatelský úkol studia dobových evropských paralel Karlova činu
a provedení důsledné historiografické komparace.
Chronologicky mu ovšem předchází specifický okruh otázek před
lokačního osídlení území pozdějšího Nového Města a jeho významu
v období od 9. do 14. století. Z hlediska celopražské i novoměstské
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historie je to především problém časového vymezení existence a geografického či topografického umístění bohatých osad v pražské kotlině, popsaných kronikářem Kosmou jako vicus vyssegradensis a osady
Teutonů, Románů a Židů. Jeho řešení souvisí s otázkou celkové
struktury osídlení prostoru pozdějšího Nového Města v průběhu raného
a vrcholného středověku i bezprostředně před rokem 1348. Vedle problému dislokace německé kupecké osady u sv. Petra, tradičně, avšak bez
jednoznačného pramenného odkazu vztahované ke sv. Petru na Poříčí,
si vzhledem k své roli při založení Nového Města zaslouží podrobné studium především držba rytířských řádů (německých rytířů, křižovníků
s červenou hvězdou) a dalších církevních institucí na budoucím novoměstském teritoriu. Stejný význam má však poznání starého osídlení
při vltavském břehu od Újezda sv. Martina po Podskalí a zjištění maximálního možného množství informací o desítce osad, jež existovaly na
území zahrnutém Karlem IV. do zakládaného Novéhq Města pražského.
To může znamenat určitý přínos též k objasnění problémů přípravy Karlovy lokace, výkupu pozemků pro stavební parcely zakládaného města atd.
Na problémový celek "před-historie" Nového Města přímo navazují již výše zmíněné otázky kořenů, důvodů a cíle Karlova založení,
jeho zakladatelského záměru a vůbec smyslu založení Nového Města
pražského. Na kritické historiografické zvážení čekají v literatuře tradičně uváděné Karlovy motivace: dynastická, bohemocentrická, imperiální, ekonomická či státně sakrální, jejichž dosavadní interpretace
kolísají od prozaického posuzování plochy a kapacity velkoryse vymě
řených tržišť až po zdůrazňování skryté symboliky umělecké výzdoby
a architektury či připomínání nadčasových vizí nového Jeruzaléma
a třetího Říma. Je nezbytné nově a kriticky v reálných historických
proporcích posoudit pokud možno všechny aspekty politickoreprezentační, rezidenční a správní, ekonomické i kulturní. Rozhodující
význam pro to mají konkrétní skutečnosti a faktografické údaje přímo
doložené v autentických pramenech, pokud dokumentují například
Karlovo úsilí o privilegované postavení Prahy a Čech v rámci říše, jeho
snahu o přeložení tras hlavních středoevropských obchodních cest
a o zpřístupnění Čech pro dálkový obchod splavněním Vltavy, nebo
jeho velkorysý záměr povznesení obecné vzdělanosti obyvatel českého
království založením studia generale -vysokého učení atd.
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Důležité z hlediska našeho tématu je zkoumat mimo jiné speciálně,
jaké místo ve všech těchto Karlových plánech zaujímala Praha. Potvrdí-li se často uváděný předpoklad či hypotéza, že to bylo místo klíčo
vé, pak takové zjištění staví do určitých konkrétních a reálných souvislostí též otázky koncepčnosti, reálnosti měřítka a důvodů ojedinělé
velkorysosti a velkoleposti Karlova založení Nového Města pražského.
Aniž chci předbíhat další výzkum nebo referáty a příspěvky, které
následují, soudím, že Karlovu počínání v prvních fázích panování je
nutno jednoznačně přiznat obdivuhodnou koncepčnost a cílevědomost
(byť se vezme v úvahu jeho neobyčejná pružnost v počínání a jeho
smysl pro mnohdy daleko jdoucí taktické manévrování i improvizaci).
Při posuzování novoměstského založení lze ovšem nicméně položit
dotaz, nakolik mohlo jít o projev velikášství mladého sebevědomého
panovníka či o přecenění reálných dobových možností. Odpověď může
znít, že snad zčásti ano; Karel však podle mého názoru zakládal Nové
Město zcela úměrně svým konkrétním mocenským, politickým a hospodářským záměrům či plánům. Ty se ovšem z řady subjektivních
i objektivních důvodů nenaplnily v celém rozsahu. Proč konkrétně
a v čem se rozešly s historickou realitou následujících desetiletí a století, to je jedno z možných témat karlovského i pražského bádání.
Frekventovanějším a od časů vydání Lorencovy monografie 3 již tradičním tématem odborných studií a úvah je urbanistická koncepce
a územní plán založení Nového Města pražského. Bylo by proto nošením dříví do lesa, nadto značně laickým, znovu na tomto místě probírat koncepci, ideu a symboliku Karlova N ového Města. Je nepochybné, že nejpozději na počátku roku 1347 již musel existovat
konkrétní zakladatelský záměr a projekt. Jeho podoba je stejně zajímavým, leč stejně těžko řešitelným problémem jako otázka Karlova
osobního podílu na jeho formování i uskutečnění (viz subjektivně
zaujatou dikci zakládacích listin i položení základního kamene k městu
panovníkem osobně atd.). Do obdobné kategorie spadá též otázka
Karlových spolupracovníků, vlastních autorů a uskutečňovatelů dílaurbanistů, projektantů, lokátorů. Známe některé z nich, byť v jiných
souvislostech, z Karlova okolí a budeme je někdy schopni určit jménem? Stav pramenné základny vzbuzuje v tomto ohledu odůvodně
nou skepsi.
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Optimističtější je poznávací situace, pokud jde o pravidla budování
zakládaného města a o průběh jeho výstavby. Zde bylo již mnohé zjištěno i řečeno a právě tyto aspekty Karlova činu (striktní pravidla a lhůty
výstavby, její úžasný rozsah v první krátké časové etapě atd.) jsou hodné
obdivu i při posuzování měřítky sklonku 20. století.

***
Téměř vše, co následovalo po založení Nového Města pražského
a po první intenzivní etapě jeho výstavby, co tvoří náplň dalších desetiletí a staletí novoměstských dějin - a tedy také obsah většiny pří
spěvků této jubilejní konferenční publikace, by mohlo směle nést podtitul "otazníky po staletích". Jde totiž o pevninu badatelsky jen velmi
málo známou, nebo dosud zcela neznámou.
První z otazníků byly již naznačeny výše, jelikož se vztahují k samotnému založení Nového Města a k jeho osudům v době Karlovy
vlády. Představují ovšem pouhý úvod k velmi dlouhému výčtu otázek
a problémů, do nichž se promítá doposud jen poskrovnu prohádaná
vlastní či přesněji vnitřní historie Nového Města. Úvahy o ní na tomto
místě je nezbytné zúžit na pouhý výčet zmíněných otázek a na několik
nejstručnějších poznámek, pokud se nemá úvodní slovo rozrůst do
neúnosného rozsahu. Alespoň některé z odpovědí přinášejí však další
referáty a příspěvky v tomto sborníku.
Problémy týkající se první, karlovské etapy dějin Nového Města lze
vtělit do dalších doplňujících otázek, například:
- Přestože založení města bylo jednoznačně úspěšné, naplnil se bezezbytku Karlův původní záměr? (Zdařila se lokace Nového Města, výstavba jeho páteřních částí a integrace starých osad do nové městské
struktury. Obvod novoměstských hradeb však vymezil mnohem větší
území, nežli bylo zastavěno, a zejména celá jižní a jihovýchodní část
horního Nového Města je v tomto ohledu otazníkem z hlediska pů
vodní urbanistické koncepce.)
- Chtěl Karel založit jedno velké město, nebo souměstí? Počítal
pouze s dočasnou existencí dvou oddělených měst z praktických dů
vodů a z ohledu na postoj staroměstské obce? (Dikce zakládací listiny
z 8. března 1348, stejně jako fakt spojení Starého a Nového Města
v letech 1367-1377 nasvědčují spíše koncepci unitární, zatímco listina
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pro Staré Město, datovaná Velikonoci 1347, vydaná však patrně až
o Velikonocích 1348, hovoří výslovně o dvou městech a zaručuje Staroměstským jejich dosavadní privilegia, samostatnost a prioritu ve vztahu k novoměstské obci; tomu odpovídala i realita let 1348-1367.)
- Byla prostorová rezerva, která městu vystačila na dalších pět století, Karlovým záměrem, nebo důsledkem nereálnosti (předimenzo
vanosti) původního zakladatelova plánu? (Mezerovitost dosavadního
historiografického poznání stejně jako reálný vývoj zástavby této části
města umožňuje obojí odpověď.)
Obdobným způsobem je možno nezodpovězenými otázkami poMěsta jako samostatné městské
obce od konce vlády Karla IV. až do sjednocení pražského čtyřměstí
v roce 1784. Jako stěžejní se pak jeví zejména problémové okruhy naznačené v následujícím stručném výčtu:

krýt celé období existence Nového

1. Dlouhodobé problémy období existence samostatného Nového
Města

- problém ekonomické a sociální struktury Nového Města, její
shody či odlišnosti ve srovnání se Starým Městem a Menším Městem
pražským;
- problém vývoje zástavby a výstavnosti Nového Města v období
gotiky a návazně v epoše renesance a baroka;
- problém soužití Nového Města se Starým Městem- periody spolupráce a konkurence, spojenectví a nepřátelství; kořeny a konkrétní
důvody opakovaných vzájemných konfliktů v období od padesátých
let 14. století do dvacátých let 16. století;
- unifikační a partikularistické trendy v soužití pravobřežních pražských měst a jejich důvody;
- problém historické role Nového Města v pražském souměstí a vývoje či proměn této role v čase.
2. Problematika postavení a úlohy N ového Města v husitské revoluci
- proč se právě Nové Město stalo ohniskem radikálního husitství?
- otázka sociální základny skupiny Jana Želivského a novoměstských husitských radikálů - kdo jí byl, kdo ji tvořil?
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- otázka dlouhodobé přítomnosti a působení táborských kněží na
Novém Městě (Prokop Holý, Filip, Abraham ad. v letech 1420-22
u sv. Petra na Poříčí aj.);
- otázka vztahu Prokopa Holého k Novému Městu (původ, kazatelské působení zde nejméně 3 roky, zprostředkování mezi Starým
a Novým Městem v letech 1428-30, uchýlení se na Nové Město po
odchodu od táborského vojska 1433-34 atd.);
- otázka vazeb dalších husitských osobností k Novému Městu (Jan
Roháč z Dubé již od 1416/17, 1433 koupil dům přímo na Koňském
trhu, obdobně Žižkovi příbuzní atd.);
- příčiny a důvody konkurence a nepřátelství mezi husitským Starým a Novým Městem v letech 1427-29, 1434 ad.;
- otázka spojeneckých svazků Nového Města a jeho vztahu k sirotčímu
bratrstvu (úloha osobností Jakuba Vlka, Velka koudelníka z Březnice ad.);
- postoje a pozice Nového Města po roce 1434 -v období Zikmundovy vlády, bezvládí, v období poděbradském;
- obecní a měšťanský majetek Nového Města, dělení revolučních
konfiskátů - otázka rovnosti se Starým Městem při dělení zisků?
3. Nové Město v podmínkách politického dualismu stavovského
období
- postavení Nového Města v městském stavu v období 1471-1526
ve stínu či vedle Starého Města?
- role Nového Města a jeho měšťanů za povstání 1483;
- unifikační (unitární) a partikularistické tendence na Novém Městě
v období 1500- 1518, kořeny a role novoměstského "cechovního" partikularismu (řezník Moučka a spol.);
- problém pozice a úlohy Novoměstských v sjednocené Praze 1518
až 1528, podíl Novoměstských na zrušení jednoty;
- ekonomické a majetkové pozice a síla Nového Města v 2. pol. 15.
a v 16. stol. (srovnání se Starým Městem)- koncepce budování obecního majetku Nového Města v 16.-17. stol. - v etapě před povstáním
1547, v etapě 1551- 1620, v období 1621- 1784;
- Nové Město v rámci rudolfinské Prahy - podíl na rozkvětu, ekonomice, kultuře, rezidenční funkci metropole; otázka "druhořadosti"
NMP z hlediska rezidenčních a kulturních funkcí?
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- role migrace obyvatel mezi pražskými městy a měšťanské majetkové držby ve dvou či třech pražských městech (např. při vlastnictví
dvou a více domů).
4. Nové Město v období politickonáboženského konfliktu 1608-1620
- problém centralistického tlaku české kanceláře a politiky novoměstské rady;
- měšťané NMP v opozičních strukturách- mezi defenzory a direktory let 1609 a 1618;
- Nové Město a jeho měšťané ve strukturách stavovské konfederace a "zimního království";
- problém majetkové politiky, snaha o náhradu konfiskací 1547 získáním konfiskátů z let 1618-19;
- otázka spojení pražských měst roku 1619?
- chování Nového Města po porážce na Bílé hoře, otázka míry postihu města a jeho měšťanů, tresty a popravy (popraveni 4 radní a starší písař NMP);
- rekatolizace na Novém Městě a emigrace Novoměstských.
Město v období vítězství panovnického centralismu
a rekatolizace
- politický a náboženský zvrat a jeho upevnění v podmínkách Nového Města;
- podíl Nového Města na úspěšné obraně Prahy roku 1648 (dlouhá
fronta novoměstského opevnění uchránila Prahu po dobu dlouhého
obléhání švédskou armádou - podíl na obranných bojích - alespoň
pokud je měřen velikostí ztrát - odpovídá však spíše významu nežli
lidnatosti pražských měst a faktu, že obrannou linií byly novoměstské
hradby- padlo totiž 22 měšťanů NMP, ale 81 měšťanů SMP [zejm.
na klíčovém strategickém místě u Horské brány], raněno bylo 79 NMP
a 195 SMP- bylo to dáno početností nebo spíše rozmístěním obránců, které vycházelo stále ještě z výsad Karla IV. daných Staroměst
ským při založení Nového Města?);
- baroko na Novém Městě - stavba novoměstské koleje SJ a kostela
sv. Ignáce, důsledky požáru 1682.

5. Nové
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6. NMP v obodobí osvícenského absolutismu
- problém partikularismu a centralismu v novoměstských dějinách
18. stol.;
- zánik samosprávy Nového Města v roce 1784, využití a osudy veřejných budov zrušené obce atd.;
- podíl občanů Nového Města v regulovaném magistrátu spojené
Prahy- nakolik se bralo či nebralo bydliště a proporcionalita zastoupení bývalých měst na zřetel?
- problém vývoje sociální a nacionální struktury novoměstského
osídlení v 17.- 18. stol.;
- prvky a projevy modernizace (novodobé urbanizace a industrializace) na území Nového Města v poslední fázi jeho samostatné existence.

* * *
Prvořadý význam a smysl zkoumání historie Nového Města pražského v rámci celopražských dějin i odděleně ve výše naznačených
i dalších problémových okruzích, který byl zdůvodněn již na začátku
tohoto příspěvku, je ještě podtržen skutečností, že Nové Město nebylo
v žádném případě druhořadým či okrajovým historickým subjektem.
Po většinu své samostatné existence žilo sice ve stínu Starého Města,
jež bylo oficiální a uznávanou hlavou státu i městského stavu, ucházelo se však (v konkurenci Kutné Hory, Hradce Králové a Plzně) o druhé místo mezi městy českého království. Počtem domů ve druhé polovině 16. století, kdy lze již v pramenech sledovat některé velikostní
ukazatele, bylo dokonce největším městem v zemi. Jako jedno z mála
českých měst vykazovalo podle berních "šacuňků" prudce rostoucí počet
domů, jak ukazuje připojená tabulka:
Rok/Město

Nové

Staré

Město

Město

Malá
Strana

Hradec Kr.

Žatec

1567

1145

946

161

781

701

1610

1546

938

160

634

554
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Skutečnost,

že mezi roky 1579 a 1607 přibylo v daňovém rejstříku
Nového Města pražského 401 domů, tedy množství, které v českých
poměrech představovalo celé velké královské město, zatímco počet
přiznávaných domů ve většině ostatních měst klesal, je sama o sobě
výzvou k podrobnému historickému prozkoumání tohoto faktu. Jde
tu o hmatatelný doklad míry rozkvětu a růstu osídlení "rudolfinské"
Prahy v té její části, kde byl volný prostor, nebo o projev jiných dějin
ných procesů, statistických manipulací či změn "metodiky" berních
přiznání? Ať tak či onak, pro uvedený nárůst zástavby bylo v novoměstských hradbách dosti volného místa a zásluhou velkorysosti zakladatele zde zbyl ještě dostatek volných pozemků pro další rozvoj
a výstavbu města v následujících dvou stoletích.
Čtyři sta čtyřicet let samostatné existence městské obce uvedené
velikosti a významu si zajisté zaslouží speciální pozornost historiků
i vlastní vědecká sympozia, a to nejen při příležitosti kulatých jubileí,
nýbrž pokud možno v podobě pravidelného a soustavného dlouhodobého výzkumu. Nechť konference a publikace inspirovaná 650. výročím založení Nového Města je vykročením v tomto směru.

Poznámky:
Nové Město pražské 1348-1784. Výstava na Novoměstské radnici od 12. 3. do
17. 5. 1998. Srov. publikaci Nové Město pražské 1348-1784, Praha 1998. Zmizelé
Nové Měs to. Výstava v Muzeu hlavního města Prahy od 25. 3. 1998 do 15. 2. 1999.
Srov. knihu K Bečková, Zmizelé Nové Mě s to, Praha 1998.
2 V. Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973, R. Baťková a kol., Umělecké památky
Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Praha 1998.
3 Viz pozn. 2.
1
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NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ V 17.-20. STOLETÍ
NÁČRT PROBLÉMŮ

Úkolem úvodních referátů bývá shrnout dosavadní stav zpracování
problematiky a naznačit, kam by se měl ubírat další výzkum, potažmo
jaká nezmapovaná území vědě zpřístupní právě začínající sympozium.
V případě výzkumu novověkého Nového Města pražského je situace
poněkud prostší: v řadě ohledů bylo zatím vykonáno naprosté minimum a ohromné průkopnické práce minulých let, zaměřené přede
vším k dějinám architektury a umění, ale také např. k dějinám pražských nemocnic, před historiky města zatím spíše navršily horu nového
materiálu a naznačily řadu problémů, než aby podaly syntetické obrazy
vývoje města a jeho částí.
Pokusme se tedy především tázat po proměnách postavení a funkce
Nového Města v pražské aglomeraci a po proměnách funkce, významu
a provozního zatížení či urbanistického zapojení jednotlivých částí
ohromného novoměstského teritoria v proměnách oněch čtyř století.
S touto perspektivou bude dobré si sledovanou dobu rozdělit: na jedné
straně bude období mezi rudolfinskou epochou a spojením pražských
měst v jeden celek roku 1784, tedy epocha samosprávné novoměstské
obce, na straně druhé následné období integrace novoměstského území do celku sjednocené Prahy a postupného přejímání funkční dominance tohoto urbánního pásu v expandujícím organismu pražské aglomerace 19. století a posléze Velké Prahy 20. století. Musíme přitom
ovšem mít neustále na paměti, že "vypreparování" Nového Města
z kontextu celku pražské aglomerace, ať již její vnitřní vazby byly v té
které době právně a správně utvářeny jakkoliv, je pouhou badatelskou
abstrakcí, pracovním zjednodušením, jehož případná absolutizace
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by byla pro pochopení života celku pražské aglomerace

smrtelně

nebezpečná.

Pro Nové

Město

17.-18. století je typické, že tato bohatá, v oné
době prostorově největší a nejlidnatější česká městská obec byla organismem bez jednoznačně definovatelného centra v ideálním "těžišti"
města. Tak jak se proměnil funkční vzorec pražské aglomerace od stře
dověku k ranému novověku, proměnila se totiž i významová zatížení
novoměstských území.
V době Karlova založení hrál vnitroměstsky mimořádně významnou roli ohromný Dobytčí trh, kterým ze Starého Města procházela
klíčová pražská komunikace, spojující obě pražské pevnosti: Hrad
s Vyšehradem. Je tedy logické, že zde na dnes již neexistujícím návrší
vedle tržiště Václav IV. vystavěl svůj novoměstský hrádek, stejně jako
skutečnost, že právě tady Nové Město zřídilo svoji radnici. (Méně logické již je, že nový farní kostel pro horní Nové Město- sv. Štěpán
byl hned po založení města zbudován uvnitř zástavby mimo toto klíčové tržiště, tedy ani v bezprostřední návaznosti na ně, jako tomu bylo
u současně budovaného farního kostela pro dolní Nové Město sv. Jindřicha, založeného v bezprostřední vazbě na Senovážné náměs
tí.) Excentricita položení radnice je pochopitelná s ohledem na zmíněnou významnou komunikaci a také na to, že dolní Nové Město protínaly sice dvě obchodně významnější komunikace, směřující ke
Špitálské a Horské bráně, obě dvě však byly pod bezprostředním staroměstským vlivem. Staré Město si- jak ještě vyloží kolegyně Mendelová- ponechalo kontrolu nad oběma branami a tedy i nad přileh
lou částí města.
Význam cesty k Vyšehradu však v novověku (mj. po vojenském vyvrácení vyšehradské pevnosti v husitských válkách) podstatně poklesl,
zato v průběhu 16. století ohromně vzrostla role dolního Koňského
trhu, propojujícího se přes Můstek s Havelským tržištěm v klíčovou
obchodní oblast pravobřežní Prahy. Pokles vojenského významu opevnění mezi Starým a Novým Městem pak i obecněji přál rozvoji celé
hraniční zóny podél staroměstského opevnění. Příkladem neformální
každodenní kooperace tu budiž společná přeshraniční farnost
u sv. Martina ve zdi. Těžiště města se tak v novověku jednoznačně
posunulo na "okružní třídu" kolem Starého Města, k oběma klíčovým
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obchodním výpadovkám ke Špitálské a Horské bráně (ulice Špitálská
a zejména komfortní Dlážděná) a ovšem k přilehlým prostorům částí
tržišť a bočních ulic. Zejména zde také nejčetněji rostly šlechtické paláce či domovní rezidence.
Skutečnost, že výstavné šlechtické rezidence vznikaly i mimo toto
území, lze vyložit potřebou některých aristokratů zřídit svá druhá či
záložní pražská sídla v klidové zóně aglomerace, kde bylo možné získat snadno a levně i příhodné zahradní či sadové zázemí. (Příkladem
může být Mladotovský palác- Faustův dům - na horním konci Dobytčího trhu a zejména pak řada dnes zčásti již zaniklých letohrádků.)
Obecně se však "vnější" část zejména horního Nového Města, komunikačně minimálně propojená za obvod sílícího a zejména po roce 1648
rychle se rozrůstajícího novoměstského opevnění, změnila v klidovou,
přesněji řečeno funkčně mrtvou poloagrární zónu města. Sem v 17. století soustředila podstatnou část své stavební aktivity církev, zde koncem 18. století začalo vznikat nemocniční centrum Prahy. Pás urbánně minimálně využitého prostoru -levných a nepříliš zastavěných parcel
uvnitř hradeb - se pak táhl přes zaslepenou Svinskou bránu a přes
horní polovinu Koňského trhu až k Horské bráně.
Lze-li reprezentační pás Nového Města, vedoucí podél staroměst
ské hradby a pokračující do ulice Na dláždění, s nadsázkou definovat
především jako "šlechtický", táhla se dominantně měšťanská zóna
o jednu komunikační osu dále do hloubi Nového Města. Od Myslíkovy ulice přes zázemí Novoměstské radnice ulicemi Lazarskou, Vodičkovou a přes střed Koňského trhu do Jindřišské na Senovážné náměstí a dále opět na Dláždění běžely vnitřní komunikaoní spojnice
napříč Novým Městem. Podél této zóny a v návaznosti na ni se opět
kumulovaly vynikající, tentokrát měšťanské rezidence na klíčových
bodech (např. na pokraji Koňského trhu), doplněné dokonce dalšími
šlechtickými paláci.
Nové Město mělo pro šlechtické či obecněji prestižní stavitele
a obyvatele ve srovnání s ostatními částmi pražské aglomerace jednu
velkou výhodu: nabízelo se tu, a to i v nejprestižnějších polohách, podstatně více a levnějšího volného prostoru pro výstavbu než např. na
kompaktně zastavěném Starém Městě, byly tu prostornější komunikace a tedy snazší zásobovací provoz staveb i již osídlených rezidencí,
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nabízela se tu možnost zřídit rezidencím bezprostřední příjemné zahradní zázemí, které jinak již 16. století situovalo spíše až za městské
hradby. Bude úkolem budoucího výzkumu zjistit, jak pro 17.-18. století vypadá mapa cen novoměstských nemovitostí, ale také jak se novoměstská městská rada stavěla ke šlechtickému a církevnímu zakupování se ve městě a k častému následnému vyjímání rezidencí
z městského práva a poplatnosti. Vzhledem k ohromné rozloze areálu
bylo pro město výhodnější přitahovat šlechtické a církevní investory
nebo i zde, jako na Starém Městě nebo např. v malopolském Krakově
oné doby, hrozilo radikálně stoupající množství exempovaných nemovitostí podkopat městský rozpočet? A jak vlastně vypadalo novoměstské hospodaření oné doby? Co z nutných modernizačních- např.
hygienických- potřeb a opatření mohlo město investičně pokrýt? Jaké
byly novoměstské investice vně městských hradeb? Investovali na Novém Městě také Staroměstští a v jakém rozsahu? To všechno jsou otázky, na které může odpovědět jen soustavný průzkum městských knih
i ostatních archivních fondů, které dosud z velké části stály zcela stranou badatelského zájmu. Leccos zajímavého už naznačuje např. rozbíhající se výzkum prosopografie novoměstských samosprávních elit.
Přelom 18. a 19. století, doba hospodářsky vyčerpávajících napoleonských válek a zároveň státního podvázání městské samosprávy,
učinila v Praze konec řadě reprezentačních aktivit, postupné pováleč
né oživování však ukázalo, že opět a více než dříve bude pro jednotlivé
části spojené Prahy hrát určující roli jejich komunikační kvalita. Zří
zení prvních dvou, později tří pražských nádraží, od čtyřicátých let 19.
století ještě živých a prestižních jader hospodářského, komunikačního
a společenského života, nikoliv jako dnes v Praze špinavých center sociálního zmaru a urbánně umrtvujících zón, jednoznačně bonifikovalo dolní
Nové Město jako dobově moderní střed celé Prahy. Kolem výstavných,
architektonickou novotou fascinujících "chrámů moderní dopravy"
(abych se připojil k těm, kdo citují Taťánu Petrasovou) vznikalo - podobně jako ve Vídni nebo v Mnichově - prestižní hotelové, restaurační
a rezidenční centrum, svázané s dobovým pražským velkokapitálem.
Komunikačně znevýhodněné Staré Město tak od poloviny 19. století poněkud ustoupilo do pozadí zájmu a významu. Také zde se klíčové investice postupně přesouvaly na bývalou periferii, rostl např.
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význam adres při Ovocném trhu a v zázemí Prašné brány. Z dolního
Nového Města se v druhé polovině 19. století, v době národnostní
diferenciace, stala hlavní pražská "německá čtvrť" kolem německého
kasina a bankovních paláců na Příkopech. Dobudování třetího pražského nádraží v prostoru hradeb, zrušených po prohrané válce v roce
1866, umožnilo novému pražskému centru obrátit se plnohodnotně
ke své dosavadní periferii, kde vedle nádražního centra vzniklo i parkové zázemí Městského sadu. Není náhodou, že bylo v osmdesátých
letech právě tady, ve vlastně absurdní periferní poloze vedle nádraží,
postaveno prestižní Nové německé divadlo, slavná hudební scéna říš
ského významu. Připomeňme též, že ne zcela náhodou byla právě do
centra dolního Nového Města situována a v letech 1871-1873 postavena i Hlavní pošta. Pro udržení exkluzivního charakteru dolního
Nového Města bylo též podstatné, že se jeho zázemím za nádražní
zónou stal prosperující Karlín a že se chudší dělnické okrsky vyčlenily
za dráhu směrem na Žižkov.
Horní Nové Město, komunikačně izolované, zůstalo po řadu desetiletí ve stínu druhé novoměstské poloviny a vykrystalizovalo jako chudší, dominantně česká pražská čtvrt studentských kvartýrů a hospod.
Ve fázi skokem rostoucí imigrace venkovského obyvatelstva do Prahy,
v době expandující výstavby na pražském území, stávaly se od konjunktury šedesátých let relativně levné, nezastavěné parcely vnějšího
horního Nového Města rájem pro budovatele kompaktně koncipované činžovní zástavby, která se pak po zbourání hradeb kontinuálně
šířila na Vinohrady, do Nuslí a Vršovic. V době, kdy se Ferdinandka,
Příkopy a Eliščina třída poté, co byly zasypány zbytky staroměstského
příkopu a co byly parcely při nové promenádě uvolněny pro reprezentační zástavbu, definitivně proměnily v pražskou "Ringstrasse", začal
se z pásu parkových ploch a návazných ulic od nádraží Severní dráhy
přes Městský park až k Tylovu náměstí postupně stávat promenádní
"Gurtel" značné prestižní ceny. Stálo na něm nejen Nové německé
divadlo, ale od devadesátých let i nové Museum království českého
a o kus dál centrála českého Sokola. Zástavba po obou stranách bývalého hradebního pásu byla nadto obydlena českou inteligencí, mj.lékaři
a nemocničním personálem koncentrujícího se nemocničního areálu
nad Karlovým náměstím.
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Obrat k dosavadní periferií byl obecněji jedním z typických znaků
urbanistického vývoje Prahy druhé poloviny 19. století. Bu dování
mohutných nábřeží a řady mostů , spojené s přímou nebo sekundární
likvidací chudé výstavby dosavadní městské periferie pří vltavském
břehu, obrátilo město k řece (Líbal) a akcentovalo prestižní charakter
nábřežní zástavby. Je to zřejmé z umístění takových klíčově významných budov jako Národního divadla, později Rudolfina, Umělecko
průmyslového muzea a ovšem i řady výstavných činžovních domů.
K tomu se v další časové vrstvě pojí situování mnoha školských a vysokoškolských budov do této polohy a ovšem i umístění pomníku císaře
Františka na staroměstský břeh, posléze pomníku Aloise Jiráska na
novoměstské nábřeží a Františka Palackého pod Emauzy. Nábřežní
periferie - zpřístupněná novou nábřežní komunikací - se tak změnila
v promenádu, napojující se u kavárny Slavie a Národního divadla na
promenádu vnitroměstskou. Druhý promenádní pás na místě bývalých hradeb byl pak s novoměstsko-staroměstskou prestižní zónou
spojen Václavským náměstím, jehož pozice klíčového pražského prostoru -bulváru s řadou finančních ústavů, firemních centrál, zábavních podniků a prestižních právních kanceláří - byla dotvrzena po
dostavbě Národního muzea a posvěcena po rozhodnutí o umístění svatováclavského pomníku.
Pro velkoměstský rozvoj oblasti při Karlově náměstí se stalo určující
"uspání" podskalského přístavu a tržiště, poměrně pozdní dopravní
propojení s rozvíjejícími se novými částmi aglomerace prokopáním
vyšehradského tunelu a zejména setrvání nemocničního komplexu
a v návaznosti intenzivní alokace vysokoškolských budov a zařízení do
pásu od Spálené ulice přes Karlovo náměstí až po Albertov. To vše
vtisklo této části Nového Města podobně zklidněný- do velké míry
obytný- ráz jako má např. vídeňský VIII. a IX. okres. Leží dnes ve
stínu nového -vnějšího - prestižního centra pražské aglomerace pře
lomu století: blízkých Královských Vinohrad.
Nové Město se v době jednání o rozšíření Prahy a připojování před
městí stalo vlastním centrem české metropole a tuto roli si uchovalo
i po vzniku Velké Prahy. Není náhodou, že novoměstská zástavba proběhla v poslední třetině 19. století tak hladce a potíže tu nečinily ani
asanační akce - zatímco velkorysá staroměstsko -josefovská asanace,
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dlící mj . na zhodnocení staroměstského prostoru, relativně dlouho
vázla na nezájmu investorů a nakonec nevyústila ve vytvoření nové
městské city, nýbrž v postavení klidné luxusní obytné čtvrti. City byla
již definitivně situována jinde- v centru Nového Města, na Václavském náměstí, kde také na konci století najdeme prvá uplatnění klíčo
vých inovací moderního věku: elektrické osvětlení a telefon. Tomuto
prostorovému vzorci odpovídalo i utváření sítě veřejné městské dopravy, propojující tuto pražskou city na staroměstskou a zejména na před
městskou stranu.
Moderní výstavba v období Velké Prahy po roce 1918 už N ové Město
do velké míry obešla a směřovala na nově připojená, dříve nezávislá
předměstí. To neznamená, že by na Novém Městě nebyly v meziválečné době postaveny jednotlivé zajímavé stavby (např. Janákův palác
Adria nebo Gočárova Legiobanka), ale těžiště skutečných inovací již
leželo jinde. Dále se prohloubila specifická funkce Nového Města
v rámci pražské aglomerace, resp. již Velké Prahy: Nové Město se stalo hlavním centrem pražské kultury, zábavy, zdravotnictví, částečně
školství, rozhodně však finančnictví, řízení hospodářství a právního
servisu - úhrnně tedy vysoce kvalifikovaných služeb, které postupně
stále více vytlačovaly či relativně redukovaly dominantně obytné funkce novoměstské zástavby. Tato role zůstala Novému Městu i v druhé
polovině století a v podstatě dodnes, protože Velká Praha zůstala silně
centralistická a významněji nediversifikovala kvartérní sféru mimo city.
Dnešní Nové Město má zřetelné problémy, neboť se musí vyrovnávat s nesmyslným správním rozlámáním do několika pražských obvodů v době vlády komunistů a s novým definováním svého charakteru
(mj. část jeho prestižní "zelené" promenádní zóny padla za oběť šílenému dopravnímu projektu a i zbytek Nového Města je silně zasažen
přetíženou automobilovou dopravou, která je např. prakticky odřezá
vá od řeky). Cílem jeho nové konstelace by proto mělo být nové celostní promyšlení jeho významů a funkcí v rámci právě dnes se opět
závažně a rychle přetvářející vnitřní struktury celé Prahy.
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STAVEBNÍ ČINNOST A PŘEDLOKAČNÍ OSÍDLENÍ
V PROSTORU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VE SVĚTLE
ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Počátky a vývoj osídlení území pozdějšího Nového Města pražského souvisí s celkovým stavem tehdejšího přírodního prostředí. Charakter krajiny, příhodný půdní pokryv a dostupnost vodních zdrojů
jsou jedny z nejdůležitějších předpokladů, které stály na počátku procesu osídlování pražské kotliny vůbec. Nejinak tomu bylo i při procesu
osídlování pozdějšího novoměstského prostoru, jehož významným jádrem se postupně stalo Václavské náměstí- někdej ší Koňský trh.
Původní georeliéf této historicky velmi exponované části Nového
Města pražského byl rozhodujícím způsobem dotčen, stejně jako celé
pražské území, především činností Vltavy a jejích menších přítoků.
Václavské náměstí se svým okolím leží na terénu maninské údolní
terasy, jež se stala základním terénem poloviny novoměstského území. Tato terasa nebyla v historické době nikdy zaplavována a její povrch je tvořen pískovými a štěrkopískovými sedimenty. V horní části
Václavského náměstí obsahují štěrkopísky i úlomky břidlice dobrotivského souvrství, jež zde vystupuje až k povrchu. Kromě úseku při horní části náměstí, kde je dodnes patrný příliš svažitý terén, zaujímá celé
území polohu výhodnou pro budování trvalejšího osídlení. To mohlo
být i umocněno dostupným zdrojem jak podzemní, tak i povrchové
tekoucí vody (obr. 1). Původní hladina podzemní vody v tomto prostoru se pohybovala na různých místech mezi 3-6 m pod povrchem,
v horní oblasti Václavského náměstí a ulice Politických vězňů dosahovala až 2 m pod úroveň terénu - to bylo způsobeno vystupujícími
břidlicemi, po nichž voda stékala z vinohradských svahů do erozní
brázdy kolem Vinohradské ulice. Severně od horního konce Václav-
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1. Praha- Nové Město . Novoměstské území s pravděpodobnou trasou vodoteče
vytékající do prostoru Václavského náměstí z erozní brázdy kolem nynější Vinohradské ulice (na podkladě V. Lorence, Nové Město pražské, Praha 1973).
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ského náměstí, někde v oblasti ulice Politických vězňů, vytékala z tohoto území tato bohatě napájená vodoteč, jejíž prameniště leželo zejména v místech nynější ulice U Kanálky. Další vývěr podzemní vody
byl v oblasti dnešních Čelakovského sadů. Je tedy jasné, že trasa pů
vodních vodotečí byla zásadně ovlivněna výstavbou novoměstských
hradeb a změna celkových vodních poměrů vyvrcholila budováním
kanalizace v 19. století. Po mírně svažitém terénu pokračovala vodoteč severozápadním směrem, někde kolem Růžové ulice dále do prostoru Nekázanky. Zde, v úseku bližším k ulici Na příkopě , vytvořila
v jen pozvolně svažitém terénu dokonce rozsahem patrně nemalé zamokřené území. Takto silně podmáčená plocha nebyla vhodná k bezprostřednímu osídlení, což se odrazilo v písemných pramenech spjatých s parcelací a postupnou urbanizací této části Nového Města
pražského. V roce 1399 bylo toto místo označováno jako "pusté". V roce
1400 bylo místo postoupeno sousedům ulice Nekázanky pro svádění
dešťové vody! a díky tomu zde vzniká "louže", která je pak neustále
vzpomínaná v pozdějších zápisech. Je více než pravděpodobné, že hlavním zdrojem vzniklé "louže" nebyl "přebytek" dešťové vody protékající uličkou, ale již dříve zvodnatělé území a povrch ovlivněný činností
vodoteče. Později byly okraje této "louže" konečně zpevněny, přívody
dešťové vody upraveny - stejně jako odváděcí kanál- a celá plocha tak
byla přeměněna v jakousi nádrž na vodu, určenou zejména k hasebním
účelům, ale i k napájení zahradních zařízenU
Existenci průběhu vodoteče při křižovatce Nekázanky a ulice Na
příkopě prokázal i záchranný archeologický výzkum, který ji zachytil
v hloubené šachtě kolektoru "PŘÍKOPY". Existenci rozsáhlejšího podmáčeného území s průtokem podzemních vod naznačuje i výsledek
geofYzikálního měření v tomto prostoru. Tento průzkum byl prováděn pro potřeby ražby kolektoru zcela nezávisle na našich poznatcích
o této lokalitě, a přitom zachytil anomálie svědčící o nehomogenním,
respektive nesoudržném podzemí, což je v prostředí podložních štěr
kopísků maninské terasy možné interpretovat jako důsledek činnosti
průtoku podzemní vody i jako existenci např. jiného pokryvného útvaru.
Jinými slovy, může jít o vymleté štěrkopísky nebo o nesourodé výplně
brázdy vodoteče.
N avazující problematikou pokračování této vodoteče dále staroměst-
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ským územím se nebudeme s ohledem na nedostatek prostoru zabývat. Uveďme jenom, že rekonstrukce původního georeliéfu ukazuje na
postup jejího spádového území někde při křižovatce Králodvorské
a Celetné ulice s Ovocným trhem. To, že kromě drobné terénní deprese, zjištěné v těchto místech při ražbě kolektoru pod Celetnou ulicí, nebyla popisovaná vodoteč zachycena, přisuzujeme spíše jejímu složitému rozpoznání v terénu. 3 Při větším spádu je totiž vyplněna spíše
tenkými vrstvičkami jílu s dominatním zastoupením písků různé zrnitosti a v těžkých podmínkách ražby na čelbě tunelu je vždy věnováno
logicky více pozornosti partii zvrstvení historického nadloží, které je
touto stavbou ohroženo.
Přírodní podmínky, které jsme ve stručnosti charakterizovali, panovaly v počátcích osídlení prostoru nynějšího Václavského náměstí a ještě
dlouho v historické době. Teprve založení Nového Města pražského
a další postupná urbanizace potlačila původního stav krajinného prostředí.
Od počátku 20. století byly v souvislosti s přestavbami okolních domů
a výkopy inženýrských sítí získávány první, byť torzovité archeologické poznatky o osídlení tohoto prostoru - ještě před dnes vzpomínaným slavným novoměstským založením v roce 1348. Jediným z těchto
nálezů, který se podařilo uchovat do této doby, byl v roce 1914 objev
neznámého počtu hrobů v čp. 791/II "U Lhotků" . Tehdy, při stavbě
České banky a s ní související pasáže, bylo v zadním traktu objeveno
raně středověké pohřebiště, které nebylo ve své době pochopitelně řádně
archeologicky zdokumentováno.4 Z tohoto nálezu se tehdy dostalo
mezi sbírky Národního muzea osm celých a jedna fragmentární záušnice.5 Muzeum hlavního města Prahy získalo rovněž z hrobu vyzdviženou hrncovitou nádobku.6
Tento objev části pohřebiště byl doplněn až v moderní době. V roce
1992 v průběhu rekonstrukce poměrně známého hotelu Adria čp.
784/Il bylo v zadní části parcely č. 624 objeveno deset částečně zachovaných hrobových jam. Archeologický výzkum Muzea hlavního měs 
ta Prahy zjistil na tomto místě 13 pohřbených jedinců. 7 Překvapivý
byl jeden ze závěrů antropologického výzkumu: u 31 % zkoumaných
případů byl doložen nesrostlý metopický šev na lebce, což je možné
vykládat příbuzností zde pohřbených osob. 8
Zaslouženou pozornost vzbudily ovšem nálezy šperků : bronzové
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a stříbrné záušnice, dvě duté stříbrné perly, skleněné řezané korálky,
korálek z jantaru a také dvě stříbrné kaptorgy, z nichž jedna je se zoomorfní výzdobou. 9 Výbava uváděných hrobů se hlásí k tradici povelkomoravského šperku, který mohli vyrábět domácí řemeslníci (obr. 2).
Torzovitě zachované nálezy z blízké lokality "U Lhotků" rovněž
spadají do uváděného období. Vzhledem k tomu, že pohřebiště objevené v areálu hotelu Adria nepokračuje dále východním směrem a že
starší nález časově shodného pohřebiště v areálu čp. 791/II "U Lhotků" je vzdáleno pouhých 60 metrů, předpokládáme, že jde o dvě části
jednoho a téhož pohřebiště (obr. 3). Na základě rozboru analogií
s nálezy učiněnými v pražském Motole, v Lumbeho zahradě na Pražském hradě a na Kouřimi je toto pohřebiště datováno do poloviny 10.
století. K tomuto nejstaršímu pozůstatku lidského osídlení nám však,
stejně jako u mnohých jiných pražských hrobových nálezů, chybí adekvátní stopy vlastních sídlišť.
Další, tentokrát však osamocený hrobový nález byl učiněn v roce
1996 znovu na konci zadního dvorního traktu, a to v horní části V áclavského náměstí v čp. 806/II (obr. 3). Zde vyrostl během roku 1997
nový objekt banky na místě zbořeného domu, pocházejícího z roku
1868, který měl ovšem již svého gotického předchůdce. N alezený ojedinělý hrob v nezvyklé severojižní orientaci, hlavou k jihu, byl nedokonale vyhlouben, o čemž svědčí nepravidelný tvar hrobové jámy, nerovné dno a poměrně mělké uložení do 20-30 cm pod tehdejší povrch
(obr. 4). Tyto okolnosti vedly k tomu, že oblast hlavy a pánve byly
téměř na povrchu, a tak došlo nejspíše při sídelní aktivitě ve druhé
polovině 14. století na vyměřené parcele k jejich devastaci, v případě
lebky a krčních obratlů dokonce k úplnému zániku.
Časové zařazení tohoto nálezu ještě k předlokačnímu osídlení Nového Města je na základě dostupných poznatků pouze hypotetické.
Hrob byl vykopán do podloží z povrchu půdního typu bez pozůstatků
nějaké sídelní aktivy, která by se mohla v terénu rozpoznatelně odrazit. Podle antropologického výzkumu jde o skelet muže dvaceti- až
třicetiletého, přičemž v popisu jeho zdravotního stavu je uváděna nedostatečná výživa, neodpovídající nárokům kladeným na fYzickou čin
nost.10 Jedinou stopou tak zůstal nález dvou přezek v jeho klíně. Jedna
se bohužel zachovala jen ve zlomkovité podobě.
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2. Praha 1- Nové Město, Václavské náměstí čp . 784. Nálezy šperků z 10. století z hrobů
2, 5, 6, 7 a 10: 1- 10 (hrob č. 5), 11-12 (hrob č. 6), 13-14 (hroby č. 7, 10), 15 (hrob č. 2).
Kresba K. Scheuflerová (podle V. Humla- P Starce, Raně středověké pohřebiště na
Václavském náměstí čp. 784 v Praze, Archeologické rozhledy 46, 1994, s. 454-463).

č.

30

P. Starec, Stavební činnost a předlokační osídlení

3. Praha 1 - Nové Město, okolí Václavského náměstí. Hrobové nálezy v čp . 784,
791 a 806 na Václavském náměstí a archeologické dokumentační body v ulicích
Politických vězňů a Olivově a v čp . 948 v Olivově ulici .
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Přezky jsou železné a kruhového tvaru. Ta zachovalejší (obr. 4) je
o vnějším průměru 40 x 41 mm, přičemž tento rozdíl je způsoben
evidentním postupem koroze, druhá přezka v torzovitém stavu se v ideální rekonstrukci jeví jako identická. Navlečený trn i očko jsou napříč
ném řezu obdélníkové. Délka jehly nebo trnu i s očkem činí 44 mm.
Na základě podobných nálezů ze středověkého hřbitova na Jungmannově náměstí čp. 753/Il 11 , z kláštera na Sázavě 12 , z Čáslavi-Nepřízně 13
nebo z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 14 můžeme datovat hrob
z Václavského náměstí čp . 806/II do 13. až 14. století, ovšem s rezervou
způsobenou nedostatečnou znalostí chronologického vývoje těchto
přezek.

Na základě výše uvedených indicií nemůžeme zatím tento osamocený hrobový nález bezpečně zařadit do období předlokačního osídlení prostoru Václavského náměstí. Neupravená hrobová jáma i výjimečná orientace svědčí spíše o nerozmyšleném a urychleném pohřbení
-ať už v době válečných událostí nebo např. morových epidemií. Je
možný také předpoklad, že jde o jedince "vyčleněného" z nejrůzněj
ších důvodů mimo prostor dosud neznámého pohřebiště, rozprostírajícího se na sousedních parcelách č. 2243 s čp. 805/II nebo č. 2245
s čp. 807/II. Ovšem i těmto zemřelým byla tehdejší komunitou věno
vána jistá míra pozornosti, kterou u tohoto nálezu postrádáme, ale to
již není cílem tohoto příspěvku. V každém případě však další případná
stavební činnost v bezprostředním okolí tohoto nálezu musí počítat
i s archeologickými památkami tohoto charakteru.
Severně odtud, někde v prostoru ulic Opletalovy, Politických vězňů
a Růžové, bývala osada Chudobice. Nic bližšího o ní nevíme. Zachoval se jen místní název, který nacházíme ještě v 15. století u okolních
postavených domů a také u části nynější Opletalovy ulice, jež byla dlouho nazývána Chudobinská. Příležitost zjistit umístění osady archeologickým výzkumem máme nyní v Olivově ulici. Lokální výzkumy,
prováděné v ulici Politických vězňů a na křižovatce v Olivově ulici
v devadesátých letech při hloubení šachet kolektoru "CENTRUM 1. A", nezjistily pod těmito komunikacemi žádné předlokační
osídlení (obr. 3). Nejstarší nálezy na zachovaném půdním typu pocházely z 15. až 16. století a byly druhotně přemístěné při terénních úpravách a okolní stavební činnosti.
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4. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí čp. 806. Osamocený hrobový nález
v přístavku v zadní části dvorního traktu a jedna z nalezených přezek.
Kresba P. Starec.
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Naprostou výjimkou ve zjištěné skladbě nadloží byl na počátku roku
1997 zjišťovací výzkum ve dvoře domu čp . 948/II na rohu ulic Olivovy a Růžové (obr. 3). Zde se již delší dobu připravuje dostavba domovního bloku s podzemními garážemi. Pro přípravu záchranného archeologického výzkumu zde byl Muzeem hlavního města Prahy realizován
rozsáhlý řez dvorním traktem ve směru severozápad-jihovýchod. Sondáž zjistila novodobými zásahy málo narušené historické nadloží, ve
kterém dominovalo až téměř k povrchu vystupující černošedé hlinitopísčité humózní souvrství s častými drobky a vrstvičkami uhlíků. Při
omezené sondáži bohužel nebyly zjištěny zahloubené objekty nebo
datovací materiál. Tyto první poznatky mohou přesto někde v těchto
místech dokládat existenci hledané osady, případně hojně zemědělsky
využívanou plochu.
V souvislosti s obvykle uvažovanou polohou osady Chudobice ně
kde v těchto místech je nyní zřejmé, že byla vázána právě na existenci
kvalitní vodoteče, jež byla popisována v úvodu tohoto příspěvku. Bez
zajímavosti není ani to, že se zase později v okolí Růžové ulice objevují hrnčířské dílny, k jejichž provozu byl snadný a přiměřený dostatek
místního vodního zdroje nanejvýš vhodný.
To byl přehled dosavadních poznatků o nejstarších stopách osídlení
na Novém Městě pražském, které mohou být v mnohých případech
zjištěny pouze archeologickým výzkumem. Je patrné, že k řadě zásadních zjištění, která upřesňují naše poznání, dochází i v plošně malých
sondách. V současnosti je tomu tak např. v šachtách kolektorové sítě
na Novém i Starém Městě pražském, kde okolní terén s archeologickými památkami zůstává nenarušen a uchován ve svém originálním
prostředí. Naproti tomu plošně rozsáhlá stavební činnost vede k totální devastaci původních historických terénů na plochách o stovkách
metrů čtverečních, a přitom se navíc mění i charakteristická tvář historického města. Je nutné si uvědomit, že v onom seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO není historická Praha díky zvyšujícímu se počtu podzemních garáží, tisícům kubíků betonu za fasádami
původních domů ani díky novým věžím na Václavském náměstí. Ale
tento závěr je určen již patronům naší konference.
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NEJSTARŠÍ DĚJINY OPATOVIC V PÍSEMNÝCH
A ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENECH

Dnes již pouze jméno ulice Opatovické na Novém Městě pražském
existenci středověké vsi, známé ve 14. století jako Opatovice. Tento název sice pochází až ze 14. století 1, ale počátky středověké
ho osídlení lze klást podle písemných pramenů do 12. století. Při rekonstrukci nejstarších dějin osídlení Opatovic je možné využít prameny
písemné a archeologické. Nejprve je nutné získat veškeré dostupné
informace z písemných pramenů, jejichž výpovědní hodnota je pro
toto nejstarší období poněkud omezená. Pokus o historický rozbor se
sice opírá o falza listin pro kladrubský klášter z 12. století, ale historici,
např. G. Fridrich ve své úvodní poznámce k listině 2 , V. Novotný 3
a Z. Fiala4 soudí, že jde o falza jen po stránce diplomatické a věcný
obsah je věrohodný. Obě listiny mohly vzniknout podle pravé listinné
předlohy nebo pamětního zápisu a údaje v nich lze přejímat do další
historické práce. Prvá z těchto listin je takzvaná zakládací listina kláštera v Kladrubech z roku 1115. V této listině se uvádí, že panovník
dává výše zmíněnému klášteru mlýn, místo pro dvůr a lokaci hostí
v Praze v prostoru mezi kostely sv. Michala a sv. Petra na Zderaze
a odtud až k veřejné cestě:" .. .Itemque locum Prage ad curiam et ad hospites locandos ab ecclesiam sancti Michahelis, usque ad ecclesiam sancti Petri
in Sderaz et usque adpublicam viam."5 Ve druhé listině, hlásící se k roku
1186, je obsah přibližně stejný: "Locum Prage ad curiam et hospites locandos in loco qui dicitur paperum (sic) vicus, ab ecclesia sancti Michahelis
usque ad ecclesiam S. Petri Sderaz et usque ad publicam viam." 6
Pokud by byl obsah obou listin považován za průkazný, jednalo by
se zde o doklad pro první velkou lokaci na území Nového Města. Pojem
hosté je zde míněn v obecném významu -jsou to ti, kteří mají býti
připomíná
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ubytováni, kterým má být postoupena za určitých podmínek část nemovitého majetku, například půda k postavení domu, osazení zahrady
apod. Vzájemný poměr mezi "ubytovatelem" a "ubytovaným" bývá
nazýván "hospitalitis". Tento způsob úpravy vzájemných vztahů byl
převzat z římského práva.
Na základě rozboru písemných pramenů lze jen velmi obecně určit
umístění vsi z 12. století. Území pozdějších Opatovic je svým vymezením mezi dvěma kostely a veřejnou cestou možné lokalizovat do
oblasti omezené na jihu Zderazem a na východě Spálenou ulicí. Veřejná cesta na Vyšehrad je dnes často ztotožňována s ulicí Pštrossovou.
Tato ulice směrově přímo navazuje na severu na dnešní ulici Karoliny
Světlé, na jihu na Zderaz a Václavskou ulici. Nelze však zcela vyloučit
lokalizaci této cesty do Spálené ulice.
Tato pravobřežní komunikace spojovala oba pražské hrady. Je možné, že při této cestě bylo i ono velké tržiště "inter utrasque urbes, in loco,
ubi sabbato jiunt mercimonia", kde se v sobotu konaly trhy, jak udává
Kosmas k roku 1105.7 Tržiště bylo tak velké, že kníže Svatopluk se
zde mohl utábořit se šesti pluky. 8 Podle M. Trymla i dalších odborníků (včetně Tomka) by toto tržiště mohlo být, s ohledem na jeho před
pokládanou rozlohu, lokalizováno na dnešní Karlovo náměstí, kde
nebyly zachyceny stopy po sídelních strukturách. 9
Před časem se objevila v odborném tisku úvaha M. Moutvice
o existenci tržiště v pravoúhlém bloku tvořeném ulicemi Pštrossovou,
Opatovickou a Ostrovní. 10 Východiskem pro jeho úvahu byla analýza
písemných pramenů a dnešní uliční sítě. S využitím retrospektivní
metody došel k názoru, že pravoúhlost napojení výše citovaných ulic
a pravoúhlé zalomení Opatovické ulice svědčí pro lokalizaci tržiště do
této oblasti. Tento názor zpětně podpořil myšlenkou o ztotožnění
kostela sv. Petra Na struze s kostelem sv. Petra ze známého privilegia
knížete Soběslava Il. 11 Na základě tohoto privilegia uvažuje rovněž
o exitenci osídlení Románů- kostel sv. Michala - a Židů- Židovská
zahrada (okolí Vladislavovy ul.) -v oblasti Opatovic. Shodou okolností byl v prostoru předpokládaného tržiště proveden v letech 1993
až 1994 poměrně rozsáhlý archeologický výzkum v Pštrossově ulici,
čp. 192/II, 193/II. Výsledkem archeologického výzkumu bylo potvrzení existence osídlení ve 12. století, ale charakter nalezené lidské ak-
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tivity se poněkud liší od Moutvicova řešení. Do štěrkopískového podloží a na něj nasedajícího fluviálního sedimentu byly zahloubeny objekty sídliště 12. a 13. století, ze kterého byla odkryta řada kůlových
jamek, žlábků, mělkých zahloubených objektů, ohnišť, vyhřívacích železářských pícek a část jedné zemnice. Ta měla šířku 4 ma délku pře
sahující 5 m. Možné pokračování zemnice bylo porušeno mladšími
objekty. V zánikovém horizontu zemnice byla nalezena mince z druhého
období vlády knížete Vladislava I. (1120-1125). Někdy po polovině 13.
století toto sídliště zaniklo. Objekty byly překryty vrstvou, kterou lze vzhledem k jejímu charakteru interpretovat jako zahradu nebo pole.12 Myšlenka existence tržiště V jirchářích se zatím rozchází s poznáním zprostřed
kovaným archeologickým výzkumem . Osídlení by bylo možné
charakterizovat jako poměrně chudou řemeslnicko-zemědělskou osadu.
Problémem zůstává zachycení tržiště archeologickými metodami.
Otázkou je, jak se existence tržiště v archeologických pramenech projeví. Je ovšem jasné, že uprostřed tržiště nemůže být zemnice a několik
železářských pecí. V okolí údajného tržiště bylo provedeno v nedávné
minulosti několik dalších archeologických výzkumů. Různá výrobní
zařízení (železářské pece atd.) byla zachycena při hloubení plynovodu
v ulici V jirchářích v roce 1997 a při archeologických výzkumech
v Opatovické ulici čp . 1661/II (NZ ArÚ čj . 478/98) a 1659/II. Další
možná zemnice z první poloviny 12. století byla zjištěna v čp. 1924111. 13

Plošné záchranné archeologické výzkumy Pražského ústavu památkové péče:

1. Pštrossova čp. 192111, 193/II; 2. Opatovická čp. 1661111; 3. Opatovická čp. 1659/11.
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Zatím se nepodařilo odpovědět na otázku, jak je možné, že při poměr
ně velké hustotě mnoha archeologických sond v dané oblasti (viz
mapovou přílohu "Archeologický průzkum- Nové Město" vloženou
do tohoto sborníku) bylo zachyceno tak málo příbytků.
V druhé polovině ll. a první třetině 12. století bylo mocenské centrum českého státu přesunuto z Pražského hradu na Vyšehrad. Lze
tedy předpokládat, že v zatím ještě volnějším prostoru mezi podhradím vyšehradským a pražským, to je také např. na území mezi kostely
sv. Michala a sv. Petra na Zderaze, při velice živé hlavní cestě, bylo
zbylé místo věnováno panovníkem kladrubskému klášteru. Na lokaci
v Podzderazí částečně navazuje i stavba nového farního kostela
sv. Václava kolem roku 1181 14 , když starší kostel sv. Michala pravdě
podobně nemohl stačit potřebám nových farníků.
Po provedení analýzy půdorysu oblasti starých Opatovic, např. na
katastrálním měření Prahy v měřítku 1 : 720 nebo na katastrálních
mapách 1 : 2880, rozeznávají někteří odborníci 15 na tomto území jednak starou uliční síť, jednak nové plánování a s ním spojenou parcelaci.
Poznatky získané analýzou starého mapování nelze bez ověření použít
k rekonstrukci půdorysu Opatovic. Pokud věcně zhodnotíme údaje
z písemných pramenů, zjistíme, že jmenované území vytyčené cestou
a kostely v listinách kladrubského kláštera bylo osídleno již před lokací 12. století. Na břehu byly mlýny, nejdříve zderazské, pak u kostela
sv. Vojtěcha. Okolí tohoto kostela bylo označováno jako Zderazské
předměstí (Suburbium Zderasiensis). Na jižní straně navazovalo území s kostelem sv. Petra, k němuž byl před rokem 1188 přidružen klášter křižovníků hrobu božího pod patronátem Hrabišiců, kteří ho bohatě zabezpečili statky roku 1227. 16 Na severu, na štěrkopískové kupě
(rostrum), byl zřejmě dvorec a u něho kostelík sv. Petra Na struze. Již
samotný název kostelíka naznačuje blízkost vodoteče. Existence terénní vlny (horní část štěrkopískové terasy byla narušena dnešní silnicí) bylo ověřena při hloubení plynovodu během dubna 1997 v ulici
V Jirchářích před čp. 195/II.
Stáří kostelů sv. Petra Na struze a sv. Vojtěcha je doloženo pouze
nálezy hrobových šperků, datovaných nejspíše do 12. století. V písemných pramenech je doložena existence kostela sv. Petra Na Struze až
ve 14. století 17 , a stejně je tomu i u kostela sv.Vojtěcha. 18 Vzhledem
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k tomu, že oba kostely byly vysunuty nad říční nivu, lze uvažovat o možnosti, že šlo o vlastnické, soukromé svatyně příslušníků panovnické
družiny. 19
Po založení Nového Města Karlem IV. byla tato čtvrť osídlena ře
meslníky, a to zejména koželuhy, kteří se zde vyskytovali již od 13.
století. 20
Závěrem je tedy třeba konstatovat, že na základě dnes přístupných
historických pramenů zatím nelze přesně popsat charakter nejstaršího
osídlení této oblasti Nového Města. Nejsou jasné vztahy mezi jednotlivými kostely a nalezenými relikty osídlení, je však možné doufat, že
další předpokládané archeologické výzkumy posunou naše poznání
a bude provedena širší analýza. Pokud tedy rekonstruujeme osídlení
nějaké oblasti, nelze spoléhat pouze na tvrzení písemných pramenů.
Slabiny retrospektivní metody byly známy již dříve, a přesto bývá
neustále nekriticky používána. Výpověď archeologických pramenů tak
může poněkud změnit naši představu o vývoji jakékoli lokality.
Archeologie se dnes potýká s řadou problémů a otázek, na které se
svými metodami není schopna v této době ještě odpovědět. Přesto je
nutné k jejím prozatímním výsledkům přihlížet a respektovat je.
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SPRÁVA NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
V LETECH 1348-1784

Vzhledem k tomu, že vývoj dějin správy Nového Města bude zpracován v publikaci Nové Město pražské 1348-1784, kterou vydává Archiv hl. města Prahy spolu s Muzeem hl. města Prahy u příležitosti
výstavy k výročí založení Nového Města pražského, soustředím se na
problémy, které charakterizovaly vývoj novoměstské správy a byly určující pro vzájemné vztahy Nového Města a sousedního Starého Měs
ta pražského.
O Velikonocích roku 1347 vydává Karel IV. na Křivoklátě listinu,
v níž nazývá Větší- Staré Město pražské hlavou království a seznamuje měšťany s tím, že na místě jeho předměstí, polí a luk ležících
před městem hodlá postavit nové město, které nemá být Starému Městu
na újmu a skrze něž budou mít Staroměstští volný průchod. Tento
volný průchod pojistil tím, že jim určil do správy dvě brány - Poříč
skou a Horskou, kde budou sami vykonávat stráž.1
Pozice obou měst byla tedy již od začátku předem dána - kdo je
a zůstane hlavou pražského souměstí i do jisté míry podřízenost nově
zakládaného města. Nové Město se mělo řídit stejným právem jako
Město Staré- tzv. pražským právem, shrnujícím práva jihoněmeckých
měst, právo zvykové, statuta a nálezy městského soudu. Z textu listiny
pro Staroměstské lze usuzovat, že budoucí město mělo být vyňato
z podkomořské pravomoci stejně jako Staré Město.
V čele mělo rychtáře, který předsedal městskému soudu složenému
z dvanácti přísežných. Zároveň zde již jako samozřejmost existoval
samosprávný prvek - městská rada. V plánech bylo pravděpodobně již
od počátku počítáno s radnicí v rohu náměstí .

43

Documenta PragensiaXVII (1998)

Založené město mělo tedy při svém vzniku stejné podmínky jako
Staré Město, jen s tou výjimkou, že odvolání od městského soudu šlo
do Starého Města a pak teprve ke králi, a aby se zabránilo konfliktům
o meze právní moci, král stanovil, že Staroměstští budou soudit v okrsku
prvních a druhých příkopů až ke strouze, kterou odtékala dešťová voda
a která ústila na obou svých koncích do Vltavy.
Významným momentem bylo to, že v čele města- ve funkci rych tářů- nacházíme celou druhou polovinu 14. století měšťany (nebo bývalé měšťany) a úředníky Starého Města. O prvních rychtářích nic
bližšího nevíme. První byl roku 1350 Damián a v roce 1353 známe
jméno rychtáře Tomáše Nakvasy. Další však - Welfl Menhartův
(1356-1361) a Olbram Welflův (1364-1367) patřili do rodiny staroměstských Olbramoviců. 2 Staroměstští rychtáři- Mikuláš Jenteš
(13 72-13 74) a Martin Stach (13 74-13 77) - stáli v čele spojených měst
v letech 1367-1377. 3 A stejně tak po jejich rozdělení se v rychtářství
střídali až do roku 1389 staroměstští Jiří a Martin Rotlevové. Rychty
se opět spojily roku 1408 za rychtáře Jiřího Síně v letech 1408-1419. 4
Důvod k nespokojenosti měli Novoměstští již v roce 1350, kdy Staroměstští získali radu o 18 členech. Získání osmnáctičlenné rady se
pak stalo jednou z hlavních tužeb Novoměstských.
I když bylo Staré Město opětovně ujišťováno o tom, že má v pražském souměstí i v Českém království nezastupitelnývýznam 5, jakýkoli posun ve prospěch Nového Města- jako bylo např. privilegium na
sklad slanečků v roce 136 7 - vzbuzoval u Staroměstských žárlivost.
Patrně proto, aby uvedl vzájemné vztahy v soulad, rozhodl se Karel IV.
v roce 1367 řešit situaci spojením obou měst. Protože tehdy nebyla
dostavěna Novoměstská radnice, používalo se Staroměstské. Větší
Město pražské mělo v čele rychtáře, rada měla 30 členů- 18 ze Starého, 12 z Nového Města. 6
Po rozdělení měst v roce 1377 ztratili Novoměstští nezávislost na
královském podkomořím a jejich rada měla stále 12 konšelů. Nároky
na zvýšení počtu radních, vynětí z podkomořské pravomoci a zrušení
odvolání do Starého Města vznesli již v roce 1408, kdy městský písař
Svatoslav upozornil na znění zakládací listiny. 7 Výraznějšího uspokojení, hlavně pokud šlo o vyrovnání počtu radních, dosáhli však N evoměstští až v husitských dobách. Právě během husitské revoluce byl
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patrný rozdíl mezi oběma městy v pojetí celého hnutí, daný nepochybně
odlišnou skladbou obyvatel. Defenestrací na Novoměstské radnici
30. července 1419 vlastně začala husitská revoluce, během níž stáli Novoměstští na straně radikálů. Po příchodu husitských vojsk do Prahy
před bitvou na Vítkově právě Novoměstští naslouchali v otázce artikulů táborům, kteří nabízeli v podobě dvanácti článků svůj program,
a stejně také v otázce likvidace dosavadních právních poměrů- měst
ských řádů i práv.
Rozdíly v pojetí náboženství i v názorech na samosprávu a stará vzájemná řevnivost způsobily, že přísežná jednota mezi městy založená
v roce 1420 a potom správní spojení měst za vlády Jana Želivského
v letech 1421-1424 a obnovení přátelství v roce 1428 nepřetrvaly
delší dobu. V soužití obou měst se střídala období svornosti - nebo
dokonce spojení - s obdobími válečného zbrojení.
30. července 1421 byla tedy obě města opět spojena v jedinou obec.
Centrum správy města i duchovní správa měly sídlo ve Staroměstské
radnici a uvažovalo se o městské republice po vzoru Benátek. V čele
města bylo 30 konšelů- po 15 z každého města, na novoměstské radnici byl nižší soud. Rada byla podřízena obci, která ji obnovovala.
Želivského diktatura brzy vzbudila odpor v městské radě, a tak
kazatel na podzim svou pozici upevnil ustanovením nejvyššího
hejtmana, jemuž byli podřízeni čtyři městští hejtmani. Ti měli rozhodující slovo při obnovách rady i v její činnosti. Tyto násilné
změny a jednání nových správců vyvolávaly odpor a rozvrat i v pražském vojsku. Proto byli v únoru následujícího roku pod vlivem konzervativnějších Staroměstských a univerzitních mistrů dosazeni noví
konšelé a velká obec jako zdroj nepokojů byla usměrněna . V březnu
1422 byl Želivský na Staroměstské radnici popraven a zvítězili jeho
odpůrci.

Na jaře také přišel do země a do Prahy Zikmund Korybut. Tehdy
byl rozšířen počet konšelů na 36 (z každého města 18), volilo se pD
čtvrtích. 8 Polovina konšelů z obou měst zasedala na Staroměstské radnici a polovina na radnici Novoměstské. V roce 1424 působily vzájemné roztržky tak proti jednotě obou měst, že v lednu si při volbách
volila každá obec 18 členů - Nové Město si ponechalo stejný počet
radních jako Staré Město a splnilo si tak svůj dávný sen.
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Po uzavření míru mezi pražany a Žižkou v srpnu roku 1424 na Špitálském poli pak k závažnějším změnám v městské správě v Praze nedošlo, leda k tomu, že městské knihy začaly být pravidelněji vedeny.
Spory mezi oběma městy však pokračovaly. Nebyly vyřešeny hlavně
otázky hospodářské - majetek získaný za revoluce, který byl dosud
pod správou šestipanského úřadu sídlícího ve staroměstském Ungeltu. Také jednotnost, demonstrovaná ještě v září 1427 jedním společ
ným duchovním správcem M. Rokycanou, již neplatila a Nové Město
ovlivňoval Želivského následovník Jakub Vlk. Po osočování z kazatelen
obou měst došlo však 1. září 1428 k dohodě a obnově přátelství mezi
oběma městy při shromáždění obcí na příkopě mezi kostely sv. Benedikta a Ambrože. Bylo dohodnuto rozdělení majetku rovným dílem.
Nešlo o spojení správní, ale mělo docházet ke společným poradám, při
nichž by druhou stranu reprezentovali vždy dva konšelé ze sousedního
města. V budoucnu se měli vyvarovat vzájemných nepřátelství i náboženské nesvornosti.
Na přelomu roku opět propukly spory- tentokrát o trhy, které určil
oběma městům Karel IV. Za jednoty nebyla tato privilegia respektována, nyní po dohodě o majetkovém narovnání hájilo každé město své
výsady. Obě strany začaly zbrojit, Staré Město zavíralo brány a Novoměstští vykopávali příkopy přes cesty do Starého Města a popuzeni
zvoněním ve staroměstských kostelích povolali na pomoc sirotky a tábory.9 Po vyjednávání za přítomnosti táborských a sirotčích hejtmanů
bylo městům uloženo příměří do července téhož roku s tím, že trhy se
prozatím budou provozovat svobodně.
Dalším důvodem vzájemných konfliktů se stal postoj k dohodám se
Zikmundem Lucemburským o případný nástup na český trůn. Zatímco Staroměstští s pány a tábory s tím za určitých podmínek souhlasili, sirotci a s nimi Nové Město se postavili proti. Zároveň vystoupil do popředí svár o svatovítský trh, přenesený Karlem IV. na Nové
Město již při jeho založení, který byl po týdenních bojích přiřčen Novoměstským. V srpnu se opět začaly zavírat fortny a rozkopávat cesty a
obě strany se obrátily na sirotky a tábory. Po šesti dnech bojů pak bylo
20. září 1429 uzavřeno příměří. 15. října došlo potom ke skutečnému
rozdělení statků mezi obě města. Ke správě jmění si téhož roku zřídila
novoměstská obec šestipanský úřad. 10
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Negativní postoj zaujímali Novoměstští k jednání s koncilem, který
zasedal od roku 1432 v Basileji, a také k návrhu úmluv s koncilem,
který v listopadu 1433 přijal sněm . V roce 1434 spory vyvrcholily válkou mezi oběma městy. Staré Město se připojilo k panské jednotě.
Novoměstští však nechtěli ustoupit ze svých dohod se sirotky a tábory.
Začalo se zbrojit na obou stranách a Nové Město se připravovalo
k útoku na Staré Město. Zmocnilo se Poříčské a Horské brány. Po
příchodu vojska panské jednoty a po marné výzvě k Novoměstským,
aby se připojili ke koalici proti polním vojskům, vyhlásili jim Staroměstští válku. V krátkém boji Novoměstští podlehli a až do Zikmundova nástupu zůstali podrobeni Starému Městu . Během boje zničili
Staroměstští Novoměstskou radnici, vybrali pokladnu a zlikvidovali i
vzácná privilegia včetně zakládací listiny. 11
Po bitvě u Lipan se pak pražská města dobrovolně podrobila Zikmundovi Lucemburskému. Roku 1436 Zikmund potvrdil Novoměst
ským stará privilegia 12 , zprostil je závislosti na Staroměstských, ale ne
povinnosti odvolání od soudu na Staré Město . Nové Město mělo opět
jen dvanáct konšelů. Rychta zůstala obecním majetkem, město bylo
vyňato z podkomořské pravomoci, zůstala mu také držba svobodných
statků .

Reakcí na politickou situaci v zemi v období poděbradské jednoty
byla ze strany Pražanů obrana všeho, čeho dosáhli během husitských
válek. Jejím výrazem byla na Starém Městě tzv. Soběslavská práva,
která měla opravňovat k vystupování města v roli nejvyšší moci v zemi
v době bezvládí. Na Novém Městě vznikl traktát "0 právech, svobodách, milostech a ustanoveních Nového Města pražského", který obhajoval stejné výsadní postavení, jaké mělo Staré Město . 13
Od sedmdesátých let rostlo nové napětí mezi obyvatelstvem pražských měst, městské rady byly obviňovány nejen z nedodržování kompaktát, ale i z podvodů, podplácení, nespravedlivostí a tajných domluv
s pány pod jednou. Tehdy začali Novoměstští zase vystupovat se svými požadavky. Chtěli mít šesti panský úřad (šesti panský úřad totiž nebyl po roce 1429 schválen, místo něho existovali úředníci nad sklepy a
krámy; šlo prakticky jen o název), zlatou pečeť a maršálka, které si
Staré Město zavedlo v době bezvládí po smrti Albrechta Rakouského.14 Zlatou pečeť Novoměstští skutečně získali krátce po roce 1480,15
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Za královy nepřítomnosti, během morové epidemie, která vypukla
v polovině roku 1483, se situace mezi obyvatelstvem a městskými radami vyhrotila a po zásazích proti některým měšťanům a kněžím pod
obojí došlo 24. září, po znamení zvonů z Týnského kostela, k útoku na
radnice obou měst. Po defenestraci obce zvolily obecní starší, kterým
byly předány pravomoci konšelů a pečetidla. 16 Po dobytí Hradu a Hradčan 26. září a Vyšehradu 6. října shbila pražská města zápisem jednoty
stát ve společných potřebách na stejných pozicích. Obecní starší vládli
bez problémů a střídali se jako konšelé po čtyřech týdnech ve funkci
purkmistra. Řídili se zápisem jednoty ze 6. října 1483. S králem pak
byla uzavřena smlouva a Vladislav den po svém vjezdu do Prahy, 1. října,
osobně obnovil rady v obou městech - na doporučení obecních starších. Byl nucen kapitulovat a uznal požadavky, které se týkaly také
obecních záležitostí- hlavně volby konšelů na základě názoru volitelů
a volby cechmistrůY
Další vlna nespokojenosti se zvedla po vydání zemského zřízení v roce
1500. Nové a Staré Město pražské a dalších 28 královských měst vytvořilo tehdy branný spolek k hájení svých svobod. Uvažovalo se tehdy
i o možném spojení obou pražských měst, která by stála v čele spolku
ostatních nespokojených měst. Určitým gestem ze strany panovníka,
které však mělo zlepšující se vztahy Staroměstských a Novoměstských
narušit, bylo vydání privilegia v roce 1504, jímž byla Novému Městu
definitvně přiznána osmnáctičlenná rada a byla zrušena odvolání do
Starého Města. Žárlivost Staroměstských pak skutečně přispěla k tomu,
že spojení bylo odvráceno. 18 O jednotě obou měst se pak jednalo
v letech 1506, 1507 a 1509. Potom však král, pro další spory a patrně
pod tlakem šlechty, jednotu zakázal jednou provždy. 19
V následujících létech se projednávala hlavně otázka obnov měst
ských rad v době královy nepřítomnosti v zemi. Král Vladislav vydal
v roce 1514 privilegium - nový volební řád -, určující obnovu prostřednictvím volitelů, a zástupcem krále v jeho nepřítomnosti měl být
přední městský písař. 20 Spory se stavy byly do jisté míry kompromisně
ukončeny svatováclavskou smlouvou v roce 1517, která doplňovala
zemské zřízení. Okolnosti této smlouvy jistě také přispěly k tomu, že
se v roce 1518 po vzájemné dohodě uskutečnilo spojení obou měst.
Obec měla být pod jednou správou a jedním soudem. 2. září bylo pro-
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dosazeno sedm novoměstských konšelů do staroměstské rady
a naopak. 7. září proběhla jednání s cechmistry, kteří souhlasili se spojením cechů. 9. září byla zvolena rada s 18 konšely pro obě města
(9 z každého města), 12 z nich se střídalo ve funkci purkmistra. Obec
měla 100 obecních starších, dva rychtáře. Horní a dolní kanceláře i soud
sídlily na Staroměstské radnici. Jména měst byla změněna na Hořejší
a Dolejší Město pražské. Novoměstský písař se stal konšelem, osm
členů společného šestipanského úřadu sídlilo spolu s novoměstským
rychtářem na Novoměstské radnici. K šestipánům patřil nyní úředník
nad poddanými z deskových statků. Roku 1520 se šestipáni stěhovali
na Staroměstskou radnici, nově vzniklý úřad desetipánů, pro dluhy do
100 kop grošů, na radnici Novoměstskou. 21
Náboženské neshody a boj o moc stoupenců Paška zVratu a Hlavsy
z Liboslavi způsobily, že král Ferdinand I. jednotu v roce 1528 zrušil.
Toto rozdělení Novoměstští nakonec vítali a oslavovali. Po rozdělení
se snažili získat pro svého předního písaře titul kancléře a zavedli desetipanský úřad. Ferdinand I. nejprve privilegia pražských měst uznal,
ale v roce 1532 zrušil Vladislavovu výsadu na svobodnou volbu rady
a v roce 1534 zavedl opět odvolání od novoměstského soudu do Starého Města. 22
Další události vyřešily otázku odvolání od novoměstského soudu do
Starého Města. Jedním z opatření, kterými chtěl Ferdinand I. v roce
1547 města potrestat, bylo zřízení apelačního soudu v roce 1548. Sem
tedy nyní šla odvolání Novoměstských.
Nápad spojit obě města padl také po nástupu Fridricha Falckého
v roce 1619. Společný purkmistr měl být ze Starého, přední písař
z Nového Města. S tím byly spojeny majetkové požadavky a některé
správní zásahy. K realizaci tohoto záměru ovšem nedošlo, patrně pro
nedostatek času. 23 V roce 1622 po porážce protihabsburského povstání byla zavedena opatření, která města podřizovala císařským úřední
kům a centrální správě těsněji než v roce 1547. Mezi ně patřil i zákaz
volby purkmistra. Naštěstí byla tato opatření jen krátkodobá. Během
třicetileté války převažovaly ve sporech obou měst záležitosti týkající
se prosekávání jezů, cest a struhy svádějící dešťovou vodu mezi společ
nými hradbami a objekty ležícími v její blízkosti- cihelnou, Písanými
lázněmi, vápenicí - a čištění příkopů.
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Přestože

otázka odvolání do Starého Města i počtu radních byla již

vyřešena, vystoupilo Nové Město po úspěšné obraně proti Švédům

s požadavky ve 12 článcích, které byly 22. prosince 1648 podány císaJedním z požadavků byl titul kancléře pro předního písaře, další
se týkal funkce perkmistra hor viničných . Tento úřad byl za husitských válek přičleněn ke staroměstské správě a v ní- i když byl královským úřadem- zůstal i po nástupu Zikmunda Lucemburského. 25 Novoměstským šlo o to, aby se v úřadu mohli střídat se staroměstskými
ři .24

měšťany.

V následujím století se řešilo hlavně neutěšené hospodářství. V roce
1729 a trvale od roku 173 7 byly zastaveny obnovy městských rad a radní
byli dosazováni doživotně. Město pak šlo vstříc konci samostatné existence, jímž byl rok 1784. Po spojení měst byla pro účely reprezentativní i pro účely centrální městské správy dál používána jen Staroměstská
radnice, stejně jako staroměstský znak. Novoměstská radnice ztratila
definitivně svou funkci a stala se sídlem kriminálního soudu. 26
Soužití se Starým Městem, občasná spojení, během nichž hrálo Nové
Město i jeho radnice podřadnou roli, neustálé dohánění staroměst
ských předností a žárlivost Staroměstských- to jsou hlavní momenty,
které se novoměstskou správou a dějinami prolínají. Založením Nového Města realizoval Karel IV. nebývalé urbanistické dílo, jímž zvět
šil životní prostor Pražanů na několik století, ale zároveň vytvořil ohnisko napětí, řevnivosti a zápasů, jejichž vítěz byl předem dán. Nové
Město pražské jím být nemohlo.
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SPRAVA NOVÉHO MĚSTA PRAžSKÉHO- ZÁKLADNÍ DATA

1347, 3. dubna- Karel IV. vydává na Křivoklátě listinu pro Starokde zmiňuje svůj úmysl vybudovat nové město. To to však
nemá být Starému Městu na újmu. Nové město se má řídit stejným
právem jako Staré, má se odvolávat ke staroměstskému soudu. Z textu
se zdá, že město nepodléhalo podkomořímu . Svatovítský trh byl pře
nesen do nového města.
městské,

1348, 8. března- Karel IV. vydal listinu, jíž vymezuje území Nového
dává městu jméno a opakuje správní podmínky z listiny pro
Staroměstské, určuje stavební podmínky.

Města,

1348, 8. března- Byla vydána ještě doplňující listina obsahující osvobození od berní a daní a sbírek na 12 let pro ty křesťany i židy (ne
staroměstské), kteří budou stavět z kamene. Jmenuje hlučná a obtížná
řemesla, která se přestěhují do Nového Města.
1360, 13. června - Karel IV. dává Novoměstským výsadu na obchod
s pící a senem na tržišti u kostela sv. Jindřicha.
1367, 24. září- Karel IV. uděluje Novoměstským výsadu na zemský
sklad sleďů, ryb slaných i tůnných.
1367, prosinec- Karel IV. spojuje Staré a Nové Město ve Větší Město
pražské, s rychtářem a 30 konšely (18 staroměstských- od roku 1350,
12 novoměstských).
1372- První zmínka o radnici (stará radnice v čp . 661).
13 74 - První zmínka o nové

radniční budově .

1374, ll. září- Karel IV. překládá trh dřevěného zboží ze Starého na
Nové Město na Dobytčí trh směrem ke Slovanům.
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1377- Rozpad Většího města pražského na dvě samostatná města,
Nové Město ztratilo výsadu nezávislosti na podkomořím, jeho rada
má 12 konšelů (staroměstská 18).
1380- Pravděpodobně tohoto roku byla Staroměstskými vydána konšelská práva, potvrzující převahu městské rady nad rychtářem ve správě i v soudnictví. Na Novém Městě byl rychtář podřízen obci a do rady
směl vstoupit jen na výzvu.
14. stol., konec- Město je rozděleno na 4 čtvrti, za účelem bezpeč
nostním, vojenským a berním. Setníci, padesátníci a desátníci (desátník má na starost 10 domů) jednotlivých čtvrtí byli podřízeni rychtáři
nebo čtvrtnímu hejtmanu.
1400- Nové Město získalo právo popravy.
1408 - Na popud písaře Svatoslava žádá Nové Město opět o
z podkomořské jurisdikce, chce 18 konšelů a apelace ke králi.

vynětí

1419, 30. července- procesí z kostela P. Marie Sněžné, vedené kazatelem Janem Želivským, zaútočilo na protihusitskou radnici. Došlo
k defenestraci konšelů. Byla dosazena nová rada, podřízená Velké obci.
Ta volila čtyři hejtmany, kteří město prakticky řídili a obnovovali radu.
1419, 16. srpna- Po smrti krále Václava IV. se obec ujala královských
a rychty.

důchodů

1420, 3. dubna- Utvoření přísežné jednoty obcemi Nového a Starého
Města po vypálení Malé Strany. Byly také přijaty hlavní zásady husitského programu v podobě čtyř artikulů. Novoměstští však stáli za dvanácti radikálními články táborskými a souhlasili i s výpady proti dosavadnímu městskému právu.
1420, 18. srpna- Pod vlivem Jana Želivského dosadila Velká obec
nové konšely a Želivský vystupoval jako podkomoří.
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1421, 30. června- Jan Želivský uskutečnil převrat, obě pražská města
byla spojena, přičemž centrum správy bylo ve Staroměstské radnici.
1421, 2. července- Bylo zvoleno 30 radních- z každého města 15, do
radnice byl přesunut nižší soud. Rada byla podřízena
obci.
Novoměstské

1421, 19. října- Želivský podpořil své postavení zvolením nejvyššího
hejtmana do čela obce a dosazením čtyř městských hejtmanů, jimž
byla nyní podřízena městská rada.
1422, 9. února- Pod vlivem univerzitních mistrů a konzervativnějších
Staromětských byli jmenováni noví konšelé.
1422, 9. března- Diktatura Jana Želivského končí jeho stětím na Staradnici.

roměstské

1422, květen- Příjezd Zikmunda Korybuta. Po jeho příchodu do Prahy
mu byly vydány některé důchody, on rozšířil městskou radu na 36
členů - po 18 z každého města.
1424, leden- Konec jednoty, obnova rady se uskutečnila pro každé
město zvlášť, Novoměstská rada měla nyní 18 radních.
1428, 1. září- Obce obou měst se sešly a obnovily přátelství, konšelé
měli konat společné porady, ale šarvátky pokračovaly. Bylo dohodnuto rozdělení dosud spojeného majetku.
1429, 15. října- Došlo ke skutečnému rozdělení majetku, k jehož správě si Novoměstští zřídili šestipanský úřad.
1434, 5. května- Staroměstští s vojskem panské jednoty vpadli do
Nového Města pražského, vybili radnici, zničili městská privilegia včet
ně zakládací listiny, podřídili si obec. To přispělo i k pádu radikálů
u Lipan.
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1436, 26. srpna- Císař Zikmund potvrzuje Staroměstským privilegia, která dostali od předešlých panovníků, hlavně dva majestáty spjaté se založením Nového Města pražského.
1436, 26. srpna- Císař Zikmund potvrzuje Staroměstským nařízení
krále Václava IV., aby konšelé Nového Města pražského brali naučení
u práva Staroměstských .
1436, 1. října- Císař Zikmund potvrzuje Novoměstským privilegia
Karla IV. a Václava IV., o něž v husitských válkách přišli . Nepodléhali
podkomořímu, odvolání od soudu je do Starého Města, město má opět
jen dvanáct konšelů.
Po smrti Albrechta Rakouského - V čele správy města je purkmistr
Pavel Dětřichovic, neobnovuje se rada a nestřídají se purkmistři .
Po polovině 15. století- Vznik traktátu Novoměstských- O právech,
svobodách, milostech obdarováních a ustanoveních N ového Města
pražského -dokazuje rovnost se Starým Městem a právo na stejná
privilegia a výsadní postavení (obdoba staroměstských Soběslavských
práv).
1454, 5. listopadu - Král Ladislav dává úřad rychtářství komorníku
Janu z Ronova, od něhož jej pak obec novoměstská koupila.
1477, 26. června- Císař Fridrich III. se odměňuje Novoměstským za
pomoc proti odbojným stavům - polepšuje jejich znak, 22. října to
potvrzuje Vladislav Jagellonský.
80.léta 15. století- Ve snaze vyrovnat se Starému Městu chtěli Novozískat zlatou pečeť, úřad maršálka a šestipanský úřad (měli
úředníky nad krámy a sklepy, řídili správu důchodů a městských nemovitostí). Zlatou pečeť skutečně získali.
městští

1483, 21. září- Na radnicích došlo k defenestraci. Pro katolický postoj
a různé machinace stály některé úředníky život. V čele měst stály obce

54

J Mendelová, Správa Nového Města pražského v letech 1348-1784

s volenými hejtmany, rady nahradili obecní starší. Obce se spojily
v útoku na Hrad, Hradčany a obsadily i Vyšehrad. Králi se omluvili.
1483, 6. října- uzavřela tři města jednotu. Král kapituloval a konšely
dosadil podle doporučení Velké obce, která mohla sesazovat a trestat konšely.

1500- Města vystoupila proti zemskému zřízení, ohrožujícímu jejich
zisky a politické postavení. Nové Město vstoupilo s dalšími 28 městy
do branného spolku k hájení svobod.
Opět se objevila myšlenka spojení Starého a Nového Města.
1504, 27. listopadu- Král Vladislav dává městu 18 konšelů, odvolání
ke králi a nový trh. Toto privilegium vzbudilo žárlivost Staroměst
ských a překazilo uvažování o spojení.
1514, 12. srpna- Vladislav Jagellonský vydává nový volební řád, podle
se volba uskuteční na návrhy volitelů. Krále zastupuje přední

něhož

novoměstský městský písař.

1518- Uskutečnilo se spojení obou měst. Byla vytvořena jednota. Města
se přejmenovala na Hořejší a Dolejší, Staroměstská radnice byla centrem správy, rada (zvolená 9. září) měla 18 členů, sídlily zde hořejší
a dolejší kancelář a desetipanský soud. Na Novoměstské radnici bylo
sídlo šestipanského úřadu. V radě stoupl význam prvního purkmistra
- primasa, do obce patřili i obyvatelé.
1528, 9. září- Ferdinand I. jednotu k radosti Novoměstských rozdě
lil. N ové Město se snažilo zavést vše, co měli Staré Město, i úřad kancléře. Nyní, když byl vyřešen počet radních, měli i šestipanský úřad
a zřídili si úřad deseti panský.

1534, 18. srpna- Ferdinand I. zavedl znovu odvolání od
ského soudu do Starého Města.
1536 - Města se sbližují právních řádů při soudních

uzavřela

novoměst

smlouvu, která srovnala

různost

řízeních.

55

Documenta PragensiaXVII (1998)

1547- Pražští měšťané odmítli králi pomoci proti německým stavům.
1547, 8. července- Král vynesl soud nad Pražany. Prohlásil města za
královskou komoru, zkonfiskoval důchody a statky, byla podlomena
autonomie - do čela měst dosadil královské hejtmany z řad šlechty
a královské rychtáře z řad měšťanů, kteří pak měli rozhodující vliv
a řídili se pokyny centrálních úřadů .
1547, 26. září- Král Ferdinand I odpouští
proti němu dopustili.

Novoměstským, čeho

1547, 30. září- Ferdinand I. vrací Novému
důchody a statky zádušní.

Městu

1548 - Ferdinand I. zřizuje pro odvolání od
i novoměstského, apelační soud.
1548 - Byla zřízena česká komora pro

pražskému platy,

městských soudů,

hospodářské

1549, 27. května- Ferdinand I. vrací Novému
které obecní důchody.

se

záležitosti

Městu

tedy

měst.

pražskému

ně

1549, 25. října- Ferdinand I. povoluje Novoměstským, aby ten, kdo
se chce odvolat k apelačnímu soudu, složil k soudu městskému 10 kop
grošů českých - aby se předcházelo zbytečným apelacím.
1579- Byla vydána Koldínova městská práva. Obnova rady se uskutečňovala na návrh rady odstupující, radu řídil purkmistr, měla
v působnosti opatrovnictví vdov a sirotků, dozor nad řemesly a živnostmi. Z působnosti některých řemesel vznikly nižší delegované soudy
- poříční, osmipanský, právo konířské.
1618- Po defenestraci se města váhavě připojila. V roce 1619 došlo
k výměně městských rad, přestali fungovat královští hejtmané a rychtáři.

56

]. Mendelová, Správa Nového Města pražského v letech 1348-1784

1620- Po bitvě na Bílé hoře byly uskutečněny nové obnovy rady. Zakrálovští rychtáři a hejtmané.

čali úřadovat

1621, 21. června - Byli popraveni přední novoměstský
radní. Města byla potrestána pokutami a konfiskacemi.
1622- Byly nově dosazené rady s konšely,
vstáním v roce 1617.
1624- V radách jsou jen katolíci,

kteří

písař

byli v radě
·

a

čtyři

před

po-

stejně jako nově přijímaní měšťané .

1627, 7. června- Ferdinand II. potvrzuje Novoměstským, kteří zůstali
i za povstání věrni, privilegia, a nařizuje, že žádný nekatolík nesmí být
přijímán do obce a do městských úřadů .
1628- Městům byla vrácena správa důchodů a obecních statků, šestipáni posílají komoře roční i čtvrtletní výkazy a bez jejího vědomí nesmějí uzavírat půjčky.
1649, 3. května- Ferdinand III. za úspěšnou obranu města při švédském obležení v roce 1648 kromě jiného povyšuje přední úředníky do
vladyckého stavu, polepšuje městský znak, ruší zmínku v Obnoveném
zřízení zemském o účasti v rebelii.
1649, 13. května- Ferdinand III. potvrzuje Novoměstským privilegia, ale jen pod podmínkou, že se přidrží víry.
1650- Byla vydána instrukce pro radu, která se měla číst každý čtvrtek
a radním. Měla pomoci bídnému stavu měst posílením zeměpanské složky.
rychtářům

1706, 10. prosince- Správa obecního jmění se dostává do rukou vládního hospodářského inspektora.
1729 a definitivně 1737 - Došlo k zastavení obnov
funkce jsou doživotní.

městských

rad,
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1781, 14. dubna - Po vyhlášení jednotného soudního
dvorským dekretem všechny nižší delegované soudy.

zřízení

zanikly

1783, 2. června - Dekretem téhož data bylo vyhlášeno spojení
pražských měst.

čtyř

1784, 12. února- Na základě dekretu byla spojeno Staré a Nové Měs
to, Malá Strana a Hradčany v Královské hlavní město Prahu. Centrem správy se stala Staroměstská radnice, městským znakem spojeného města staroměstský znak z roku 1649. Novoměstská radnice se stala
sídlem kriminálního soudu.
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Poznámky:
Listina z 3. 4. 1347. AMP, Sbírka listin, PGL I-9, J Celakovský, Privilegia měst
pražských, Praha 1886, č. 48, s. 72n., český překlad s. 77n.
2 Welfl byl v roce 1352 mezi staroměstskými konšely, roku 1354 mezi zřízenci
k ustanovení písařského platu. V roce 1355 učinil účet, odešel od obce a přestěhoval
se na Nové Město pražské a stal se rychtářem a po něm syn Olbram (Wolframus). ln:
V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 2 , Praha 1871, s. 441n.
3 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 2, s. 281.
4 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 5, s. 76.
5 Listina Karla IV. z 27. prosince 1348- potvrzuje předchozí privilegia. In: J Ce!akovský, Privilegia, č. 51, s. 85.
6 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy pražských měst, 1927, s. 23.
7 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 25.
V. V. Tomek, Dějepis 4, s. 232.
9 V. V. Tomek, Dějepis 4, s. 418.
10 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 35.
11 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 33.
12 Listina z 1. října 1436, AMP, Sbírka listin, PGL I-17;] Ce!akovský, Privilegia,
č. 141, s. 230n.
1 3 J Ce!akovský, O středověkém zřízení radním v městech pražských, SPDP I, 2 (1920),
s. 267n.
14 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 36n.
15 Měli ji ještě na počátku 16. století, zpráva o něm je na titulním listu knihy šesti panského úřadu z roku 1501 (AMP, Sb. rukopisů, rkp. č . 2133). Možnost pečetit zlatou
pečetí ztratili Novoměstští v roce 1547 -jako pokutu. In: V. Vojtíšek, O pečetech
a erbech měst pražských a jiných českých, Praha 1928, s. 163 .
16 V. V. Tomek, Dějepis 10, s. 36n.
17 V. V. Tomek, Dějepis 10, s. 68n.
18 V. V. Tomek, Dějepis 10, s. 22ln.
19 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 46.
20 Privilegium z 12. srpna 1514. In:J Celakovský, Privilegia, č. 211 ač. 212, s. 349n.
21 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 48n .
22 J Ce!akovský, Privilegia, č. 225, s. 374.
23 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 63.
24 J Ce!akovský, Privilegia, s. 623.
25 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 35.
26 V. Vojtíšek, O vývoji samosprávy, s. 76.
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LESZEK BELZIT

DIE PRAGER NEUSTADT UND KAZIMIERZ
BEl KRAKAU lM SPATMITIELALTER UND IN DER
FRůHNEUZEIT (1335/1348-1612)
EIN VERSUCH DES SOZIALGESCHICHTLICHEN VERGLEICHS

lm Jahre 1335 griindete der polnische Konig Kasimir bei seiner
Hauptstadt Krakau eine neue Stadt, die nach dem Griinder Kazimierz
genannt wurde. Der damals erst seit zwei J ahren regierende Herrscher
verfolgte damit einen Plan, der als Ziel hatte, den frisch vereinigten
polnischen Staat politisch, wirtschaftlich und kulturell zu konsolidieren. Dazu gehorten unter anderen Griindungen mehrerer Stadte, der
Bau von Burgen an den Staatsgrenzen und 1364 die Einrichtung der
Universitat in Krakau. Das Vorantreiben der Entwicklung der Hauptstadt spielte in diesem Programm eine Schhisselrolle. Der Konig grunclete 1366 eine zweite Stadt bei Krakau - Kleparz und unterstiitzte
standig das Krakauer Biirgerschaft z. B. bei der Auseinandersatzungen mit anderen, vor allem auslandischen Stadten, wie Breslau und
Thorn. Gleichzeitig wollte aber Kasimir nach den schlechten Erfahrungen seines Vaters mit der deutschen Fiihrungsschicht Krakaus im
Jahre 1311, durch die Griindungen von Kazimierz und Kleparz ein
Gegengewicht zu dem machtigen Patriziat schaffen. Diese Tendenz
ist besonders im Fall Kazimierz deutlich zu sehen. Die Stadt bekam
mehrere bedeutende, wirtschaftliche Privilegien, die aber im Laufe
der Zeit aufgrund der heftigen Protesten des Krakauer Rats nicht zu
halten waren. 1 lhre Flache betrug 48 ha, was fhr eine neue Stadt bei
einer schon bestehenden Stadt Krakau- (68 ha) schon sehr viel war. 2
Der Stadt wurde zusatzlich die Vorstadt Stradom juristisch untergeordnet. In jener Zeit war Stradom die bestentwickelte Vorstadtsiedlung der ganzen Agglomeration. Es lag direkt an der Mauer von Kra-
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kau und am Fusse der koniglichen Residenz Wawel gegenuber von
Kazimierz auf der anderen Seite der Altweichsel. 3 Bemerkenswert war
auch die Tatsache, dass 1364 der Konig in Kazimierz und nicht in
Krakau die neugegrundete Universitat platzieren wollte. 4
Alle diese Indizien lassen die Vermutung zu, dass der polnische
Herrscher im Rahmen des Ausbaus der Hauptstadt durch die Forderung der Stadt Kazimierz die wirtschaftliche und damit auch die politische Position der Krakauer Patriziat schwachen wollte. Diese Idee
wurde von den Thronnachfolgern Kasimirs nicht weiter verfolgt, und
Kazimierz blieb eigentlich nur eine grossere Handwerkersiedlung, die
kaum politische und nur eine geringe wirtschaftliche Konkurenz fur
Krakau darstellte.
Wie Elisabeth Lichtenberger richtig bemerkt, bauten ostmitteleuropaische Herrscher im zweiten und dritten Viertel des 14. Jahrhunderts ihre Hauptstadte bedeutend aus. Ihr Ziel war, einen kulturellen
und okonomischen Ausgleich des ostlichen mít dem westlichen Mitteleuropa zu schaffen. Neben dem polnischen Konig sind hier der
bohmische Konig Karl IV., der ungarische Konig Ludwig und der
osterreichische Herzog Rudolf IV. zu nennen. Man erwahnt in diesem Zusammenhang die Universitatsgrundungen in Prag 1348, Krakau 1364, Wien 1365 und Pécs 136 7 sowie die Erzbistumsgrundungen in Prag 1344 und in Halicz 13755• Es wurden zusatzlich bei den
Herrscherresidenzen neue Stadte gegriindet oder die schon existierenden erweitert. So war es im Fall von Buda und Pest 6, aber das beste
Beispiel ist an dieser Stelle Prag.
Der bohmische und seit 1346 deutsche Konig, Karl IV. wollte aus
Prag eine Hauptstadt des Reichs machen. Die bedeutendste Massnahme, neben den schon oben genannten, war die Grundung der Prager Neustadt 1348. Es ist fraglich, ob der Konig damit nach dem
Muster des polnischen Konigs von 1335 agierte, die Ahnlichkeit der
Idee mindestens ist jedoch verbluffend.7 Karl IV. verfugte aber uber
grossere finanzielle Mittel und aus diesem Grund wurde die Grundung der Neustadt eine ungleich grossere Angelegenheit als die von
Kazimierz. Die Flache der Siedlung wurde auf etwa 360 ha festgelegt,
also siebeneinhalbmal mehr als die Flache von Kazimierz. Am Ende des
14. J ahrhunderts standen dort bereits um 2.000 Hauser und in Kazimierz
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lediglich etwa 300. 8 Die Neustadt besass damals zwolfPfarrkirchen und
Kazimierz nur drei.9 Die wichtige politische Rolle der Neustadt, die
wahrend der hussitischen Revolution am deutlichsten zum Vorschein
kam, war ebenfalls unvergleichbar grosser als die von Kazimierz.
Trotz dieser Unterschiede gab es aber auch viele Ahnlichkeiten,
besonders angesichts der Stellung beider "Neustadte" zu ihren "Altstadten" der Prager Altstadt und Krakau. Die Neustadt und Kazimierz blieben im Spatmittelalter und in der friihen Neuzeit grundsatzlich nur Handwerkersiedlungen, in denen schon im 14. J ahrhundert
autochthone Burger, Tschechen und Polen, iiberwogen. Hier gaben
es keine reichen kaufmannischen Schichten, und deswegen hatten
Zunftvertreter viel leichter Zugang zum Stadtrat als in den altesten
Teilen der Agglomerationen. Die Hauser waren kleiner als dort und
die unbebauten Flachen viel grosser. Wahrend es in der Prager Altstadt und Krakau in jener Zeit an leeren Parzellen fehlte, blieben sowohl
in der Neustadt als in Kazimierz etwa 50% der Flache frei.
Eine Ahnlichkeit ist ausserdem in Entwicklungstendenzen beider
Stadte zu sehen. Ungeachtet des schnellen Ausbaus in der zweiten
Halfte des 14. Jahrhunderts war von der giinstigen Konjunktur im
Krakau des 15. und 16. sowie in Prag vor allem in der zweiten Halfte
des 16. Jahrhunderts in der Neustadt und Kazimierz in Vergleich zu
den anderen Agglomerationsteilen kaum zu spiiren. Die Zahl der
Bevolkerung wuchs dort eher langsam und der zahlenmassige Stand
der Hauser hat entweder geringfugig zugenommen (in Kazimierz) oder
ist sogar zuriickgegangen (in der Neustadt).
In Kazimierz entwickelte sich im 16. Jahrhundert nur das Judenviertel sehr schnell. Die Juden wurden 1495 aus Krakau ausgewiesen
und durften seitdem grundsatzlich nur in einem Ghetto in Kazimierz
wohnen. 10 Ihr Viertel wurde in der zweiten Halfte des 16. und am
Anfang des 17. Jahrhunderts dreimal vergriissert und erreichte in der
nordostlichen Ecke der Stadt eine Flache von etwa 8- 10 ha. In der
gleichen Periode wurden dort vier neuen Synagogen gegriindet, und
die Zahl der Hauser wie auch der Bevolkerung verdoppelte sich. Die
Gemeinde in Kazimierz gehorte am Anfang des 17. Jahrhunderts neben der in der Prager Altstadt und der in Lemberg zu den wichtigsten
judischen Zentren in Mitteleuropa.11
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Die Entstehung und bemerkenswerte Entwicklung der Judenstadt
in Kazimierz bildet einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden hier betrachteten Stadten. ln der Neustadt gab es im 15. J ahrhundert nur eine kleine judische Gemeinde, die nach einer Verordnung
des Stadtrats von 1502 vertrieben wurde. 12
Es ist schwer die soziale Struktur beider Stadte in der Periode von
der Mitte des 14. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts zu ermitteln
und miteinander zu vergleichen. Es fehlen einfach entsprechende
~ellen. Fiir Kazimierz sind zwar einige Steuerlisten aus dem Ende
des 14. Jahrhunderts und danach mehrere fur die Zeit von der Mitte
des 16. bis zum 17. Jahrhundert vorhanden, fiir die Prager Neustadt
gibt es aber solche Register iiberhaupt nicht. Hier kann man lediglich
ein unvollstandiges Verzeichnis der Hausbesitzer von 1400 und eine
Liste der Einwohner ohne Bhrgerrechte aus denJahren 1585-1586 in
Betracht ziehen. Die Verzeichnisse der Neubiirger, die nur einen begrenzten Einblick in die sozialen Verhaltnisse geben, sind auch fragmentarisch. Fiir Kazimierz sind sie ausschliesslich fiir die Perioden
1369-1431 und 1506-1533 sowie fur die Neustadt fur die Zeiten von
1518-1612 vorhanden. 13
ln Kazimierz wurden im ersten Zeitabschnitt durchschnittlich 48
Personen jahrlich in das Biirgerrecht angenommen. Diese hohe. Zahl
hangt mít der belebten Siedlungsaktion in den erstenJahrzehnten nach
der Stad~griindung zusammen. 14 Spater bleibt die Zahl viel kleiner.
152G-1533 wurden lediglich 352 Personen in die Neubiirgerliste eingeschrieben (durchschnittlich 27 Personen jahrlich), darunter 24 aus
Krakau und zwei aus Prag. Nur vier Personen stammten aus Kazimierz selbst. Sie waren Biirgersi:ihne und bildeten gerade mal1,1 %
der Neubiirger. Diese Zahl ist deswegen hervorzuheben, da in Krakau
in jener Zeit diese Kategorie der Neubiirger einen Anteil zwischen 20
und 30 % erreichte. Unter der Gruppe der Neubiirger aus dem 16.
J ahrhundert las st sich fur etwa 300 ihre ethnische Herkunft ziemlich
sicher feststellen. Polen iiberwogen eindeutig mít fast 81 %, und an
der zweiten Stelle standen Deutsche mít etwa 14%. Ruthenen machten mehr als 2%, ltaliener mehr als 1% und Tschechen 1% der Neubiirger aus. Die V ertreter anderer ethnischen Gruppen waren praktisch ohne Bedeutung (zusammen etwa 1 %). 15 Die Mehrheit der
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Neubiirger, so weit sich ein Beruf feststellen lasst, bildeten Handwerker. Auf eine gesellschaftliche Pluralitat der dortigen Einwohnerschaft
weist die Tatsache hin, dass auf der Liste acht Adelige und neun Hoflinge zu finden sind. Ihre Anteile sind kaum niedriger als in Krakau. 16
Die Analyse der Neubiirgerliste fhr die Prager Neustadt zeigt zuerst einen deutlichen zahlenmassigen Unterschied im Vergleich zu
Kazimierz. Jahrlich wurden hier im Verlauf95 Jahre durchschnittlich
mehr als 55 Personen eingeschrieben, also zweimal mehrY Ahnlich
wie in Kazimierz iiberwogen unter den Neubiirgern die Handwerker.18 Die ethnische Pluralitat dieser Gruppe nahm in der Neustadt
im Laufe des 16. Jahrhunderts zu. In der ersten Halfte zeigte sich die
Bevolkerung recht einheitlich. Tschechen dominierten mit mehr als
95 %. Erst in der zweiten Halfte stieg der Anteil der auslandischen
Ankommlinge. Nach Berechnungen von Zikmund Winter gab es
159G-1601 74% Tschechen und 24% Deutschen unter den Neubiirgern. lm Zeitabschnitt von 1602 bis 1611 betrug der Anteil der
Tschechen 69% und der Deutschen 29 %. 19 Nach meinen Untersuchungen fur 552 Neubiirger aus den Jahren 1582-1590 W~t sich ethnische Herkunft fur 478 Personen bestimmen. Unter ihnen waren
etwa 76% Tschechen und ca. 23% Deutsche. 30 Neubiirger kamen
aus der Prager Altstadt, elf aus der Kleinseite, vier aus Vyšehrad und
zwei aus Hradschin. 29 Personen waren Einheimische (5,3 %), stammten also aus der Prager Neustadt. Es gab unter den Neubiirgern keinen Ankommlinge aus Krakau. Bemerkenswert ist zusatzlich, dass
kein Adeliger das Burgerrecht bekam. 20 Diese letzte Tatsache bedeutet, dass die Neustadt in jener Zeit weniger attraktiv als Kazimierz fur
diese Gruppe war. In Bohmen waren jedoch damals die Grenzen zwischen den Standen scharfer gezogen als in Polen, und es gab praktisch
keine "Zwischenschicht", wie adelige Burger und Adelige mit Burgerrecht.
Genauere Informationen zur sozialen Struktur beider Stadte liefern
Steuer- und Einwohnerlisten, die grossere Menschen-gruppen in kleineren Zeitabschnitten erfassen. lm Falle der Neustadt konnen wir uns
nur auf die unvollstandigen Listen von 1400 und 1585/1586 stiitzen.
Jaroslav Mezník fuhrt in einem Beitrag von 1970 eine Analyse der
Zusammensetzung von Hausbesitzern im Jahre 1400 durch.21Er
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konnte aufgrund der Arbeit von W. W. Tomek 1589 burgerliche Eigentumer identifizieren. 22 Ausserdem gehorten 48 Hauser Geistlichen (3 %), neun Adligen (0,5 %) sowie funfJuden und sechs anderen
Besitzern, darunter zwei dem Konig. 23 Unter den 1.052 Burgern, deren Beruf bekannt ist, waren mehr als 70 % Handwerker und 18 %
Kaufleute. Die Prozentsatze fiir die Altstadt von 1360 und 1410 bewegen sich auch in diesen Grenzen (bei den Handwerkern entsprechend
67 und 73 %). 24 Der Unterschied zwischen den beiden Prager Stadten lag nicht in den Proportionen, sondern in der Verteilung des Reichtums: Die Kaufleute und Handwerker in der Altstadt waren eindeutig
vermogender. In der Neustadt dominierten in der Gruppe der Handwerker Betreiber von Lebensmittel- und Lederbearbeitungsgewerben,
in der Altstadt dagegen von Kleidungsgewerben. 25 Zusatzlich wohnten dort viel mehr Deutsche als in der Neustadt. Hier gab es 1400,
nach vorsichtigen Berechnungen von J. Mezník, 62 % tschechische
und nur 12 % deutsche Hausbesitzer bei 26 % ethnisch nicht zuzuordnenden Personen. Wenn wir die unbestimmten Namen nicht
berucksichtigen, erhalten wir fast 84 % der tschechischen und 16 %
der deutschen Namen. Unter den Vertretern der armeren Schichten,
also der Mieter und Untermieter, war der Prozentsatz der Tschechen
wohl noch ho her. Genauere Angaben fehlen. Wir wissen nur, dass im
Stadtrat schon seit 1360 Personen mít einem tschechischen Namen
eindeutig dominierten. 26
Die nachste Liste stammt aus denJahren 1585 und 1586. Sie wurde
als ein Verzeichnis der Einwohner ohne Burgerrecht vorbereitet, beinhaltet also in ihrem Hauptregister grundsatzlich keine Namen von
Stadtburgern und Hausbesitzern. Es gibtdort aber Hinweise zu Wohnplatzen der notierten Personen, es ist also moglich, einen grossen Teil
der Hauseigenthmer aufgrund der Liste festzustellenY Insgesamt
erwahnt die Qyelle 876 Hauser und 838 ihrer Besitzer. Ein bestimmter "Herr Kurka" hatte in der Neustadt vier Wohnobjekte. 28 Dieselbe
Zahl von Hauser besassen die Familien Dřel und Hlaváček. Vier Adelige hatten fiinf Hauser und vier gehorten geistlichen Personen. 29 Nur
etwa die Halfte der 838 Besitzer laí?.t sich nach den Namen einer ethnischen Gruppe zuordnen. Unter ihnen sind 48 Personen mít einem
deutschen Namen, zehn mít einem polnischen, neun mít einem ita-
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lienischen und je eine mít einem ungarischen, kroatischen beziehungsweise franzosischen Namen. Zusatzlich hatten 21 Personen einen
nicht tschechischen Namen, ihre genaue etnische Zugehorigkeit bleibt
aber unsicher. Aufgrund dieses Verzeichnisses kann festgestellt werden, dass ungefahr 78 % Hausbesitzer in der Neustadt tschechischer
Herkunft waren, etwa 11-12 % deutscher und je mehr als 2 % polnischer oder italienischer. lm Vergleich zum Jahr 1400 bleiben die Proportionen zwischen den Tschechen und den Deutschen ahnlich,
am Ende des 16. Jahrhunderts aber, wenn man diesen unvollstandigen V erzeichnissen folgen darf, ist die Vielfalt grosser geworden.
Der Hauptteil der Liste umfasst 2594 Einwohner ohne Burgerrecht.30 Unter ihnen gab es uber 240 Personen deutscher (mehr als
9 %), etwa 40 polnischer (1,5 %) und 34 sorbischer Abstammung
(1,3 %). Zu der tschechischen Gruppe kann man etwa 2270 Personen
zahlen (fast 88 %). Jaroslava Mendelová stellte in ihrem Referat aufgrund anderer Kriterien (Herkunfstorte) fest, dass mehr als 90% dieser Personen Tschechen waren und lediglich etwa 5% Deutsche.31 Es
muss noch hier bemerkt werden, dass die Liste nur einen T eil der
Einwohner der Neustadt beinhaltet, und es ist auf ihrer Basis unmoglich, uber die soziale und ethnische Zusammensetzung der ganzen
Stadtgesellschaft zu entscheiden.
Aus dem gleichen Zeitabschnitt stammt zusatzlich ein von J. Mendelová publiziertes T aufregister der Pfarre des heiligen Jindřichs (Heinrich).32 Neben den getauften Kindern finden wir dort 377 Namen
von Hausbesitzern, von denen 25 einen deutschen Namen (6,5 %),
vier einen italienischen (1,1 %) und vier einen anderen, nicht tschechischen Namen tragen. 33 Das Namensregister beinhaltet ausserdem
etwa 1.000 Namen und Bezeichnungen der Stadtbewohner (Vater,
Mutter und Hausbesitzer). Die benutzten Benennungen lassen sich
zu 11,5% als deutsch, zu 1,5% als italienisch, zu 1% als polnisch und
zu 1,2 % als andere, nicht tschechische Bezeichnungen (franzosisch,
schottisch, spanisch usw.) klassifizieren. Fur die tschechische Gruppe
bleiben etwa 85 %, obwohl zu bemerken ist, dass sich hier in zahlreichen Fallen die ethnische Zugehorigkeit nicht ganz eindeutig feststellen lasst.
Anderen ~ellen kann man ausserdem entnehmen, wie sich die
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standische Pluralitat unter den Hausbesitzern in der Neustadt gestaltete. 1562 wurden dort 1.617 Hauser notiert, von denen 51 (3,2 %) im
Besitz des Adels waren. In Vyšehrad gab es zusatzlich 82 Hauser. Das
kirchliche Eigentum wurde zu diesem Zeitpunkt iiberhaupt nicht
beriicksichtigt. 34 ImJahre 1605 waren, laut des nachsten Registers, in
der Neustadt und in Vyšehrad 1. 700 Hauser, von denen 1.546 Biirgern
(90,9 o/o), 71 dem Adel (4,2 %) und 83 Geistlichen (4,9 %) gehorten. 35
Alle diese Qyellen geben uns ein naheres Bild der Gesellschaftstruktur der Neustadtwieder. Hier dominierten Handwerker und kleinere Kaufleute (Kramer). 36 Ethnisch gesehen besassen die Tschechen
eindeutig ein Ďbergewicht sowohl vor der hussitischen Revolution
(84% der Hausbesitzer) wie auch in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts (etwa 80-85% der Hausbesitzer und 85-88% der gesamten
Bevolkerung). Die zweitgrosste Gruppe bildeten Deutsche, sie machten mehr als 10% der Hauseigentiimer und knapp 10% aller Einwohner aus. Sonst ist es moglich fur die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts unter der gesamten Bevolkerung kleinere Gruppen der Polen
(1-1,5 %), Sorben (mehr als 1 %) und Italiener (um 1 %) feststellen .
Die Burger besassen in der Neustadt um 1400 etwa 95% der Hauser
und ungefahr 90% zweiJahrhunderte spater. Wenn die unvollstandigen Qyellenangaben die richtigen Verhaltnisse wiedergeben, wuchs
zwischen 1400 und 1600 das adelige Hauseigentum besonders schnell:
von 0,5 auf 4,2 %. Die Tatsache, dass der Anteil der geistlichen Personen an den Hausbesitzern nach schweren Verlusten wahrend der
hussitischen Revolution am Anfang des 17. Jahrhunderts die Marke
von 5 % erreichte, verdient auch Beachtung. Das biirgerliche Eigentum blieb jedoch in der Neustadt die ganze Zeit eindeutig im Úbergewicht, und der entsprechende Prozentsatz war viel ho her als in den
anderen Teilen der Prager Agglomeration.
Fiir Kazimierz gibt es, wie schon friiher erwahnt, mehr vorstatistischen Qyellen, wie z. B. Steuerregister. Die ersten vorhandenen Listen stammen vom Ende des 14. Jahrhunderts, genau aus den Jahren
1385, 1386, 1387 und 1390. 37 Sie erfassen in der Stadt 235-272 Hauser mít 385-445 Steuerzahlern, also grundsatzlich Haushalte. 38 Die
Knappheit der Notizen und ihre Ungenauigkeit verhindern, eine ethnische Struktur fiir diese Periode zu erkennen. Sie geben auch keine
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Information zu adeligen und geistlichen Bewohnern der Stadt.
S. Kutrzeba bemerkt aufgrund dieser Steuerlisten nur, dass in Kazimierz wenigvermogende Familien unter den Steuerzalern mit Zweidritteln Ůberwogen. Zu den reichen Burgern kann man lediglich neun
Familien zahlen, die jedoch uber bedeutend weniger Geld als reiche
Krakauer Patrizier verfiigten.39 Die nachsten Steuerlisten gibt es aus
den Jahren 1550 bis 1609. Sie sind schon umfangreicher und ermoglichen eine genauere Analyse der Gesellschaft von Kazimierz. Man
findet dort Notizen von etwa 250 Hausern im J ahre 1550 bis 330
Hausern im Jahre 1605, jeweils im christlichen Teil der Stadt, und
von 550 bis 750 Haushalten (Steuerzahler). 40 Laut dieses Registers
besassen in diesem Zeitabschnitt Adelige 4-9 und Geistliche 1-23
Hauser. Die hochste Zahl an Wohnobjekten hatten diese Gruppen
im Jahre 1605, es ist also eine deutlich steigende Tendenz zu sehen.
Eine O!Ielle von 1564 beweist aber, dass obige Resultate nur einen
Teil des nichtbiirgerlichen Eigentums in Kazimierz betreffen. Mehrere
Hauser wurden aus der stadtischen Jurisdiktion ausgenommen, ihre
Besitzer zahlten keine Steuer an die Stadt, und aus diesem Grund
wurden sie in den Schossverzeichnissen nicht beriicksichtigt. 1564
notierte zum Beispiel eine konigliche Kommission 21 adelige und
8 geistliche Hauser in Kazimierz (das Schossregistervon 1576 bemerkte entsprechend lediglich 5 bzw. 3 solche Gebaude). 41 Es lasst sich
schatzen, dass am Anfang des 17. Jahrhunderts etwa 7% der fast 350
Hausern geistlichen und 5- 6 % adeligen Eigenthmern gehorten. Fur
die Burger bleiben bei dieser Rechnung etwa 85-88 % der Hauser in
Kazimierz. 42 ln der Prager Neustadt war der entsprechende Prozentsatz um 3-6 % hoher.
Unter den Hausbesitzern gab es 1605 mehr als 8 % mit einem deutschen Namen und mehr als 2% mit einem anderen, nicht polnischen
Namen (Italiener 1,5 %). Polnische Eigentiimer machten damit etwa
88-89 % dieser Gruppe aus. Damit besass diese Gruppe ungefahr
4-8% Hauser mehr als die tschechischen Hausbesitzer in der Neustadt. Die ethnische Pluralitat war also damals in dieser letzten Stadt
deutlicher ausgepragt. Dies bestatigen auch die Angaben zur ganzen
Bevolkerung. Fůr Kazimierz lasst sich schatzen, dass dort mehr als
7 % Personen deutscher Herkunft, weniger als 1 % italienischer und
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mehr als 1% anderer auslandischer Herkunft (Tschechen, Ruthenen,
Ungarn, Franzosen, Schotten) wohnten. Polen machten ungefahr
9D--91 %der Stadtbevolkerung aus. In der Prager Neustadt war der
Prozentsatz der Tschechen am Ausgang des 16. Jahrhunderts um 3-5
Punkte niedriger. Die Schatzung fur Kazimierz beriicksichtigt die judische Bevolkerung nicht, die innerhalb der Stadtmauer in eigenem
Ghetto wohnte. Mit den Juden machte die polnische BevOlkerung
um 1600 lediglich ungefahr die Halfte der gesamten Stadteinwohnerschaft aus.
Zu den reichsten Burgern in Kazimierz zahlten am Anfang des 17.
Jahrhunderts Joachim Fox aus Schottland (oder aus den deutschen
Landern), Georg Wolff und der Pole Szymon Mrziglodek. Der Erste
besass sieben Hauser in der Stadt, davon zwei am Ring, und dazu
zwei in einer Vorstadt, der Zweite hatte vier Hauser, davon ebenfalls
zwei am Ring, und der Dritte sechs Hauser: eins in der Krakauer Strasse
und funf grosse Mietshauser in der Judenstrasse. 43 Alle drei naherten
sich mit ihrem Vermogen schon der Krakauer Oberschicht.
Zum Abschluss der Erwagungen lohnt es sich, uber Bevolkerungszahl noch einiges zu sagen. Aufgrund der dargestellten Qyellen ist es
moglich, ein paar grobe Schatzungen vorzunehmen. In der Prager
Neustadt mit dem Vyšehrad wohnten am Ende des 14. Jahrhunderts
annahrend 13-14.000 Einwohner (in nahezu 2.000 Hausern), 1429
maxima! 12.500, 1509 etwa 11-12.000 und um 1600 maxima!
17-18.000 Einwohner. 44 In Kazimierz stieg die Zahl der dort wohnenden Menschen von der Griindung bis zum Ende des 14. Jahrhunderts auf 2.20D--2.400. Sie betrug in der Mitte des 16. Jahrhunderts etwa 2. 90D- 3.300 und am Anfang des 17. J ahrhunderts ungefahr
3.40D--3.800 Personen. 45 Die Grossenordnung zeigt deutlich, dass wir
es hier mit zwei ungleichen Stadten zu tun haben. Die Prager Neustadt zahlt unbestritten zu den Grossstadten Ostmitteleuropas, und
Kazimierz kann man lediglich als eine mittlere Stadt bezeichnen. Bei
dem letzten muss man jedoch berucksichtigen, dass innerhalb der
Stadtmauer noch eine Judenstadt existierte, die am Anfang des 17.
Jahrhunderts etwa 200 Hauser und etwa 3.500 Einwohner hatte.
Kazimierz besass im Gegensatz zur Neustadt auch noch eigene Vor-
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stadte. In der grossten Vorstadtsiedlung Stradom gab es in jener Zeit
etwa 60 Hauser und uber 1.000 Einwohner. 46 Zusammen zahlte also
die "Kazimierzsche Agglomeration" um 1600 um 9.000 Einwohner
und mit dieser Zahl naherte sich der Grenze einer Grossstadt.

Anmerkungen:
1

Vgl. Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Bd. 1: Dyplomy pergaminowe, hrsg. v. S. Krzyzanowski, Kraków 1907, S. 6, Nr. 17 (Grundungsurkunde
vom 27. 2. 1335) und S. 6, Nr. 20 (Urkunde fur Kazimierz vom 27. 2. 1336). Der
Konig versprach der Stadt in der zweiten Urkunde, die Stapelrechte fur Salz, Blei und
Kupfer zu verleihen. Die "finanziellen Argumente" des Krakauaer Rats bewirkten
wahrscheinlich, dass der Konig sein Versprechen nicht hielt.
2 Eigene Berechnungen. Vgl. auch S. Swiszczowski, Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981, S. 85.
3 M Mastalerzówna, Przedmie5cie Stradom wwiekach srednich, in: Studia nad przedmie5ciami Krakowa, Kraków 1938, S. 91-125.
4 S. Swiszczowski, Miasto Kazimierz pod Krakowem, s. 87-90;] Wyrozumski, Dzieje
Krakowa, Bd. 1: Kraków do schylku wieków srednich, Kraków 1992, S. 309-312,
und W Konieczna, Poczatki Krakowa (do r. 1419), in: Studia nad przedmie5ciami
Krakowa (wie Anm. 3), S. 7-90, hier S. 41-42.
5 E. Lichtenberger, Prag und Wien. Metropolen-forschung. Wien- Koln- Weimar
1993, S. 35, bes. Anm. 15. Die Vf. erweckt den falschen Eindruck, dass die Griindung des Erzbistums in Halicz 1375 (erst nach dem Tod vom Konig Kasimir) eine
Aufholung der Erhebung des Bistums Prag zum Erzbistum war. ln Polen existierte
jedoch eine kirchliche Metropole mít Gnesen schon seit 1000.
6 Vgl.A. Végh- J Zádor, Topographie und Architektur der Stadt Buda im Spatmittelalter, in: Budapest im Mittelalter. Ausstellungskatalog, hrsg. v. G. Biegel (Schriften des Braunschweigischen Landesmuseum, 62), Braunschweig 1991, S. 292-314,
hier S. 309-313;A. Kubinyi, Buda- Die mittelalterliche Hauptstadt Ungars, in: ebenda,
S. 15-41, hier, S. 17;] Altmann- H. Bertalan, Obuda im Spatmittelalter, in: ebenda,
S. 185-199, hier S. 186-189. Vgl. auch L. Belzyt, Die Deutschen um 1500 in den
Metropolen Prag, Ofen und Krakau, in: Zeitschrift fhr Ostmitteleuropa-Forschung
46, 1997, S. 45-62, hier S. 46-47.
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7 Die Idee, eine "Neustadt" bei einer "Altstadt" aus politischen Grunden zu grunden, wurde natlirlich nicht von Kazimierz erfunden. Ahnliche Politik verfolgte gezielt schon frliher der Deutsche Orden in Preussen. Vgl. Z. H Nowak, Neustadtgrlindungen des Deutschen Ordens in Preussen. Entstehung, Verhiil.tnis zu den Altstadten, Ende der Eigenstandigkeit, in: Stadt und Orden. Das Verhiil.tnis des Deutschen Ordens zu den Stadten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich, hrsg. v.
U. Arnold (Qyellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 44),
Marburg 1993, S. 129-142. ln diesem Fall geht es mir darum, dass die Detaills verbluffend ahnlich sind.
8 Vgl. J Mezník, Pražská řemesla počátkem 15. století, Pražský sborník historický
[weiter zit. PSH] 7, 1972, S. 5-38, hier S. 10-11; eine Grundlage flir die Zahl der
Hauser bildet die Arbeit von W W Tomek, Základy starého místopisu Pražského,
Bd. 1-4, Praha 1866-1875. Das Resultat der Berechnung siehe: idem, Dějepis města
Prahy, Bd. 2, Praha 1871, S. 432-433. Diese Zahl von 2000 Hauser beinhaltete auch
Ha user am und auf dem Vyšehrad. Zu Kazimierz vgl. S. Kutrzeba, Ludnosé i majatek
Kazimierza w k01ku XIV stulecia, in: Rocznik Krakowski 3, 1900, S. 183-201, hier
s. 190-191.
9 W W Tomek, Dějepis města Prahy, Bd. 3, Praha 1875, S. 26. B. Przybyszewski,
Krakowskie duchowienstwo parafialne przy koncu sredniowiecza, in: Folia Historica
Cracoviensia 2, 1994, S. 31-39, hier S. 31.
10 Die Ausweisung der Juden aus Krakau 1495 wurde neulich von Bozena Wyrozumska in Frage gestellt: B. Wyrozumska, Czy Jan Olbracht wygnal Zydów z Krakowa, in:
Rocznik Krakowski 59 (1993), S. 5-11. lhre Argumentation bleibt aber nicht liberzeugend. Sie zeigt zwar, dass auch nach 1495 Juden in Krakau Handel trieben, was
aber ihre Wohnplatze offen liesst (sie konnten in Kazimierz wohnen). Andere Beweise,
wie z. B. Belege flir den Bau einer Synagoge in Krakau 1537-1542, lassen sich auch
anders interpretieren.
11 Vgl. dazu M. Balaban, Dzieje Zydów w Krakowie i na Kazimierzu, Bd. 1:
1304-1655, Kraków 1912, besonders S. 99-103.
12 Vgl. T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, S. 32.
13 Archiwum Panstwowe w Krakowie (APK), Akta miasta Kazimierza (AmKaz.),
Sign. K-5 Oahre 141Q-1415) und K-6 Oahre 1417-1432 - beide ohne Seitenangaben) sowie Sign. K-7, K. 489-490, 516, 536-537, 558, 583 und K-8, K. 441-449,
460-492; Archiv hlavního města Prahy (AHMP), Nové Město, Sign. 554 Oahre
1518-1538), K. 337-391, Sign. 555 (1539-1562), K. 355-459, Sign. 556 (1563-1573
u. 1576-1593), K. 9-40, 67-124, 375-488, Sign. 557 (1566-1571), K. 82-140 und
Sign. 558 (1582-1612) K. 16-387.
14 S. Kutrzeba, Ludnosé i majatek Kazimierza, S. 194.
15 Eigene Berechnungen aufgrund der Neuburgerliste: APK, AmKaz., Sign. K-8,
K. 453-493.
16 Vgl. L. Belzyt: Sprachlich-kulturelle Pluralitat in Krakau um 1600. Versuch einer
topographischen Beschreibung, in: Zeitschrift flir Ostmitteleuropa-Forschung 47,
1998, S. 49-69, hier S. 56.
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17 Zusammen wurden 1518-1612 genau 5255 Personen in die Liste eingeschrieben.
Die Genauigkeit bleibt jed och nicht ganz eindeutig, weil die Einschreibungen fiir die
Jahre 1563-1577 an verschiedenen Stellen in zwei Biichern gefiihrt und teilweise
wiederholt wurden Gahre 1563-1566, 1571 und 1573-1577). leh habe die Eintragungen fhr ein Jahr, die an mehreren Stellen vorkommen, addiert, weil sie zahlenmassig eher klein waren. Siehe AHMP, Nové Město, Sign. 554, K. 337-374 u. 391,
Sign. 555, K. 355-459, Sign. 556, K. 9-40, 67-94, 375-488, Sign. 557, K. 82-130 u.
Sign. 558, K. 16-420.
18 Vgl. Z. Winter, Řemesla dle národnosti v Starém Městě Pražském od r. 15261622, in: Časopis Musea Království českého 75, 1901, S. 401-450, hier S. 433-434.
Nur fiir etwa die Halfte der Neubiirger wurden ihre Berufe angegeben. 159G-1601
waren unter insgesamt 620 Personen 279 Handwerker (212 Tschechen und 67
Deutsche - nach Z . Winter).
19 Ebenda, S. 432 u. 440.
2o Vgl. AHMP, Nové Město, Sign. 558, K. 1-107.
21 J Mezn ík, Národnostní složení předhusitské Prahy, in: Sborník historický 17, 1970,
s. 5-30.
22 W. W. Tomek, Základy starého místopisu Pražského, Bd. 3, Praha 187G-1872.
23 J M ezník, Pražská řemesla počátkem 15. století, S. lG-ll.
24 J Mezník, Národnostní složení předhusitské Prahy, S. 9.
25 Ebenda, S. ll.
26 Vgl. z. B. E . Schwarz, Die Volkstumsverhaltnisse in den Stadten BĎhmens und
Mahrens vor den Hussitenkriegen, in: Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolin um
2, 1961, S. 27- 111, hier S. 34 u. 36.
2 7 AHMP, Nové Město, Sign . 1127. Die zusammengestellte Liste hat mir freundlicherweise Fr. Dr. Jar oslava Mendelová au s dem Prager Archiv zur Verfiigung gestellt,
wofiir ich sie hier herzlich danken mĎchte .
28 Ausserdem wurden mindestens vier Hauser als "Bílý" bezeichnet. Es handelt sich
wahrscheinlich nicht um einen Namen sondern um eine Bezeichnung (bílý= weiss).
29 Zu Adeligen habe ich folgende Personen zugeordnet: "Pan Daniel Švík z Lukanos", "Pan Lukáš Tunský z Taunperku", "P. Zdeněk z Třebechova", "P. VáclavKamarýt z Rovin" und "P. Vilímek na Botiči" .
30 Um ganz genau zu sein, gibt es auf der Liste ein paar Personen, die der Kommission ihre Biirgerurkunden zeigten. Sie wurden, so kann man meinen, irrtiimlicher in
diese Liste eingetragen.
3 1 J Mendelová, Obyvatelé Nového Města pražského na přelomu let 1585 a 1586;
Referat von der Tagung im Prager Archiv im Oktober 1996- im Besitz des Au tors.
Meine Kriterien waren nicht nur Herkunftsorte, sondern auch die Nachnamen der
Personen und zusatzliche Notizen iiber ihre Sprachkenntnisse.
3 2 Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584-1600)
(Documenta Pragensia Monograhia, Vol. 1), hrsg. v. J. Mendelová, Praha 1992.
33 In dem Hausregister der Edition wurden insgesamt 411 Hauser beriicksichtigt:
Matrika (wie Anm. 30), S. 137-151, fiir viele wurden jedoch nur Orts- oder andere
Bezeichnungen und keine Namen der Besitzer registriert.
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Vgl. J Tomáš, Hospodářské a sociální poměry v pražských městec h v letech
1518-1547, in: PSH 7, 1972, S. 62-96, hier S. 81.
35 Vgl. B. Mendl, Vývoj populace pražské od válek husitských, in: Česká Revue
1916-1917, S. 208-214 u. 266-278, hier S. 268, und R Dvorský, O počtu domů
v Praze a v královských městech v Čechách v 16.-19. století, in: Časopis Musea Království českého 55, 1881, S. 478-494, hier S. 486. F. Dvorský interpretiert das Register nicht richtig und bekommt die Summe von 1918 Hauser in der Neustadt. Sein
Fehler korrigiert B. Mendl im obigen Beitrag.
36 Vgi.J Mendelová, Svatojindřišská matrika 1584-1600 jako demografický pramen,
in: Documenta Pragensia VII/1, 1987, S. 340-355, hier S. 344. lm Taufregister fiir
die Parochie des hl. Jindřichs wurden Berufe fiir 142 Personen angegeben. Unter
dieser Zahl machten Handwerker (am meisten waren sie Backer) und Kramer fast
100% aus.
37 Beschreibung der Qyellen siehe S. Kutrzeba, Ludnosé i majatek Kazimierza,
s. 186.
38 Ebenda, S. 188 u. 191.
39 Ebenda, S. 200-201.
4 0 APK, AmKaz, Sign. K-746 (1550), K-749 (1555, 1556 u. 1560), K-750 (1557),
K-751 (1558), K-752 (1564 u.1568), K-753 (1576), K-754 (1581), K-363 (1587/88:
ein Bhrgerverzeichnis), K-762 (1605), K-763 (1607) und K-764 (1609) . Vgl. L. Belzyt, Ludnosé i domy w Kazimierzu okolo roku 1600. Próba bilansu statystycznego,
in: Czasy Nowozytne 3, 1997, S. 21-35.
41 Lustracja województwa krakowskiego 1564, Teil1, hrsg. v. J. Malecki, Warszawa
1962, S. 22-24 und APK, AmKaz., Sign. K-753; L. Belzyt, Ludnosé i domyw Kazimierzu ,S. 31.
42 Ebenda, S. 29.
43 Vgl. ebenda, S. 35, Anm. 10.
44 Genauere Berechnungen fiihre ich in meiner Habilitationsschrift (im Druck) durch.
Fiir die Zeit um 1600 habe ich als Grundlage genommen, dass in einem Ha us durchnittlich 3 Familien wohnten. Diesen Faktor habe ich aufgrund der Daten aus der
Liste vonJ. Mendelová berechnet- vgl. Anm. 27. Siehe auch] Mendelová, Svatojindřišská matrika 1584-1600, S. 355: 3-4 Familien in einem Haus. Rechnerich gab es
durchschnittlich im.Viertel des hl. Jindřich 3,22 Familien in einem Haus.
45 L. Belzyt, Ludnosé i domy w Kazimierzu, S. 28 u. 35, Anm. 20.
46 Vgl. ebenda, S. 24 u. 28.
34
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]AN PAŘEZ
KLÁŠTERY NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
DO HUSITSKÝCH VÁLEKAJEJICH PRÁVNÍ
A EKONOMICKÉ POSTAVENÍ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

Protože monasticon pražských klášterů postrádáme a jinak chvályhodný počin z pera Petra Sommera a jeho kolegů je zaměřen přede
vším ke stránce stavebně historické, domnívám se, že nebude na závadu, když můj příspěvek bude mít podobu spíše jakéhosi přehledu. Ve
stanoveném rámci však pochopitelně nemůže být vyčerpávající, a tak
pokud jde o základní informace, odkazuji na příručky. 1 Nebude tu ani
místo na přehled všeobecného kulturního a veřejného přínosu novoměstských klášterů pro městský život. Tento přínos snad nebyl tak
patrný jako v jiných pražských řeholních domech, zaměřených třeba
na školství (např. augustiniáni u sv. Tomáše, dominikáni u sv. Klimenta, františkáni u sv. Jakuba2), literární činnost vůbec (např. kartouza na Smíchově) či péči o nemocné (křižovníci 3 ). I větší knihovní
celky jsou známy spíše z jiných klášterních knihoven. 4
Vynecháme-li konvent křižovníků s červenou hvězdou u sv. Petra
na Poříčí a dominikánský konvent u sv. Klimenta, které se přestěho
valy na území tehdy perspektivnějšího Starého Města již kolem poloviny 13. století 5, nacházelo se na Novém Městě v období do husitských válek celkem 8 klášterů. VY.ima rytířského řádu křižovníků strážců
Božího hrobu neboli božehrobců na Zderaze, u nichž se jednalo
o soukromou fundaci rodu Hrabišiců, souviselo založení všech klášterů tak či onak s osobou Karla IV., jak o tom jasně svědčí i časový
horizont jejich vzniku.
Křižovnický konvent na Zderaze u kostela sv. Petra a Pavla byl založen dlouho před vznikem Karlova města, kolem roku 1190, a jak jsem
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se zmínil, šlo o odkaz bratrů Kojaty a Všebora ze starého českého rodu
Klášter obdržel rozsáhlé nadání, především v Hněvině
Mostě, v severním Plzeňsku, u Nymburka, u Trutnova, u Horažďovic
a Sušice, u Vysokého Mýta, u Prahy a u Týna nad Vltavou. Po polovině 13. století byla zahájena rozsáhlá přestavba dřevěných románských
budov, umožněná řadou darů, které křižovníci do té doby dostali, přes
tože podle Dalimilových slov klášter ležel "před Prahú". Klášter byl
navíc roku 1263 osvobozen papežem Urbanem IV. od placení desátku
a získal právo pohřbívat v kostele, což byl další zdroj zbožných odkazů
-peněz i nemovitostí. Václav II. udělil klášteru imunity soudní (právo
králova vlastního soudu) a hospodářské, které byly později konfirmovány a rozšířeny Janem Lucemburským. 6 Od roku 1331 vysazovali řá
doví rytíři emfyteuticky reality na svém území, na které přicházeli obyvatelé měst.
V době začlenění do areálu Nového Města byl křižovnický klášter
na Zderaze majetkem výborně vybavenou a po všech stránkách fungu jící institucí. Měl vlastní kancelář a notáře, školu a špitál. Vlastnil také
platy na pražských, především novoměstských domech a příjmy ze tří
mlýnů v Jirchářích a dvou vápenic u sv. Petra Na strouze, z nichž měl
roční příjem 50 kop; dalších 60 kop nesly dvě vinice na Vítkově a za
Svinenskou branou. Zderazský klášter byl v té době snad jednou
z nejbohatších řeholních institucí v Čechách. 7
Vlna dalších fundací souvisí až se založením a budováním N ového
Města pražského.
První kroky k založení řeholního domu mendikantského řádu karmelitánů8 v Praze či v jejím okolí učinil Karel IV. ještě před založením
Nového Města, v časném jaru roku 1346. 9 Místo pro budoucí karmel
při kostele Panny Marie Sněžné bylo řádu věnováno 3. září. Vybráno
před svatohavelskou branou, na rozlehlém prostranství mezi staroměst
skou fortifikací a dnešní Jungmannovou ulicí, mělo být opevněno. Jeho
zhruba trojúhelníkový půdorys s přeponou od severu k jihu měl plochu asi 5 hektarů. 10 Vyjma tohoto pozemku nebyl klášter nadán majetkem a jakožto dům žebravého řádu měl být vystavěn a pochopitelně
i vyživován z milodarů. Zakládací listina byla vydána až s více než
ročním odstupem, 19. listopadu 1347.
Důvody založení karmelu byly vykládány - především historiky
Hrabišiců.
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Kláštery na Novém Městěpražském do husitských válek

umění

-v souvislosti s Karlovou korunovací českým králem 11 , ale tato
interpretace byla odmítnuta Z. Hledíkovou s oprávněným poukazem,
že Karel IV. své jméno zvěčňoval jinou formou -literárními díly, jmény hradů. Jím založené instituce pak pro něj byly většinou pouze nástrojem k prosazování politických záměrů . Zároveň doc. Hledíková
položila správnou otázku, proč by právě žebraví karmelitáni měli být
spojováni s královskou korunovací. Mariánský kult- který karmelitáni pěstovali - sice měl s Karlem souvislost, ale pouze jako se soukromou osobou, nikoli českým panovníkem. Je zde tedy nutné si připo
menout misijní činnost karmelitánů a také rytířské, téměř dobrodružné
spády mladého Karla IV. Uvedení karmelitánů mělo mít tedy snad
dvojí důvod: jednak misijní činnost uvnitř samotných Čech (kde byli
"multi schismatici et infideles"), jednak perspektivně i konfesijní a snad
politické výpady na východ.
Aby získal peníze na výstavbu, musel konvent u P. Marie Sněžné
rozparcelovat část přiděleného pozemku a emfyteuticky ho vysadit.
Podle Tomkova pražského místopisu známe pro předhusitskou dobu
16 domů poplatných karmelitánům, přičemž nejstarší zprávy jsou
z osmdesátých let 14. století. Velmi důležitým okamžikem bylo pro
karmelitánský konvent udělení listiny Václavem IV. v roce 1418, která jim povolovala vysadit řadu celkem 38 domů (z nichž některé již
byly poplatné). 15 městišť nad příkopem Starého Města na pozemku
klášterního hřbitova (dnes třída 28. října) mělo být prodáno po 5 kopách grošů pražských a pod ročním platem 30 grošů, 8 domů na Koň
ském trhu po 3 kopách grošů pražských a pod ročním platem 13 grošů, 13 městišť v klášterní zahradě po 5 kopách grošů pražských
a pod platem 13 grošů a za chórem na pozemku kláštera 2 domy, ale
bez uvedení ceny a platů. Z 36 domů by tedy měl (teoreticky) činit
okamžitý příjem 164 kop grošů českých a roční 12 kop a 3 groše pražské.
Velrni významný je postřeh V. Waageho, že v případě karmelu se nejednalo o postranní právo. Je to logické, protože řehole prostě karmelitánům nedovolovala jiný zdroj příjmů než z almužen a zbožných odkazů,
a mniši tedy nemohli vlastnit nemovitý majetek. Václavovo privilegium
žádné soudní imunity neudílí, a tak se v případě výše zmíněných pří
jmů jedná jen o areální platy, ale nikoliv o postranní právo. I všechny
převody měly být zaznamenávány do novoměstských městských knih.
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V konventu žil větší počet řeholníků, a to přinejmenším 12. Pozděj
ší informace o 200 konventuálech, mezi nimiž se nacházelo 60 doktorů teologie, se zdá být nesmyslná.
V roce 1379 bylo v klášteře zřízeno řádové generální studium, které
bylo přičleněno ke Karlově univerzitě. Do husitských válek víme nejméně o čtyřech lektorech. 12
Patrně z podobných ideových důvodů jako karmel byl založen benediktinský klášter Na Slovanech u kostela Nanebevzetí Panny Marie. 13
Po nutných předběžných krocích, časově v těsném sledu za listinou
pro karmelitský klášter1\ byla 21.listopadu 1347 vydána zakládací listina i pro nový benediktinský konvent. Klášter, jehož zvláštností byla
liturgie ve slovanském jazyku, byl nazýván Na Slovanech nebo pozdě
ji, podle tématu kázání pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi při
vysvěcení klášterního kostela v roce 1372, Emauzy. Mniši prvního
konventu pocházeli z Dalmácie.
Přestože i v posledních pracích je založení Slovanského kláštera vykládáno v souvislosti s Karlovou touhou učinit z Prahy "Řím severu"
(především pokud jde o neobvyklé rity) 15, je pravděpodobnější již zmíněné vysvětlení o misijním poslání prvních dvou Karlových pražských
fundací. Teprve později došlo k transformaci jeho původního záměru,
když romantické mladické představy ustoupily realističtějšímu přístu
pu (také po smíru s Kazimírem v roce 1353 Karel rezignoval na christianizaci Litvy) a benediktini z Emauz se věnovali misijní práci v měst
ském prostředí.
Krátce po fundaci (1356) založil Karel nadaci pro písaře, který by se
věnoval opisování slovanských knih. Kromě toho vyšel z emauzského
skriptoria mj. tzv. Remešský korunovační evangeliář. Při klášteře byla
i škola a měl vlastního notáře. 16 Slovanský ritus se posléze rozšířil prostřednictvím dvou filiačních založení v Olešnici ve Slezsku (1380)
a v Klepařích u Krakova (1390) dále na severovýchodY
Nadání nového kláštera v polovině 14. století nebylo a ani nemohlo
být rozsáhlé. Proto se Karel snažil slovanské mnichy průběžně zabezpečovat. Již při založení věnoval benediktinům důchod 33 hřiven ze
vsi Jeneč u Prahy a čtyřhřivnový plat na poplužním dvoře ve Valově .
V roce 1349 přidal panovník roční plat z Kouřimi (ll kop 12 grošů
pražských). K Milostíně i pozdější Slovanské Lhotě, darované téhož
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léta, obdržel v roce 1365 klášter do plného držení již dříve mu zastavené další tři Lhoty (Sejcká, Záborná, Prostřední) na Knínsku. Držba
vsí souvisela i s darem lesa a s možností přepravovat palivové i stavební
dříví po Vltavě až k samému klášteru. V padesátých letech měl klášter
ještě dvorec v Doubravici s jedním poplužím a dvorec Okrouhlík
u Kobylis, s vinicí a rybníky. K majetku kláštera patřila i neznámo kdy
získaná Tuháň u Mělníka. O třináct let později si klášter přikoupil
další část lesa a někdy v té době si tu zřídil i soukromého hajného.
Koncem století vysadili benediktini všechny své dvorce vyjma Tuháně emfYteutickým právem, Tuháň však směnili za dvorec s dvojím
poplužím, loukou, krčmou a kovárnou. Jako pokus o snahu soustředit
rozptýlený nemovitý majetek lze vysvětlit zisk dalšího dvora se dvěma
poplužími, tvrzí, rybníkem a kostelním podacím v Čelákovicích, a to
směnou s Heršem Masákem za dvory v Jenči a Doubravici.
Podívejme se na příjmy konventu z pražských měst. 1 8 Již v zakládací
listině byl slovanský klášter obdařen 16 hřivnami platu z malostranských masných krámů, později tato suma činila jen 13 kop 4 grošů
pražských. Podací kostela sv. Kosmy a Damiana reprezentovalo 4 kopy
grošů českých. V roce 1349 dostal konvent plat z dalších masných
krámů, tentokrát novoměstských (roční příjem 93 kop 20 grošů pražských). Další rok Karel věnoval desátek vína na Petříně a roku 1355
šest masných krámů na Starém Městě. V roce 1360 zakoupil benediktinský konvent od johanitů zahradu s vápenkou v blízkém okolí emauzského kláštera. Tam klášter měl, mimo další městiště 19 , domky, které
patřily pod jeho postranní právo. Na tomto vedlejším právu vznikly ve
14. století dvě řady domků. Z nových domků v Podskalí byl, pokud je
známo, roční plat celkem 10 kop 16 grošů pražských.20
Tomek odhadoval roční příjem kláštera Na Slovanech na 308 kop
8 grošů. Autor sám si ovšem byl vědom, že je to podhodnocený údaj.
Počet konventuálů se na počátku 15. století pohyboval mezi osmi až
deseti. 21
Kanonie augustiniánů na Karlově představovala poněkud jiný směr
Karlovy politiky. Založení kostela sv. Karla Velikého 22 se obracelo
k programu "renovatio imperii" a k pomyslnému i faktickému propojení Říše s Prahou. Zakládací listinu vydal Karel 18. září 1350. Jak
z polohy Karlova na natolik důležitém místě, že nemůže být pochyb
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koncepce Nového Města, tak z již dříve
převezených ostatků Karla Velikého do Prahy lze soudit, že šlo o starší
a nepochybně klíčový záměr (nebo jeden z klíčových) . Karlov symbolizoval přenesení císařství do Prahy nejen zasvěcením Karlovi Velikému
jako zakladateli křesťanské říše a předchůdci Karla IV., ale i následným spojením s dceřinnou kanonií v Dolním Ingelheimu, domnělém
rodišti téhož panovníka. Tamní kanonie byla zasvěcena přednostně
českému zemskému patronovi sv. Václavu a pak teprve Karlu Velikému, a posvěcovala tak výjimečné postavení Čech v rámci Říše. Řehol
ní kanovníci měli být kněží z Čech, ve znění původní listiny znalí
českého jazyka, a opat z Karlova měl právo je ustanovovat, odvolávat
a vizitovat.23
Klášter, který na duchovním poli ztělesňoval Karlovy ambice, byl
obdařen mimořádnými právy; proto mohli karlovští opaté užívat pontifikálií a udělovat slavnostní požehnání, dále se stali almužníky čes 
kého krále s právem jmenovat své zástupce, mohli zastupovat při zádušních bohoslužbách královské rodiny nepřítomného arcibiskupa
a zaujmout čestné místo při pražském kostele. Kostel, jehož dispozice
byla derivátem cášského korunovačního kostela Karla Velikého, byl
vysvěcen až roku 1377; roku 1379 byl dormitář rozdělen na cely, aby
se mohli řeholní kanovníci lépe věnovat teologickým a vůbec vědec
kým pracím, což bylo jedno z nejdůležitějších poslání kláštera. 24
O majetku augustiniánské kanonie jsou zprávy pouze kusé. V. V. Tomek jmenuje především 38 kop 16 grošů pražských ročního důchodu
z komorního platu z Kouřimi, desátek ze cla z Bělé pod Bezdězem,
dva dosti bohaté farní kostely (pod Bezdězem a v Lysé), dále dar V oka
z Valdštejna z roku 1392, který k denně zpívané mši ke cti P. Marie
nadal část vsi Branná s 20 kopami grošů pražských důchodu a robotami,
podací kostela v Prosíku (o které ale později klášter přišel) a vysočanský
poplužní dvůr od pražské měšťanky Kristiny Podvinské (1407). Jinak
víme ještě o držbě zboží v Bášti, později směněného za jiné nemovitosti v Pračích za Záběhlicemi a v Tehově (1407), a o kostelním pod ací v T eplýšovicích. 25
V Praze a okolí měl klášter řadu pozemků, vinic a zahrad a na nich
platy. Při spravování 39 domů na vedlejším právu, které leželo mezi
klášterem sv. Kateřiny, kostelem sv. Jana Na bojišti, Botičem a kosteo jeho
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lem sv. Apolináře, se opat karlovské kanonie řídil privilegiem pro všechny augustiniánské konventy z roku 1353.26
Vzhledem k nedostatečným zprávám není možné stanovit výši klášterního příjmu; Tomek jen dedukoval ze stejné výše papežského desátku podobnou výši jako měl klášter v Emauzích. 27 M. Svobodová-Ladová však uvádí ke konci 14. století roční důchod asi 90 hřiven
stříbra, což je částka dosti nepravděpodobná, neboť enormně nízká
a na výživu řeholníků nepostačující . Vzhledem ke zvláštnímu postavení, které klášter díky Karlu IV. zaujímal, není ani možné, aby kanonie nebyla dostatečně finančně zabezpečená. 2 8
V roce 1409 měl klášter na Karlově 20 kapitulárů, z nichž čtyři pů
sobili mimo, v duchovní správě. 29
Chronologicky následující fundací byl jediný novoměstský ženský
klášter, klášter augustiniánek obutých poustevnic u sv. Kateřiny. 3 0 Na
Novém Městě se jednalo o první zbožné založení kláštera; myslím
tím, že Karel tu nebyl veden politickými důvody. Klášter zřídil na počest sv. Kateřiny, kterou považoval za svou zachránkyni v bitvě u San
Felice uModenyvroce 1332. Místo Na bojišti osobně vybral. 10. února 1354 vydal v Trevíru listinu, kterou povolil získat zbožnými dary
sumu do 50 hřiven stříbra, 4 allodiální popluží a 4 popluží pro vlastní
výživu. Z toho vyplývá, že klášter byl již založen (".. . monasterium ...
nuper.fundatum'). Založení potvrdila bula papeže Innocence VI. z 24.
dubna téhož roku. V roce 1355 byli uvedeni probošt a čtyři kněží od
sv. Tomáše a poté i první konvent z Bavorska.
Na konci roku 1370 udělil Karel IV. klášteru imunitu, jíž se vyjímali
z pravomoci světských úředníků všichni měšťané a obyvatelé všech
českých měst a městeček, kteří se rozhodli žít na vedlejším právu sv.
Kateřiny. Tito osadníci žijící na klášterních gruntech, "fundani", byli
svěřeni do jurisdikce probošta kláštera a notáře královské komory Pavla z Jenštejna. Touž listinou byly osvobozeny ode všech břemen dvě
klášterní zahrady mimo zdi kláštera napravo a nalevo od jeho vstupní
brány.
Opis urbáře kláštera z roku 1414, dnes uložený ve Strahovské knihovně, je jedinou dochovanou písemností svého druhu u vnitro městských
klášterů u nás z předhusitské doby. I když se dochoval v torzu, ztracená část představuje jen nepříliš podstatný zlomek původního doku-
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mentu. N ásledující údaje jsou tedy převzaty z něho - proto uvedu rozsah majetku kláštera tak, jak je v něm zachycen, nikoli v pořadí, v jakém jej nabyl.
Na Novém Městě měl klášter v nejbližším okolí právní enklávu s 36
domky (ll kop 5 grošů 10 haléřů+ 18 kuřat). Dále měl příjmy ze dvou
lázní v Podskalí a na Zderazi a z 26 domů, které stály na Karlově
náměstí, v Podskalí, na Koňském trhu, ve Štěpánské, Druhé řeznické
na Poříčí a na Senovážném náměstí (63 kop 12 grošů). Na Starém
Městě se nacházely tři domy Qeden v Templové ulici) a společně s vinicí
vynášely ll kop grošů + 1 quartale vína. Dva nelokalizované domy na
Malé Straně a plat na radnici dávaly roční důchod 13 kop grošů.
Mimopražské příjmy byly na těchto vesnicích nebo jejich částech:
Všechlapy (ll kop 8 grošů), Sobín (ze dvora 2 kopy grošů), Kopanina
(12 kop 12 grošů), Úvaly (28 kop grošů), Zdiby- dvůr (4 kopy grošů),
krčma (1 kopa 20 grošů), mlatec (20 grošů), Holešovice (6 kop grošů),
Merboltice (12 kop grošů), Běchovice - z platů a krčem (19 kop 58 grošů) + 27 kuřat a 144 vajec, ze dvora (10 kop grošů +jeden vůz sena),
druhý dvůr se dvěma poplužími držel klášter, Litožnice -ze dvora
(5 kop grošů). Od ostrovského kláštera přicházely ročně 4 kopy grošů.
Reluované naturálie představovaly 1 kopu 10 grošů.
Celkem představovaly roční příjmy kláštera sv. Kateřiny k roku 1414
2ll kop 25 grošů 10 haléřů .
Do husitských válek rozhojnil klášter svůj příjem o další dva platy ve
výši 6 kop grošů, a to v Souticích, T eplýšovicích, Mrchojedech, na Vlkově, v Rousínově a Smilově. Třetí ve výši 2 kopy grošů měl od roku 1416
na domě v T emplové ulici. Celková suma se tedy pohybovala kolem 220
kop grošů pražských. Zajímavá je struktura příjmů: 45,5 %pocházelo
z platů na pražských domech, 54,5 % z mimopražských zdrojů.
Ačkoliv R. N ový uváděl, že dle urbáře bylo v klášteře šest řeholnic 31 ,
z dokumentu vyplývá nepřímo jen počet tří (zmínka o podpřevořiši
implikuje existenci převory, a dále jedna sestra) . V klášteře dále pobýval probošt Ludvík z Domažlic, a jak úvodní pasáž urbáře napovídá,
také jeho písař Matěj z Ostrova, který byl varhaníkem. Celkem se jedná přinejmenším o pět osob, ale podle zprávy o uvedení celkem pěti
kněží od sv. Tomáše při založení kláštera se zdá být pravděpodobnější,
že v klášteře bylo nejméně kolem 10 osob.
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Poslední "internacionální" fundaci Karla IV. představuje klášter
(milánské liturgie s ambrosiánským zpěvem)
u sv. Ambrože v místech pozdějšího kláštera hybernů u Prašné brány.
Papežské povolení ambrosiánského ritu pro Prahu bylo vydáno dne
26. února 1353, klášter byl založen podle Beneše Krabice z Weitmile
v následujícím roce. 32 V první komunitě byli Vlaši. Ke konventu patři
li vedle opata ještě převor, varhaník, kantor, jáhen a podjáhen a farář
v Semilkovicích, kde měl klášter podací, tedy celkem 7 osob.32 Vedle
jmen řady opatů není mnoho bližšího o klášteře známo.33
Založení je interpretováno jako součást Karlovy snahy přeměnit
Prahu v centrum Říše a dát jí podobu jejího duchovního střediska (což
je připomínáno s Karlovou charakteristikou jako "sběratele" řádů), dále
jako proklamace sounáležitosti jednotlivých částí Říše a snad i Karlova nároku na Lombardii. 34 Domněnka, že fundace měla být svým způ
sobem památníkem Karlovy lombardské korunovace, byla opuštěna,
neboť je zřejmé, že přípravné kroky a možná i samotné založení jsou
starší. 35
Ačkoli se Beneš Krabice ve své kronice zmiňuje o tom, že benediktini u sv. Ambrože byli dostatečně zabezpečeni od svého fundátora,
podrobnější zprávy nemáme. Tomek uvádí držbu dvoru se zahradou
v Olšanech a s rozsáhlým pozemkovým majetkem před novoměstský
mi zdmi, kde však byly vzdělány vinice. U kláštera se nacházela velká
zahrada. Poslední zpráva je o ročním důchodu 13 kop 58 grošů pražských na výživu řeholníků, kterou darovala klášteru roku 1397 Petra
z Říčan . Částka pocházela z areálního platu na domcích mezi zahradou a Dlážděnou ulicí.36
O posledních dvou fundacích jsou jen skrovné informace. Na konci
roku 135937 získal Karel IV. povolení k výstavbě kláštera servitů,
24. března roku následujícího jej založiP 8 Žebravý řád, jehož první
konvent dorazil z Florencie, si vystavěl dům u kostela Zvěstování Panny
Marie Na trávníčku (Na slupi). Mariánský kult a převor Raimund,
který byl zpovědníkem císaře, jsou patrně styčné body zájmů Karla IV.
a provedení této zbožné fundace. O nadání, které bylo s největší pravděpodobností- stejně jako v případě dalších Karlových zbožných (nikoli politicky motivovaných) založení- nevelké, nevíme nic. Ještě hůře
jsme informováni o poslední fundaci, konventu celestinů u kaple
benediktinů ambrosiánů
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sv. Michala Na slupi. Navíc je otázkou, do jaké míry je možno toto
založení považovat za Karlovo. Je sice pravdou, že Karel, který se seznámil s celestiny v Avignonu, přivedl roku 1368 dva mnichy do Prahy. 39 Těm ale nevyhovovalo pražské prostředí, takže Karel jim založil
klášter v Ojvíně u Žitavy. Svůj vlastní pražský konvent si pořídili až za
Václava IV. u kaple sv. Michala, kterou ojvínským věnoval roku 1387
Konrád Krajíř z Krajku. Kaple i s podacím byla zaopatřena nemovitostmi, náležely k ní přinejmenším čtyři vesnice. Existují též zprávy
o tom, že celestini drželi několik domů v okolí a také velkou zahradu
či vinici.
Tím je výčet novoměstských řeholních domů vzniklých do husitských válek vyčerpán. Po tomto stručném přehledu se pokusím zamyslet nad některými otázkami, které v souvislosti s postavením klášterů na Novém Městě a jejich koexistencí s městskou společností
vyvstávají.
Jako chronologicky první se nabízí otázka možné kontinuity před
lokačního osídlení a výstavby klášterů. Výběr míst pro řeholní domy
musel být integrálně včleněn do celé urbanistické koncepce, Karel si
byl vědom skutečnosti, že kláštery těchto pozdních fundací nebudou
moci být nadány rozsáhlým nemovitým majetkem a že jiné mohou být
vyživovány jen z milodarů. Proto by se zdálo logické, že výběr míst pro
budoucí řeholní domy bude proveden s ohledem na dostatečnou hustotu osídlení v místě. Víme, že koncepce Nového Města byla natolik
prostorově velkorysá, že se zpočátku uvnitř hradeb nacházely neosídlené plochy. Do jaké míry se lokalizace klášterů vázala na předlokační
osídlení?
O poloze karmelu na strategickém místě, navíc na místě se starším
osídlením, ne ní pochyby. Jinde než v jádru městského osídlení by karmelitáni ani nemohli existovat. Stejně tak ambrosiánský klášter navazoval na prastaré osídlení v oblasti Poříčí. Zderazský klášter byl založen sice dlouho před založením Karlova města, ale na místě při starém
osídlení v Opatovicích. Tyto tři kláštery se nacházely rozmístěny pravidelně v částečně již zastavěném prostoru města. Obě Karlova založení - karmel a sv. Ambrož- byla promyšleně umístěna na volná prostranství, k nimž se přimykala starší osídlení, velmi brzo překrytá novou
zástavbou a rozšířená (osady Rybníček, Chudobice, Poříčí, Opatovice).
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záležitostí z hlediska urbanistického. Kláštery byly vystavěny na zeleném drnu, v místech, která se vyhnula souvislé městské zástavbě ještě
dlouho po Karlově smrti, staly se však základními kameny budoucí
uliční sítě. O kříži, který kláštery Na Slovanech, sv. Kateřiny, na Karlově a Na slupi vytvářejí spolu s centrálně umístěným kolegiátním kostelem sv. Apolináře na Větrově, čímž poskytují dostatek prostoru pro
výklady několika disciplín, bylo již dosti řečeno jinde, takže zde mám
snad jedinou poznámku. Na rozdíl od V. Lorence se domnívám, že
kříž nebyl orientovaný k Vyšehradu a tedy v poledníkové ose Nového
Města, ale k Jeruzalému, středu křesťanského světa, a to svým nejvýznamnějším ramenem, klášterem na Karlově, symbolem spojení Čech
a Říše.

Co se týče právního postavení novoměstských klášterů vůči okolnímu městu, bylo zajištěno - jak bývalo zvykem - udělením různých
imunit. Díky nim se z klášterů stávaly právní enklávy, vyjmuté z jurisdikčního dosahu městského soudu. Pokud uvnitř těchto enkláv- mám
teď na mysli teritoriální dosah právní výjimky - žily další osoby Gež
nebyly členy či zaměstnanci řádů), spadaly pod jurisdikci té které instituce a byly, ovšem na základě svého vztahu k propůjčeným nemovitostem, v typickém feudálním vztahu k vrchnímu vlastníku těchto nemovitostí, klášteru. Na obecný přehled i podrobnosti odkazuji k práci
M. Svobodové-Ladové o postranních právech v Praze.
Povědomost o zisku právní enklávy máme jen u poloviny z osmi
novoměstských klášterů. Šlo o zderazský konvent, který ovšem práva
získal dříve, a dále o Emauzy, Karlov a sv. Kateřinu. Karmelitánský
konvent u P. Marie Sněžné- ač měl finanční příjmy z městišť na své
půdě- nebyl vybaven žádnou imunitou správní či právní povahy, a tudíž
nemohl jurisdikci provádět. Jak bude poukázáno později, v případě
městských klášterů mohly příjmy z těchto vedlejších práv tvořit důle
žitou, i když ne rozhodující část příjmu .
Vedlejší práva mohla být udílena i dalším církevním institucím, a tak
se na Novém Městě můžeme setkat s právními enklávami konventů,
které zde sice nesídlily, ale přesto vykonávaly soudní pravomoc. Šlo
o dva územní celky na Poříčí -v prvním z nich bylo postranní právo
kláštera břevnovských benediktinů, v druhém pak křižovníků s červenou
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u sv. Petra. Vedle toho se tu nacházela ještě dvě vedlejší práva
kapitul, vyšehradské v Újezdě sv. Martina (bývalá osada v poloze zhruba
mezi dnešními ulicemi Spálenou a Mikulandskou) a kolegiátní u sv.
Apolináře v bezprostředním okolí této instituce. 40 Insulární povaha
postavení klášterů a jejich enkláv se nepochybně podepsala i na smutném konci novoměstských konventů.
Posledním problémem, který tu chci zmínit, je ekonomické postavení předhusitských klášterů v městském organismu. Česká historiografie se v poválečném období zabývala dějinami klášterů především
z pohledu hospodářských dějin, a to ve dvou hlavních vlnách
v šedesátých a osmdesátých létech. Zaměřila se ovšem na studium tzv.
klášterního velkostatku, který v souhrnu představoval převládající formu venkovské hospodářské organizace (církev tehdy vlastnila zhruba
třetinu půdy v Čechách)Y
Z toho vyplývá, že do středu pozornosti se dostaly především venkovské kláštery, protože jejich geografická poloha jim umožňovala teritoriální výstavbu pozemkové držby. V pražské aglomeraci se ale jednalo z řečeného pohledu, z pohledu zeměpisného umístění, o poněkud
jiný typ. Vedle klášterů příměstských (premonstráti na Strahově, benediktini v Břevnově, cisterciáci na Zbraslavi, kartouza na Smíchově),
které sice ležely "extra muros'; ale jejichž poloha je včleňovala do širší
pražské aglomerace, tu byly ještě kláštery vnitroměstské.
Zatímco příměstské kláštery byly z velké části nadány převážnou
většinou majetku na venkově, a to i přes pozdější založení, která již
byla ovlivněna expanzí bohatých pražských měšťanů do pražského
okolí, a tudíž musely nějakým výrazným způsobem řešit správu svých
mimopražských pozemků, život vnitroměstských klášterů byl obecně
obrácen směrem dovnitř města. Žebravé řády pak byly na městě úplně
závislé, neboť převážně žily ze zbožných darů. Vnitroměstské kláštery
měly podstatnou část svého hospodářského zázemí ve městě a dokonce i část jejich mimopražského majetku mohla pocházet z měšťan
ských zbožných odkazů . 42
Na Novém Městě se typologicky výrazně vymykal především klášter na Zderaze, což bylo způsobeno jeho raným, preurbánním založením, díky jemuž získal velký nemovitý majetek.
Místem přímého kontaktu vnitroměstských klášterů s okolním měs-
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tem byly především právní enklávy (Emauzy, Karlov, sv. Kateřina,
Zderaz) nebo ty nemovitosti, které byly pod platem pronajímány
(P. Maria Sněžná). Vzhledem k činnosti klášterů a jejich misijní
a veřejné činnosti se jejich vnitroměstský majetek nadále rozrůstal o již
zmíněné zbožné odkazy. Tyto zbožné odkazy měly pak často formu
věčných platů na domech.
Rozbor urbáře kláštera sv. Kateřiny (který jsem loni zveřejnil) odhalil, jak málo jsme informováni od příjmech vnitroměstských klášterů
z věčných platů a dalších příjmů pocházejících z města. (Tyto důcho
dy totiž nebyly v podstatě zaznamenávány, protože do městských knih
byly vkládány jen převody mezi momentálními držiteli.) Skutečnost,
že neexistuje obdobný pramen pro jiný vnitroměstský klášter, nám
neumožňuje rovnocennou komparaci s ostatními konventy na Novém
Městě.
novoměstských konventů jsme totiž závislí jen na dílV případě mendikantů u Panny Marie Sněžné si může
me být jisti, že jediný majetek, který vlastnili, byl v bezprostředním
okolí kláštera. Zbožné odkazy a další milodary byly jistě pohlceny vírem husitské revoluce. Emauzský klášter měl podleTomkova odhadu
minimální roční příjem přes 308 kop grošů . Podle výše zmíněných
částek ať už z jakéhokoli zdroje rozhodně více než jedna třetina při
cházela z města (dle známých údajů činí příjem téměř 121 kop grošů,
nepočítaje příjem z masných krámů, zahrady a vápenice). Percentuálně vyjádřeno, příjem z města dělal- byť podle kusých informací - asi
39%. U důchodu augustiniánské kanonie na Karlově se odhady natolik liší a údaje jsou tak torzovité, že se neodvažuji pronést konkrétní
číslo. V každém případě i tento konvent vlastnil dosti pozemků ve
městě a také 39 domů na vedlejším právu.
U majetku zbývajících řeholních domů už není možno na základě
dostupných, tj . téměř žádných informací provést jakýkoliv odhad:
u ambrosiánů jsou údaje zamlžené, servi ti jako mendikantský řád patrně nedisponovali v podstatě žádným majetkem.
Pokud se obrátíme na Menší Město pražské ke klášteru sv. Tomáše
na Malé Straně jako k instituci, která se fakticky podílela na "provozu"
svatokateřinského kláštera, můžeme využít známý klášterní listinář
"Codex Thomaeus'; který zachytil všechny příjmy ve formě platů od

U ostatních

čích zprávách.
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roku 1329 do roku 1416. 43 Poměr z důchodů z rent (38 %) a příjmů
z mimoměstských nemovitostí (62 %) je sice větší ve prospěch venkovských, ale to bylo způsobeno patrně ranější fundací; v každém pří
padě je dosti podobný témuž poměru u sv. Kateřiny a téměř totožný
s poměrem u příjmů benediktinských Emauz.
Novoměstské kláštery se na počátku husitských válek staly všechny,
vyjma Emauz, obětí radikalizovaných vrstev pražské společnosti. Paradoxní je, že tomu tak bylo právě díky jejich úzkému zapojení do
života městského organismu, ač se jejich bohatství nedalo s mnohými
jinými řeholními institucemi srovnat. Skutečnost, že byly během husitských válek zrušeny věčné platy, se po návratu některých řádů promítla i do potíží s restitucí, protože v Praze se vyjma klášterních budov, často zbořených, nedalo zpět získat nic a konventy byly odkázány
na pokusy znovu nabýt alespoň některé statky na venkově.
Význam novoměstských klášterů tkvěl především v jakémsi kulturním a duchovním klimatu (viz například slovanské skriptorium
v Emauzích, mediolánská liturgie ambrosiánů), které se podílelo na
podobě Prahy jako evropského velkoměsta- a svým způsobem dotvářelo její "image" pestrobarevného Babylonu (myšleno ovšem v kulturním směru a ne snad jen po stránce široké škály hříchů).

Poznámky:
Základní informace pro dějiny řádů poskytuje zatím devítisvazkový slovník Dizionario degli instituti di perfezione I-IX, Roma 1974-1997. Z obecnější literatury pro
české země jmenujme alespoň práci J Svátka, Organizace řeholních institucí v čes
kých zemích a péče o jejich archivy, SAP 20, 1970/2, zvl. příloha, dále článek
Z. Hledíkové, Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, Praha
1984, s. 343-392, velmi obecnou přehledovou stať Z. Boháče, Středověké kláštery
v Čechách a na Moravě v době předhusitské, HG 28, 1995, s. 137-153, a konečně
i několik dalších přehledových titulů, týkajících se dějin řádů: F Machilek, Die Augustiner-Chorherren in Bohmen und Mahren, Archiv fiir Kirchengeschichte von Bohmen-Mahren-Schlesien (dále jen AfKgBMS) 4, 1976, s. 107-144; J Zeschik, Die Benediktiner in Bohmen und Mahren, AfKgBMS 6, 1982, s. 38-102.
Celkovou pozici klášterů v české společnosti před husitskými válkami podal obecně, ale přitom netradičně F Šmahel, Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů,
Praha 1993, především na s. 76-79 a 238-241.
1
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Pro pražské kláštery je důležité dvousvazkové dílo F Ekerta, Posvátná místa král.
města Prahy I-II, Praha 1883-1884. Důležitý přehled podal V. V. Tomek ve svém
Dějepisu města Prahy III, Praha 1893 2, je ovšem- stejně jako předcházející prácesto let starý. Přesto obsahuje nepostradatelné informace, pojící se především k pří
jmové stránce řeholních ústavů . Přes jistou mozaikovitost je pro obecný přehled dodnes důležitá práce augustinána A. Neumanna, Z dějin českých klášterů do válek husitských, Praha 1936. Vedlejším, postranním čili zvláštním právům se věnovala ve
shrnující a do jisté míry zásadní stati M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva
v Praze, Pražský sborník historický 8, 1973, s. 95-179, pozici novoměstských klášterů
v urbanistické koncepci Karla IV. V. Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973.
J Kropáček, K fundacím Karla IV. na Novém Městě pražském, Staletá Praha 9,
1979, s. 231-250, se zabýval novoměstskými založeními především z hlediska dějin
umění a v té souvislosti i jejich ideovými, dynastickými a politickými důvody. Nepříliš
(neprávem!) citovaná, ale vynikající práce Z. Hledíkové, Fundace českých králů ve 14.
století, SH 28, 1982, s. 5-51, má téma sice poněkud širší, oproti názvu se však zabývá
přednostně sborem mansionářů při pražské kapitule, slovanským klášterem v Emauzích a kanonií augustiniánů na Karlově. Časově poslední přehledové informace podává
P Vlček - P Sommer- D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997. Jak bylo
řečeno, je orientována na stavebně historický vývoj. Proto postrádá informace
o drobnějších pracích a slouží jen k orientaci v tematice. Úmyslně vynechávám literaturu uměleckohistorickou, která je sice mnohem četnější, ale zabývá se především
výkladem speciálním. Menší stati budou citovány v částech o jednotlivých klášterech.
2 A. Neumann, Předhusitské kláštery a veřejné blaho (Příloha revue "Pax"), Praha
1939; J Kadlec, Řeholní generální studia při Karlově universitě v době předhusitské,
AUC-HUCP 7/2, 1966, s. 63-107; týž, Die Franziskaner in den biihmischen Landem und ihr Generalstudium in vorhussitischer Zeit, AfKgBMS 8, 1987, s. 84-91;
M. Bláhová, Pražské školy před univerzitního období, Documenta Pragensia (dále DP)
ll, 1993, s. 26-39; naposledy I. Hlaváček, Kláštery a jejich školství v Čechách v době
předhusitské, in: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym. Red.
M. Derwich- Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole- Wroclaw 1996, s. 241-246.
3 A. Neumann, Předhusitské kláštery; Z. Hledíková, Pražské klášterní špitály od 13.
do počátku 15. století, DP 7,1987, s. 74-88; téžR. Nový, Pražské předhusitské špitály, DP 7, 1987, s. 62-67.
4 A. Neumann, Předhusitské kláštery; I. Hlaváček, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Praha 1966; týž, Úvod do latinské kodikologie, Praha 19942 .
5 K celkové situaci městských klášterů v této době srov. L. ]irásko, Kláštery ve měs
tech v Čechách a na Moravě ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 1979, s. 133-159.
6 M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva v Praze, s. 129.
7 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy III., s. 115-119; F Eckert, Posvátná místa,
s. 473-475.
8 VY.ima výše citovaných prací o klášteře především:] K Vyskočil, Šest století kostela
a kláštera Panny Marie Sněžné, Praha 1947; M . Svobodová-Ladová, Zvláštní místní
práva v Praze, s. 13o-131;] Kropáček, K fundacím, s. 232-234; Z. Hledíková, Fundace,
s. 19 n.;J Mayer, Kostel Panny Marie Sněžné- středisko pražské chudiny, Staletá Praha
hl.
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14, 1984, s. 95-101;] Muk- O. Novosadová, Bývalý klášter karmelitánů u Panny Marie
Sněžné ve středověku, Staletá Praha 14, 1984, s. 103-110; V. Waage, Z dějin postranního kláštera Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském, Paginae historiae O, 1992,
s. 45-67; P. Vlček- P. Sommer- D. Foltýn, Encyklopedie, s. 485-490; naposledy M Hosler, 650 let od příchodu karmelitánů do Prahy, in: Karmel v české církvi. 650 let, s. 8-19.
9 Papežské breve z 29.3.1346, vydané na Karlovu žádost, povolovalo založit karmelitánský klášter v Praze či okolí (MBV I, č. 598).
10 Zde je na místě citovat práci B. Pavelkové-Hošťálkové, Zahrady, vinice, rybníky
v době Karla IV., Staletá Praha 9, 1979, s. 174-188, zabývající se podnětným způso
bem i tvarem a funkcí klášterních zahrad v Praze.
11 J Kadlec, Řeholní generální studia při Karlově universitě v době předhusitské,
AUC-HUCP 7/2, 1966, s. 63-107, o přehnaném odhadu s. 93 .
12 W Pfeifer, Das Prager Emaus-Kloster- Schicksal einer Idee, AfKgBMS 2, 1971,
s. 9-35; H. Rothe, Das Slavenkloster in der Prager Neustadt bis zumJahre 1419, l-Il,
JbGO 40, 1992, s. 1-26, 161-177; Z. Boháč, Hospodářské zázemí emauzského kláštera, Mediaevalia Historica Bohemica 3, 1993, s. 237-241.
13 Žádost papeži Klimentovi VI. o schválení slovanského ritu z 9. 5. 1346, z téhož
dne papežův souhlas.
14 Z. Boháč, Hospodářské zázemí, s. 237; P. Vlček- P. Sommer- D. Foltýn, Encyklopedie, s. 561.
15 M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva v Praze, s. 130.
16 L. Řeháček, Emauzský klášter a Polsko (k založení a významu filiálních klášterů
Emauz v dolnoslezské Olešnici a v Klepařích u Krakova), in: Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 203-219.
17 Příjmy z pražských měst Z. Boháč, Hospodářské zázemí, téměř úplně pominul, ač
je Tomek uvádí ve svém přehledu.
18 M Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva v Praze, s. 130.
19 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy III, s. 109.
20 Z. Boháč, K počtu řeholníků v předhusitských klášterech, HG 29, 1997, s. 11-17,
tam s. 17.
21 K Navrátil, Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého a býv.
král. kláštera řeholních kanovníků Lateránských sv. Augustina, nyní městské chorobnice na hoře Karlově v Novém městě Pražském, Praha 1877.
22 Protože v této studii není místo na podrobnější rozbory a není jich ani třeba, odkazuji na Navrátilovu práci v pozn. 21 a stať Z. Hledíkové, Fundace českých králů.
23 Z. Hledíková, Fundace českých králů, s. 23.
2 4 Srv. též K Navrátil, Paměti, s. 129-142.
25 M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva, s. 132. Hrdelní soudnictví náleželo
králi.
26 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy III, s. 110-111.
27 M . Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva, s. 132.
28 Z. Boháč, K počtu, s. 17. K Navrátil, Paměti, s. 169, uvádí i starší odhady 30-50
kapitulárů .
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29]. Pařez, Urbář kláštera sv. Kateřiny na Novém Městě Pražském z r. 1414, Biblio-

theca Strahoviensis 2, 1996, s. 33-59 i s edicí písemnosti a s veškerou předcházející
literaturou; týž, Pražské kláštery mezi středověkem a novověkem, jejich pozice a specifika v městském organismu (na příkladu premonstrátského Strahova a augustiniánské sv. Kateřiny), in: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym. Red.
M . Derwich- Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole - Wroclaw 1996, s. 453-460;
R . Nový, Ženské řeholní a laické komunity v předhusitské Praze, DP 13, 1996,
s. 41-46. R. Nový v případě sv. Kateřiny nevycházel z důsledného diplomatického
rozboru a mechanicky přejal údaje z folií mladšího opisu původního urbáře z roku
1414 i s pohusitskými doplňky, takže výsledná suma ročního příj mu činila více než
dvojnásobek skutečné hodnoty.
30 R. Nový, Ženské řeholní a laické komunity, s. 43.
31 FRB IV., s. 521 n.
3 2 Na počátku 15. století to bylo pouze 6 osob, viz Z. Boháč, K počtu, s. 16.
33 F. Ekert, Posvátná místa, s. 447 n.
34 ]. Kropáček, K fundacím Karla IV., s. 242.
35 Z. Hledíková, Fundace, s. 44, pozn. 152. P Vlček- P Sommer- D. Foltýn, Encyklopedie, však tuto studii Z. Hledíkové neznají a drží se staré interpretace.
36 V V Tomek, Dějepis města Prahy III, s. 106 n.
37 P Vlček- P Sommer- D. Foltýn, Encyklopedie, s. 571: 28.12.
38 F. Ekert, Posvátná místa, s. 225.
3 9 L.]irásko, Církevní řády a ko ..~regace v zemích českých, Praha 1991, s. 48 .
40 M. Svobodová-Ladová, Zvláštní místní práva v Praze, s. 131, pozn . 129- Karlovo
privilegium z 19. 10. 1373.
41 Diplomatický akcent byl patrný v pracích R. Nového (Nejstarší český urbář, ČSČH
8, 1960, s. 210-227; Ostrovské urbáře z let 1388 a 1390, Sborník NM, řada A, č. 15,
1961; Strahovský urbář z roku 1410, Zápisky katedry čs . dějin a arch. studia 7, 1963,
s. 39-70; Studie o předhusitských urbářích I, SH 13, 1965, s. 5-64; Finanční písemnosti předhusitského velkostatku v Čechách, AUC, Phil. et hist. 5, 1975, s. 45-88;
Urbář encovanského statku chotěšovského kláštera- Poznámky k chotěšovskému urbáři z r. 1367, Litoměřicko 17-20, 1981-1984, s. 71-77). J Čechura se věnoval
v osmdesátých letech rozboru hospodaření českých klášterů; ve svých statích korigoval
starší bádání (např. kláštery: premonstrátské Strahov, Chotěšov, Teplá, cisterciácké
Osek, Sedlec u Kutné Hory, Vyšší Brod, Plasy, Zlatá Koruna, benediktinský Břev
nov) . Svůj výzkum završil monografií Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Bohmen unter besonderer Beriicksichtigung der Klosterherrschaften, Stuttgart 1994, týkající se vývoje klášterního velkostatku v průběhu období 1350-1550.
42 Srov. J Pařez, Pražské kláštery, a týž, Urbář kláštera sv. Kateřiny.
43 J Kadlec, Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag. Vom Griindungsjahr 1285
bis zu Hussitenkriegen mit Edition seines Urkundenbuches, Wiirzburg 1986.
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NOVOMĚSTSKA ZBOŽNOST- KULTOVNÍ ČINNOST
BRATRSTEV A CECHŮ NA NOVÉM MĚSTĚ
PRAŽSKÉM VE STŘEDOVĚKU 1

Existenci různých korporací v českých středověkých městech zaznamenalo již starší bádání. Známé výzkumy Z. Wintra2 , B. Mendla3,
M. Kučerové 4 a pro pražská města zvláště V. V. T omka5 shromáždily
řadu údajů a naznačily některé dodnes diskutované a v úvahu brané
závěry.

Dva typy sdružení se v pozdně středověkých městech střední a západní Evropy6 vyskytují naprosto pravidelně: organizace řemeslníků
a obchodníků, čili sdružení v podstatě profesní, a organizace nevázané
na určitou profesi. U obou typů sdružení hraje důležitou roli jejich
působení v náboženské oblasti, jejich činnost spojená s kultem. Šíře
koncipovaný výzkum, mající zachytit působení obou těchto jen nahrubo rozlišených typů sdružení v Čechách do lutherské reformace
(pracovní hranicí je rok 1520), umožnil zatím alespoň některá dílčí
zobecnění, a tak i začlenění novoměstských korporací do širšího kontextu.
Prameny, které by umožnily sledovat činnost novoměstských korporací, jsou poměrně kusé. Písemnosti centrálních orgánů církevní
správy v pohusitském období, kdy se Nové Město pražské stává pře
vážně utrakvistickým, mezi prameny citelně chybějí. Zhruba poslední
třetina 15. století je již obdobím, kdy katolická církev začíná jevit
o sdružení věřících výrazný zájem, objevují se potvrzení statut bratrstev.7 Tak se v knihách administrátorů pražského arcibiskupství zachoval soubor statut a dalších zápisů, týkajících se bratrstev v katolické části země 8 (Loket, Kašperské Hory, Teplá, Ústí nad Labem,
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Krupka, Kadaň, též Pražský hrad, z oblastí mimo vlastní Čechy Kladsko, Schlettau, Žitava), který nemá v utrakvistickém prostředí obdoby. Ztrátou jsou také nedochované účty novoměstských kostelů, neboť kostelní účty jsou obecně pro zjištění existence bratrstev důležitým
pramenem. Přesto je ve srovnání s pramennou základnou ostatních
českých měst situace v Praze poměrně příznivá, a pokusit se rekonstruovat činnost novoměstských sdružení na jejím základě je možné. 9
V předhusitském období působila na Novém Městě pražském výrazná korporace, sdružená na neprofesionálním základě - tzv. bratrstvo obruče a kladiva. Badatelé mu již častěji věnovali pozornost. 10
Proto bude výklad o tomto bratrstvu stručný a zaměřený pouze na
jeho působení v kontextu Nového Města pražského. Korporace se roku
1382 rozhodla vybudovat na Dobytčím trhu kapli Těla a Krve Páně
a svatých Felixe a Adaukta. Mezi čtyřiceti pečetiteli listiny o tom vydané11 se vyskytují, jak již dosavadní bádání zjistilo, především dvořa
né Václava IV. Měšťanů je mezi pečetiteli pouze pět. V. V. Tomek
a po něm i M. Polívka je identifikovali jako příslušníky významných
měšťanských rodů. 12 Vezmeme-li v úvahu ještě skutečnost, že člen
bratrstva musel zaplatit příspěvek pět kop grošů, zdá se evidentní, že
členství v této korporaci nebylo pro mnoho novoměstských obyvatel
dostupné ani z majetkových důvodů. Nicméně budovaná kaple byla
papežem Bonifácem IX. opatřena roku 1397 třemi lety a třemi kvadragenami odpustků. 13 Ty mohl získat o určitých svátcích každý návštěv
ník. Novoměstští obyvatelé mohli tedy obdržet odpustky přímo uprostřed svého města. O obsahu kázání pronesených rektory kaple není
známo nic. Tři kněží byli povinni sloužit čtyřikrát ročně, na každé
suché dni, zádušní bohoslužby za zemřelé členy sdružení. 14 Roku 1403
věnovalo bratrstvo kapli českému univerzitnímu národu. Další zprávy
o bratrstvu jsou jen sporadické. 15 V. V. Tomek se domníval, že přešlo
na Staré Město pražské, kde je počátkem 15. století doloženo bratrstvo Božího Těla při kostele sv. Linharta. 16 M. Polívka soudí, že jde
o dvě zcela rozdílné korporace. 17 Tomu nasvědčuje zcela odlišná správa obou sdružení. Zatímco u novoměstského bratrstva stojí v čele tři
hejtmani, na Starém Městě je to jeden mistr bratrstva a čtyři consiliarii - všichni měšťané. 18 Bratrstva Božího těla jsou doložena ještě
v Mostě (1411) 19 a v Kutné Hoře (1384). 20 V obou uvedených přípa-
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dech je mezi známými členy výrazně vyšší počet měšťanů než u bratrstva na Novém Městě pražském. Odlišné je bratrstvo Božího hrobu
v sedleckém klášteře u Kutné Hory. 21 Zatímco u dosud uvedených
korporací se objevují spíše kontakty s králem Václavem IV., toto sdružení bylo vázáno na arcibiskupa Jana z Jenštejna.
Novoměstské bratrstvo Božího těla patrně nepřečkalo husitské války. Nepodařilo se zachytit ani nějakou další "nástupnickou" korporaci
na jeho místě. Kaple Božího těla byla ve druhé polovině 15. století
pravděpodobně málo obhbenou svatyní- svědčí o tom malý počet odkazů. V letech 1421-1500 bylo na ni učiněno jen několik odkazů
v delších časových intervalech: 1460-1, 1485-2, 1491-1, 1494-1,
1495- 1, 1496- 1, 1497- 1.22 Přitom v letech 1421-1500 bylo ze
1487 testamentů novoměstských obyvatel pouze 565, tedy o málo více
než jedna třetina, bez odkazu na zbožné účely. 23 Šlo tedy o korporaci
vnesenou na Nové Město pražské spíše zvnějšku, neoslovující patrně
příliš novoměstské obyvatele. Pokud jde o zádušní bohoslužby čtyři 
krát ročně - o suchých dnech nebo v jiných blízkých termínech - šlo
u českých korporací o častý systém bohoslužeb. Ze zmiňovaných korporací se objevuje i u bratrstva Božího těla v Mostě. 24
Z předhusitské doby existují ještě doklady o působení další neřeme
slnické, resp. neobchodnické organizace, jejíž činnost zasahovala na
Nové Město pražské. Jde o bratrstvo služebníků vyšehradského kostela.25 Toto klerické sdružení není ničím neobvyklým v pozdně středo
věkém městě, při kostele, při němž působila kapitula a větší skupina
duchovních. 26 Při Svatovítské katedrále byla již od let 1327-1328 dvě
bratrstva27 - jedno kanovnické, druhé oltářnické a vikářské. O vnitř
ním životě vyšehradské korporace, stejně jako o její správě, je málo
dokladů. Snad analogicky podle svatovítských sdružení, u nichž se
zachovala statuta, lze i zde předpokládat soustředění na zádušní bohoslužbu. Zájem vyšehradského bratrstva o Nové Město pražské byl
dán prostorovou blízkostí Nového Města a Vyšehradu; v letech 1366
až 1408 získalo vyšehradské bratrstvo několik platů na nemovitostech
novoměstských měšťanů a obyvatei.28 Podobně svatovítské vikářské
bratrstvo získalo majetky na Pohořelci a Malé Straně. 29
Profesní sdružení- cechy- sdružovala široké vrstvy městských obyvatel. Během 14. a 15. století se členství v nich stalo podmínkou pro-
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vozování živnosti. Působení cechů v oblasti kultu zasahovalo mnohem širší okruh osob, než byli řemeslníci samotní. Týkalo se i členů
rodiny, zaměstnanců - tovaryšů, učedníků - ale i služebných v domě
a eventuálně i žebráků v řemeslnických domech. Sledovat, jak působi
ly cechy v oblasti kultu, umožňuje alespoň poněkud nahlédnout do
náboženského života středních a částečně i nižších vrstev městských
obyvatel.
Doklady o působení cechů v náboženské oblasti nejsou obecně pří
liš početné, neboť až na výjimky nejsou dochovány písemnosti vzniklé
ze samotné činnosti cechů, z působení jejich správy. Řemeslnická statuta, vydaná městskými radami či pánem města, se vesměs soustřeďují
spíše na problémy spojené s provozováním živnosti. Ustanovení týkající se kultu jsou ve statutech vzácná. Církevní správa nejevila v před
husitské době o sdružení laiků ještě zájem, a proto se objevují v jejích
písemnostech jen tehdy, jsou-li fundátory či patrony beneficia, adresáty odpustků, nebo vstupují-li do konfraternity. U řemeslnických
a obchodnických sdružení je toto vše v předhusitské době ojedinělé.
Nejvíce informací je známo o cechu malířů a štítařů . Ti konali bohoslužby společně až do 17. století1°, ač staroměstský a novoměstský
cech fungoval odděleně nejpozději roku 1461.31 Ve druhé polovině
14. a počátkem 15. století byly pro malíře slouženy slavné bohoslužby
na den sv. Lukáše (18. října). Tohoto světce malíři uctívali, protože
údajně jako první maloval Pannu Marii. Čtyřikrát ročně, vždy v pondělí po mariánském svátku, bývaly zádušní bohoslužby. Zádušní bohoslužby se konaly také tehdy, zemřel-li člen sdružení či někdo z jeho
domácnosti. K povinnostem sdružení patřilo vypravit pohřeb. Provedení obřadu bylo odstupňováno podle postavení zemřelého, účast na
něm byla povinná. 32 Téměř stejnou podobu (v nejstarších statutech
z roku 1324 chyběl svátek patrona cechu, zádušní bohoslužby byly
také každý kvartál, ale o suchých dnech) měly bohoslužby zlatníků,
rovněž společné i po rozdělení staroměstské a novoměstské korporace.
Zlatníci snad v sedmdesátých letech 14. století začali uctívat sv. Eligia. 33
Jednoznačně novoměstským sdružením byli nožíři, kterým roku 1407
povolila novoměstská rada zřídit si bratrstvo právě kvůli pohřbům
a bohoslužbám za spásu duší členů, obdobně jako je měla zřízena jiná
řemesla. Zde došlo patrně k oddělení od dosud společné korporace se
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staroměstskými řemeslníky. 34

Ke kultovní činnosti se na Novém Měs
sdružovala i řemesla, která spolu technologicky nijak nesouvisela roku 1397 došlo k roztržce o to, jaké znamení má být na svících sdružení krejčích, rybářů, stolařů a sladovníků. Okruh světců uctívaných
cechy je zde rozšířen: městská rada nařídila nahradit znamení nůžek
obrazy Umučení Páně a sv. Václava. 35 Se zbožností souvisejí i některé
snahy o regulaci osobního života. K tomu směřovalo usnesení novoměstských měšečníků z roku 1417, že nebudou hrát karty a další hazardní hry. 36 Takový doklad je z předhusitské doby vzácný.
Nové Město pražské patřilo v předhusitském období mezi lokality
s rozvinutou činností korporací. Přesto poněkud "zaostávalo" ve srovnání se Starým Městem pražským; není doložena neprofesní korporace novoměstských obyvatel (členové bratrstva obruče a kladiva pocházeli převážně z jiného prostředí). Profesní sdružení dlouho zachovávala
vazby na sdružení staroměstská.
Podstatně více zmínek o kultovní činnosti korporací na Novém
Městě pražském je dochováno z doby po husitských válkách. V sérii
šestnácti statut novoměstských řemeslnických korporací, eventuálně
spojených korporací obou pražských měst, z let 1436-148837, která
obsahují ustanovení týkající se náboženství a kultu, se čtrnáctkrát objevuje požadavek, aby člen cechu byl pod obojí. Tento požadavek chybí pouze ve statutech novoměstských pekařů z roku 144438 - tam jsou
pouze ustanovení, že vosk z pokut má být použit na bohoslužbu a že se
v neděli nesmí - kromě nutných případů - pracovat, a ve statutech
kovářů z roku 1446. 39 Novoměstští kováři o svátcích nepracovali. Každoročně na den sv. Ondřeje opatřili svíce a zúčastnili se bohoslužby
a ofěry v kostele Panny Marie Sněžné. Povinná byla také účast na
pohřbu zemřelého člena. Jinak statuta mnoho podrobností o náboženském životě neobsahují. Jehlářští mistři spojených cechů měli roku
1436 nejméně čtyřikrát ročně chodit k přijímání a měli žít mravně
(hra v kostky, cizoložství atp.)- po třetím napomenutí knězem či staršími cechu následovala jako trest ztráta práva provozovat řemeslo . 40
Roku 1454 novoměstští jehláři samostatně ustanovili vlastní korporaci, jejíž členské příspěvky utratí mj. za vosk potřebný k bohoslužbám.41
Sedláři se roku 1451 měli povinně zúčastňovat pohřbů42 , sladovníci
měli ve statutech z roku 1456 zmínku o účasti na procesí se "svátostí". 43
tě
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a pilaři měli roku 1457 na korouhvi kromě řemeslnických nái sv. Josefa, kalich a beránka. 44 Také oni měli se svou korouhví
doprovázet eucharistii. Úcta, projevená sv. Josefovi jeho zobrazením
na cechovní korouhvi, byla ve statutech zdůvodněna tím, že jde
o pěstouna Ježíše Krista, a nikoli nějakou profesní souvislostí mezi
povoláním sv. Josefa a řemeslem členů. Ševci novinníci světili roku
1482 svátky tak, jak bylo v Praze obyčejem. 45 Ani hrnčíři roku 1488
nepracovali v neděli a ve svátek. Svátky světili podle obyčejů v místě
pobytu.46
Kultovní činnost řemeslnických cechů se tedy pohybuje stále zhruba v rámci vytvořeném v předhusitské době. Korporace se starají
o pohřeb členů. Světí se určité svátky, konají se spolkové bohoslužby.
K bohoslužbám cechy rozsvěcují vlastní svíce. Udržuje se úcta ke svět
cům . Novým prvkem je jen účast na procesí se svátostí. Procesí s nejsvětější svátostí však existovala již v předhusitské době, i když k jejich
rozvoji došlo až pozdějiY Vyskytují se i u husitů . 48
Všechny výše uvedené informace pocházejí ze statut. Z testamentů
nelze získat téměř žádné údaje. Za celé období 1421-1500 se v testamentech objevují pouze dvě zmínky o kultovní činnosti cechů. Bětka,
vdova po soukeníku Bartoši Jičínském, odkázala roku 1445 stříbrný
pozlacený kalich k záduší kostela sv. Petra na Poříčí; kalich měli opatrovat přísežní soukeníků od kostela sv. Petra. 49 V roce 1480 měl jehlář Jan, novoměstský měšťan, čtyři veliké svíce, užívané jehlářským
cechem; na své náklady je nechal zhotovit jeho otec Jakub. Uvedeného
roku Jan odkázal svíce synovi s tím, že pokud je chce mít někdo jiný
z jehlářů, má zaplatit 61 a půl kopy grošů jako náhradu nákladů na
jejich zhotovení.5° Ani v jednom případě nešlo o odkaz přímo korporaci. Mezi zbožné projevy lze zahrnout i almužny; v souvislosti s nimi
se sdružení - či spíše jeho členové - objevují jako příjemci jednou.
Roku 1439 dostali chudí mistři krejčovského řemesla odkazem jednu
kopu grošů . 51
Ojedinělým případem je spravování záduší kostela sv. Lazara řezní
ky- doloženo roku 1503. 52 To však není novým prvkem cechovní
zbožnosti, ale spíše dokladem zámožnosti korporace. Z neprofesních
korporací dostávají roku 1490 odkaz na knihy literáti u sv. Jindřicha. 53
Novoměstští obyvatelé pamatovali ve svých závětech na zbožné účely
strojů
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často,

jak již bylo naznačeno výše, nerealizovali je však téměř nikdy
bratrstev a cechů.
Výše uvedená činnost novoměstských cechů ukazuje na velkou stabilitu forem cechovní zbožnosti. Ve variantě "pod obojí" fungovaly
cechy v podstatě stejně jako v předhusitské době, včetně zachování
kultu světců. Velmi podobný obraz jako Nové Město pražské poskytují i další utrakvistická města, včetně poměrně malého počtu odkazů
korporacím. 54 Nicméně ve druhé polovině 15. století se v Čechách
objevily určité novinky. Některé z nich se prosadily pouze v katolických oblastech, jiné došly všeobecného rozšíření. Konkrétně: začal se
šířit kult sv. Barbory a sv. Anny- ten ovšem utrakvistické korporace
nezasáhl. 55 Dále se v osmdesátých letech 15. století v Čechách objevují růžencová bratrstva.56 Jsou také jen katolickým typem korporace.
V utrakvistickém prostředí nejsou zatím doložena ani bratrstva sv. Jakuba.57 Jejich rozkvět koncem 15. a počátkem 16. století souvisel
s oblibou poutí k hrobu sv. Jakuba do Compostelly.
V obojím prostředí se nepochybně prosadily dva typy neprofesních
bratrstev: bratrstva střelecká (celkem jsou známa zatím čtyři- dvě katolická a dvě utrakvistická, z toho do roku 1500 dvě katolická a utrakvistické jedno) a literátská (celkem jich známe zatím dvacet šest).
Zatímco střelecké bratrstvo není na Novém Městě pražském ve sledovaném období doloženo (novoměstští střelci, nadaní již roku 1360 privilegiem Karla IV., byli výrobci střelných zbraní), literátská bratrstva
se ke konci 15. století na Novém Městě objevila. K roku 1490 jsou
jako fungující sdružení doloženi literáti při kostele sv. Jindřicha. 58 Roku
1514 pak existují literáti u sv. Petra na Poříčí. 59 Jsou to však ojedinělé
zmínky za celé sledované období. Literáty měla také katolická města
nejstarší doklad týkající se pravděpodobně literátského bratrstva je
z roku 1462 z Lokté0 , z roku 1489 pocházejí statuta z Jindřichova
Hradcél, z roku 1490 z Ústí nad Labem. 62
Novoměstské korporace v pohusitském období jsou zřejmě stabilní
a ve své činnosti konzervativní. U řemeslnických sdružení pokračuje
patrně ve druhé polovině 15. století rychleji oddělování od staroměst
ských cechů. Typy korporací- řemeslnická sdružení a literátská bratrstva - jsou obdobné jako ve většině českých utrakvistických měst.
Obdobný je i malý počet odkazů korporacím. Existence na profesi
prostřednictvím
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nevázaných, nábožensky zaměřených bratrstev v utrakvistickém prostředí je kromě literátů a střelců sporná. Od tohoto spíše utrakvistického modelu se výrazně odlišuje většina katolických měst. Kromě cechů a literátů, eventuálně střelců, mívají ještě často další neprofesní
bratrstvo. Odkazy korporacím na kultovní činnost jsou četnější. 63
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NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ V HUSITSKÉ REVOLUCI

Už kronikáři 15. století pokládali neděli 30. července 1419 za přelo
mové datum, které definitivně ukončilo jedno dějinné období a zároveň uvolnilo stavidla bouřlivým událostem, nazývaným dnes husitskou
revolucí. Ani moderní historická věda nevnímá onen krvavý letní den
jinak. 1 Tradiční pojetí má ovšem své konsekvence. Samotný fakt, že se
první skutečný revoluční čin odehrál na Novém Městě, nejen upozornil každého badatele na významné postavení této části pražského souměstí v dramatickém dění husitské epochy, nýbrž téměř automaticky
vyvolal v život myšlenku o přirozeném revolučním směřování novoměstského prostředí, zvláště v porovnání s jeho staroměstským sousedem. Kořeny novoměstské radikálnosti či revolučnosti se běžně hledaly v sociální struktuře obyvatelstva, kde se vedle řemeslníků
zabývajících se běžnou, tj. neluxusní produkcí předpokládá značný podíl
chudiny, dále v převaze českého etnika, permanentně rozmnožovaného přílivem lidí z mravně čistého venkovského zázemí, ve slabém zastoupení šlechty mezi majiteli domů a v nevalném ohlasu husitských
univerzitních mistrů, spíše umírněných intelektuálů než charismatických vůdců lidových zástupů. Zároveň se připomínala i zjevná rivalita,
která existovala mezi Starým a Novým Městem fakticky hned od roku
1348. 2
Ve skutečnosti však schematicky nastíněné premisy dostatečně nevysvětlují, proč se dynamika dění přenesla počátkem roku 1419 na
Nové Město, ačkoli základna husitského hnutí spočívala do té doby
na Starém Městě. Tam se přece husitský proud zrodil a zformoval,
tam měl v univerzitních kolejích svá střediska, tam nalezl v Betlémské
kapli veřejnou tribunu a tam se těšil podpoře vlivné šlechty, která v okolí

105

Documenta PragensiaXVII (1998}

kláštera sv. Anny a sv. Jakuba vlastnila své paláce. 3 Tam také národnostní spory mezi představiteli českého a německého etnika podstatně vyhrotily zápas o nápravu církve a vtiskly užší rámec původně univerzalisticky koncipované husitské výzvě. 4 Reformní ruch na Novém
Městě, byť tu stála kaple Božího těla, svěřená roku 1403 českému univerzitnímu národu, a byť i jeho ulicemi procházely průvody pro husitsky smýšlejících studentů5 , nebudil větší pozornost soudobých děje
pisců a zpravodajů . Existovaly ovšem i výjimky, jakou byl vpád
ozbrojeného zástupu do chrámu Panny Marie Sněžné 3.listopadu 1415,
kdy si zde rozčilení lidé vynutili v době interdiktu obnovení bohoslužeb.6
K většímu zájmu o novoměstské prostředí chyběl zdánlivě důvod.
Například šlechta, která držela v letech 1418-1419 novoměstské domy,
nemohla zdejší husity účinně podporovat. Nejvýznamnější feudálové,
opavská knížata, majitelé nynějšího Faustova domu, stanuli na protihusitské straně. Totéž platí o Pavlovi z Jenštejna, jenž roku 1415 koupil dům čp. 93 v nynější Spálené ulici od Kláry, vdovy po Janovi ze
Žatce, autorovi proslulého díla Ackermann aus Bohmen. Jedinými
dvěma významnými proreformními šlechtici, kteří v novoměstském
prostředí alespoň trochu zakotvili, byli členové královské rady Václava IV. Jan Sádlo ze Smilkova (dům čp. 137 na nynější Národní) a mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, od roku 1414 majitel objektu v dnešní
Opletalově ulici. Oba však měli svými styky i majetkem blíž ke Starému Městu. Jinak na Novém Městě nacházíme služebné šlechtice
z okruhu Václava IV., mezi nimiž vynikají Půta Vrš z Modřejovic,
jeho příbuzný Petr Vrš a budoucí husitský hejtman Jan Roháč z Dubé.7
Celkově šlechtický majetek na Novém Městě nepřevýšil 4 % počtu
zdejších domů (spíše byl ještě slabší), což v porovnání s ostatními část
mi pražského souměstí představuje nejnižší podíl. 8
K národnostním třenicím, které na Starém Městě plnily úlohu katalyzátoru vývoje, chyběl v novoměstském areálu důvod. V roce 1400
zde podíl českých jmen mezi majiteli domů činil 62 %, německých
pak 12% (zbývající část připadá na osoby, jejichž etnicita je nejistá).
O necelých dvacet let později, na prahu revolučního roku 1419, se
poměr nijak pronikavě nezměnil, i když posilování českého živlu pokračovalo. 9 Národnostnímu složení obyvatelstva zhruba odpovídalo za-
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stoupení v městských radách. Zatímco v letech 1381-1400 obsadili
lidé s českými jmény 65 % míst a konšelé s německými jmény 22 %
křesel (zbytek opět připadá na jednoznačně neurčené), v následujícím
dvacetiletí registrujeme již 84 % konšelů s českými jmény a jen 9 %
s jmény německými . Koncentrace německého obyvatelstva nevykázala v letech 1400-1419 výraznější posun. Početnější německé ostrovy
nalézáme v blízkosti příkopu oddělujícího Nové a Staré Město (dnešní ulice Národní, 28. října, Na příkopě), mezi chrámem Panny Marie
Sněžné a Můstkem a pochopitelně v oblasti Poříčí, což bylo podmíně
no historicky.
Ani svého času tolik zdůrazňovaný řemeslnický ráz Nového Města
nepatřil k rysům, které by stupňovaly náchylnost k revolučnímu řeše
ní. Ostatně dnes již klasické výzkumy Jaroslava Mezníka prokázaly, že
převážně řemeslnický charakter mělo i Staré Město. 10 Ve srovnání se
staroměstským sousedem a jinými českými královskými městy sice
vyniká zvýšený podíl kožedělných a částečně též potravinářských ře
mesel, nicméně toto rozložení vyplývalo již z poslání, které Nové Město
obdrželo do vínku při svém založení. Sociální zařazení přitom, podobně jako v celé tehdejší české společnosti, o příklonu k husitské či
protihusitské orientaci příliš nerozhodovalo. Určující byly subjektivní
motivy, často v kombinaci s téměř nepostřehnutelnými osobními zájmy, příbuzenskými vztahy a religiózním cítěním. Proto nepřekvapu
je, že mezi protihusitsky smýšlejícími obyvateli nalézáme řezníky, sladovníky, jircháře, bečváře a soukeníky stejně jako v řadách přívrženců
kalicha.
Ještě v letech 1414-1415, kdy Jakoubek ze Stříbra zdůvodňoval při
jímání pod obojí způsobou a kdy téměř celá země sledovala se zatajeným dechem zprávy z kostnického koncilu, nebyla novoměstská rada
výrazně ideově profilována. Mezi jejími dvanácti členy zasedali čtyři
pozdější husité (Václav Hrobka, Bartoš Jičínský, Mikuláš Slivenský,
Mikuláš Chalupa), dva jejich budoucí odpůrci (Čeněk Patriarcha, asi
též Aleš Trubač), ale plná polovina členů se v revoluci, pokud nezemřeli, viditelně neangažovala. 11 V podobném složení fungovala též
rada z let 1416-1417, v níž za formující se husitskou stranu figurovali
Petr Kus a Jan Plzeňský, za protivníky novot pak klíčová osoba srpnového převratu roku 1419 Jan Podvinský, dále písař Mikuláš Navara
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a Vít suken kraječ. Zbývajících sedm konšelů lze označit jako neutrální osoby, zaměřující se na běžný chod městské správy. Všichni bez
výjimky byli ČešiY Také v následujících dvou radách převládali neutrálové, byť protiradikální jednotlivci poněkud rozmnožili své posty.
Až do závěru roku 1418 však vedle sebe seděli a spolupracovali zástupci obou protichůdných proudů, přičemž napětí mezi nimi tlumil
blok ideově nevyhraněných pragmatiků. 13 Svým způsobem připomí
nalo složení novoměstského konšelského sboru strukturu tehdejší královské rady, v níž se scházeli jak katolíci, tak husité. 14 Tento styl plně
odpovídal kompromisní politice Václava IV., který nechtěl dráždit
husity a zároveň hodlal před světem, tj. koncilem, papežem a bratrem
Zikmundem, manifestovat vstřícný postoj k římskokatolické církvi.
Polovičatý přístup ovšem husitskou ani katolickou stranu neuspokojoval, neboť nepřinášel rozhodnutí.
Zatímco na Starém Městě byla od roku 1413 situace zhruba stabilizovaná a český prohusitský kruh s podporou šlechty, vlivných členů
dvora a univerzity poměry- přes dílčí potíže- víceméně kontrolovaP 5 ,
v novoměstském prostředí došlo v prosinci 1418 k zvratu, o jehož pří
činách není zatím známo nic bližšího. Jestliže na Starém Městě Václav IV. konšely pouze obměnil, přičemž jádro sboru zůstalo uchováno16, v novoměstské radě propuklo krátce před vánočními svátky
zemětřesení, které smetlo všechny její členy. Do funkce prvního purkmistra nastoupil bývalý králův vrátný Dětřich, další místa zaujali tři
muži mající již s konšelským úřadem zkušenosti (Štěpán Kmošek,
Mikuláš Chalupa, Bartoš Jičínský), ale plných osm osob jakoukoli
obdobnou praxi dosud postrádalo. Téměř všichni ho min es noví patřili
k husitské straně. Prohusitský ráz měla i celá rada, z níž devět lidí
zastávalo konšelský úřad též v prvních letech revoluce a minimálně
další dva ve městě setrvali i po defenestraci. 17 Poněvadž analogické
řešení zvolil král krátce předtím v Plzni (také tam v nové prohusitské
radě byly dvě třetiny nováčků 18 ), je nutné novoměstské události chápat jako součást širší ofenzívy kališnických sil, podporovaných mocnými přímluvci v panovníkově okolí. Na rozdíl od Plzně 19 , kde prohusitská skupina vydržela v úřadech až do jara 1420, nabralo dění na
Novém Městě prudký spád.
Jmenování nové rady splývalo časově v jedno se stupňujícím se tlakem
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kurie a římského krále Zikmunda Lucemburského na Václava IV.
Známá opatření z počátku roku 1419, jimiž panovník částečně ustoupil diplomatickým atakům, nezastřeně hrozícím uspořádáním křížové
výpravy proti husitským kacířům, jen přilila olej do ohně. 20 V pražském
souměstí zůstaly husitům k dispozici klášterní kostely sv. Ambrože
a Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském, na Starém Městě
pak (pomineme-li kostel sv. Michala a Betlémskou kapli) kostel sv.
Benedikta. 21 Již rozmístění všech tří svatyní na rozhraní Starého
a Nového Města naznačuje, že Václav bral ohled na jejich co nejlepší
dostupnost a současně že jim poskytoval svou tichou záštitu. Kostely
sv. Benedikta a sv. Ambrože ležely totiž v těsné blízkosti Králova dvora, tedy velmi příhodně pro husitsky smýšlející dvořany. Přesto se Václavovo oportunní počínání nesetkalo s kladným ohlasem. Katolíky
nezklidnilo a husity rozzlobilo.
Zřetelnější odpor proti změněným poměrům se projevoval v novoměstském prostředí. Důvodů bylo několik. Především důsledně husitské složení městské rady, a dále fakt, že zde na rozdíl od Starého
Města nekomplikovala situaci národnostní otázka, jejíž stávající příz
nivé vyústění zřejmě brzdilo některé pro husitské staroměstské konšely.
V neposlední řadě pak k rozdmýchání vypjaté atmosféry na Novém
Městě přispíval kazatel Jan Želivský, který byl nucen v únoru opustit
farní kostel sv. Štěpána a hřímal poté u Panny Marie Sněžné . 22 Kdy
Jan Želivský přišel do Prahy, není přesně známo. Na Novém Městě
jistě působil už roku 1418. Kamil Krofta, Božena Kopičková i další
badatelé se domnívají, že je totožný s knězem Janem z Humpolce,
autorem ztraceného výkladu na Apokalypsu z roku 1420.23 Tento názor by mohl podpořit dosud přehlížený údaj ve druhém dílu Tomkových Základů starého místopisu pražského, kde se mezi objekty nejisté polohy uvádí k roku 1418 dům "Humpolczonis presbyteri". 24
Poněvadž se však v Praze k roku 1407 Gako sakristán u sv. Štěpána Na
rybníčku!) a k roku 1411 připomíná kněz Jakub z Humpolce 25 , byla by
taková identifikace unáhlená.
Ostrá Želivského kázání jen elektrizovala ovzduší stále náchylnější
k výbuchu. Krvavý incident se například udál před posvícením u kostela sv. Petra na Poříčí, kam si katolický farář pozval k bohoslužbám
žáky z křižovnické farní školy na Zderaze, což je údaj, který podržme
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v paměti. Okolní řemeslníci na ně zaútočili a ze svatopetrského kostela vyhnali i faráře Mikuláše. 26 Krátce předtím či potom katolický kněz
Zikmund zabil na hřbitově u sv. Michala v novoměstských Opatovicích blíže neznámého husitského laika, s nímž se ocitl v hádce. 27 Byla
to tedy jednoznačně církevní otázka, která situaci na Novém Městě
pražském jitřila. Ostatně sedm klášterů, jedna kapitula a více než dvě
desítky kostelů spravovaných katolickými faráři musely být husitské
komunitě trnem v oku, zvláště když po opatřeních z února 1419 začali
katolíci znovu zvedat hlavu. A novoměstská husitská rada zřejmě držela nad svými souvěrci ochrannou ruku. To však nemohlo být samo
o sobě důvodem, proč král Václav tuto radu 6. července 1419, symptomaticky ve výroční den Husovy smrti, odvolal a na její místo jmenoval
zcela jiné konšely, z nichž pět bylo nováčky. 28 Navíc se v radě po něko
likaleté pauze objevili dva měšťané německých jmen (řezník Henzl
Slaner-Slánský a soukeník Hanuš Bruxer-Mostský). Příčina panovníkova rozhodnutí musela být určitě závažná. Snad ho podráždilo ono
známé shromáždění u sv. Apolináře, kde Mikuláš z Husí přednesl
jménem přítomných husitů Václavovi žádost o zaručení svobodného
podávání z kalicha dospělým i dětem. 29
Další dění je notoricky známé a završené defenestrací purkmistra
Jana Podvinského, dvou stávajících (koželuha Tomáška, Klimenta
Štastníka) a dvou bývalých konšelů (Čeněk Patriarcha byl radním
v letech 1414/1415,Jan Humpolec, zřejmě přítel Klimenta Šťastníka,
v období 1409/1410), podrychtáře Mikuláše, jeho pomocníka Sasína
a tří dalších mužů (Jana Káby, Řehly dřevníka, Václava Barbořina).
Radní valchář Řehák pak zahynul v mučírně. 30 Zda je výčet obětí úplný, není zcela zřejmé. 31 Zdálo by se, že k důmyslným rekonstrukcím
novoměstského převratu 30. července 1419 není po pracích Howarda
Kaminskyho, Františka Grause, Jaroslava Mezníka, Boženy Kapičko
vé a naposledy Františka Šmahela co dodat. 32 Leč mikrohistorickývýzkum přináší i tady zajímavé podrobnosti. Mezi ubitými konšely byl
rovněž Kliment Šťastník, "frater praepositi Zderasiensis", tedy Bernarda, probošta kláštera křižovníků božího hrobu na Zderaze, instituce až okázale protihusitské a jako takové pobořené 6. srpna 1420. 34
Málo se též připomíná, že defenestrace měla ještě jednu dodateč
nou oběť. Byl jí emeritní člen rady Mikuláš Navara, řečený Džber,
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onen bývalý, jak říká Vavřinec z Březové, scriptor egregius regis Wenceslai, upálený v sudu po dobytí Českého Brodu pražany 17. dubna
142P5 V roce 1418 držel dům (nyní čp. 611) ve Štěpánské ulici, pří
mo u kostela, z něhož byl v únoru vyhnán Jan Želivský.36 Vztah obou
mužů, kteří se nepochybně znali, lze bez nadsázky postihnout rčením
nenávist až za hrob. Mikuláše útěk z Prahy, kde přenechal dům dceři
Regíně, manželce Franka vinaře, nespasil. 37 Želivský si jej našel
i v Českém Brodě. Další z odstraněných konšelů Petr Šilhan žil v lednu
1424 v Žitavě, hlavním útočišti staroměstských protičeských a protihusitských exponentů Kamererů, Falkenawerů, Muglicerů a dalších. 38
Také radní Jan Zuvač zmizel z města a jeho dům na nynějším Karlově
náměstí (čp. 293) zkonfiskovala obec, která ho již v roce 1421 prodala
Pavlu Dětřichovicovi. 39 Roku 1419 mizí stopy po Henzlovi Slánském
a Petru Jirkovicovi, zatímco exkonšelé Hanuš Mostský-Bruxer a Hodislav Jinoch setrvali i za revoluce v Praze, aniž by se ještě objevili
v úřadě. 40 Pouze jediný ze svržené rady, známý měšťan Václav z Hrobky,
se vrátil v letech 1422/1423 do městské politiky. 41 Poslední tři uvedení muži tvořili pravděpodobně husitskou složku konšelského sboru,
jehož linii diktovali katolíci. Je pravděpodobné, že se jim dostalo včas
ného varování, aby na radnici 30. července nechodili. Jinoch mohl být
klidně vyrozuměn svým sousedem Janem Rokycanským, jenž se stal
konšelem v první novoměstské revoluční radě 2. srpna 1419.
* * *

K nejzajímavějším otázkám souvisejícím s novoměstskou defenestrací náleží, zda se na organizování krvavé akce podílel Jan Žižka
z Trocnova. Řada historiků o tom pochybuje (ačkoli připouští jeho
účast při defenestraci samé) 42 , byť existují svědectví dvou poměrně spolehlivých a na sobě nezávislých kronikářů, stojících na protilehlé straně politicko-konfesijního spektra. Jedním byl katolicky orientovaný
nižší šlechtic Bartošek z Drahonic, druhým pak Vavřinec z Březové.
Oba s určitým časovým odstupem konstatují, že novoměstský převrat
byl proveden ,,per Zizkam et suos complices"43, resp. ,,per communem popu/um et Johannem Ziskam, regis Bohemie prefatiJamiliarem ... "44 Právě
časová

diference byla důvodem, proč se někteří badatelé domnívali, že

znění formulací ovlivnila pozdější vynikající Žižkova role. Bylo však
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I když se Žižkovy vztahy k Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína45 a k Janu
Řitkovi z Bezdědic, zastávajícímu před revolucí místo králova komorníka a od roku 1416 vyšehradského purkrabího46 , dají bezpečně doložit až po roce 1419, sotva lze pochybovat, že se pozdější vojevůdce
s oběma muži znal již dříve. Zmrzlík i Řitka měli krátce před revolucí
blízko ke králi Václavovi IV., u jehož dvora se pohyboval rovněž budoucí husitský hejtman, působící tehdy jako vrátný, tj. nejspíše člen
ostrahy. K členům královy rady pak náležel i Jan Bechyně, od roku
1417 podkomoří47 , který na místo defenestrace dorazil s jízdním oddílem pozdě a navíc proti vzbouřencům (zřejmě úmyslně) nezasáhl.
Nicméně ani jeden z těchto lidí se na svržení a pobití odpůrců kalicha
nepodílel ani skutkem a asi ani radou. Zajímavé je, že Řitka a Bechyně
patřili k vyšehradským manům 4 8 , k nimž se s velkou pravděpodobnos
tí řadil též Žižka.
V roce 1413 obdrželi totiž královští vrátní Jan a Pavlík jako vyšehradské manství poplužní dvůr v Prasetíně49 a v následujícím roce získali vrátní Janko a Pavel Travenec (zřejmě totožní s předcházejícími)
spolu s několika dalšími osobami stejným způsobem mlýn na staroměstském břehu Vltavy. 50 Lze namítnout, že vrátných jménem Jan
mohlo na královském dvoře sloužit více, leč v takovém případě by byli
rozlišeni přízviskem či přezdívkou. Pro totožnost uváděného vrátného
Jana se slavným husitským vojevůdcem svědčí zápisy v městských knihách pražských, kde je týž člověk zmiňován poprvé jako ,Janek portulanus regius"51 a vzápětí pod označením ,Janko monoculus, cliens de curia
regis" 52 , tedy jednooký Jan, služebník (ale též man či panoše) z králova
dvora. A poněvadž přízvisko Žižka náleželo jednookému člověku 53 ,
zdá se být pravděpodobné, že na dvoře Václava IV. působil ve funkci
vrátného jediný Jan, pozdější známý husitský válečník.
Konečně nejzajímavější souvislost nalézáme na samotném sklonku
roku 1414, kdy král Václav IV. rozhodnutím datovaným 29. prosince
udělil poplužní dvůr v Jablonné (nedaleko nynější Slapské přehrady)
jako vyšehradské manství Petru Bílému z Nedvězí a dále ,Jankoni ianitori suo et Stephano Kmossek civí Noue civitatis ... pro serviciis ipsorum
graciose. "54 Je-li uvedený Janek, panovníkův branný (resp. dveřník),
vskutku identický s Žižkou, potom se tu odkrývají zřetelné kontakty
budoucího vojevůdce s radními Nového Města pražského. Štěpán
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Kmošek zastával konšelský úřad na Novém Městě pražském roku 1413,
kdy jako první purkmistr zahajoval funkční období vrátný Dětřich. 55
Významnější ovšem je, že týž Štěpán Kmošek působil i v novoměstské
radě dosazené 20. prosince 1418 a počínající své úřadování opět za
Dětřichova předsednictví. Tentokrát však Kmoškovi připadlo ještě
důležitější postavení. Purkmistrovského úřadu se ujal hned v lednu
1419, tedy jako druhý v pořadU6 Jak již víme, tato prohusitská novoměstská rada své funkční období nedokončila. Panovník ji odvolal
6. července 1419.
V případě totožnosti vrátného Janka s Žižkou se pozdější husitský
vojevůdce znal se Štěpánem Kmoškem, doloženým v letech 1412-1431
v držení domu čp. 835 na Koňském trhu57 , víc než dobře. Na základě
této indicie můžeme snovat celou řadu hypotéz o pozadí příprav novoměstské defenestrace, o propojenosti Želivského s odstavenými konšely a jejich stycích s Janem Žižkou. Všechny svůdné konstrukce jsou
však příliš křehké a za daného stavu pramenné základny neverifikovatelné. Smiřme se proto se závěrem, že se snad podařilo alespoň na
krátký okamžik nahlédnout za oponu času a na ztemnělém dějinném
jevišti spíše vytušit než rozeznat kontury osob, které kdysi stály v pozadí převratných událostí. Žižkova účast při organizování novoměst
ské defenestrace v daných souvislostech vyhlíží pravděpodobněji než
dříve . Vavřinec z Březové a Bartošek se asi nemýlili. Přátelské kontakty mezi Žižkou a některými novoměstskými konšely (Kmošek se jako
radní v pramenech naposledy vyskytuje roku 142658) dokládá i záznam
z roku 1429, kdy novoměstská rada, jejíž přesné složení bohužel neznáme, darovala Žižkově příbuzné Anně dům, který později držela
Anežka, sestra zesnulého vojevůdce. Její mimopražské dědictví při
tom ochraňoval Jan Řitka z Bezdědic. 59
* * *

Radu, jež byla odstraněna revolučním činem 30. července 1419, nahradili noví konšelé, dosazení přímo novoměstskou obcí. Minimálně
jedenáct mrtvých a neobvyklé řešení situace vyvolávalo obavy, zda král
nesáhne k dalším represím, byť strůjci převratu kalkulovali s nedávnou
vratislavskou zkušeností, kdy Václav IV. násilím ustavené konšely potvrdil, i s podporou staroměstské obce a prohusitských dvořanů. 60 Bylo
jasné, že v nové radě nezasednou konšelé odstavení králem 6. července
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1419. To by byla přílišná drzost, a navíc by takové případy umožnily
interpretovat převrat jako akt politické msty. Na konšelská místa se
ale zřejmě nikdo nehrnul, ač revoluce potřebovala jak neotřelé tváře,
tak ostřílené harcovníky. Prvním purkmistrem se stal řezník Petr Kus,
relativně zkušený městský politik (člen městských rad v letech
1410-1411, 1416-1417), který měl kolem sebe devět úplných nováč
ků.61 Václav IV. je sice ve funkcích 2. srpna přece jen schválil a noví
konšelé si po králově smrti počínali vcelku obratně (šest mužů se při
pomíná i v dalších revolučních radách 62 ), nicméně konce mandátu se
nedočkali. Po příchodu venkovských husitů, kteří přispěchali na pomoc Praze ohrožené křižáckou výpravou, je 27. května 1420 vystřídala
další rada, rovněž s deseti novici. 63 Nedůvěra a nejistota uvnitř novoměstské obce odpovídaly, jak se zdá, vypjatosti převratné dějinné doby.
Od prosince 1418, kdy Václav IV. dosadil prohusitskou radu, až
téměř do poloviny dvacátých let tak působí novoměstská scéna rozkolísaně a je pro ni charakteristická prudká obměna, nesrovnatelná s před
chozími i pozdějšími poměry. Teprve kolem roku 1425 dochází k žádoucímu zklidnění. Sledování této problematiky a mapování pozdější
spolupráce Nového Města se sirotčím svazem není však cílem tohoto
pojednání. V dané souvislosti nás zajímá otázka, do jaké míry ovlivnily
revoluční události sociální a národnostní složení novoměstského obyvatelstva. Na otázku, jak vypadaly poměry krátce před lipanskou bitvou, není snadné odpovědět, poněvadž údaje snesené V. V. Tomkem,
z nichž vycházím, jsou pro rozhraní let 1433- 1434 značně neúplné,
a tudíž pouze orientační.
Poměrně dobře ale vypovídají o objektech, které v letech 1421-1433
připadly obci a ta je následně darovala, rozprodávala či pronajímala.
Takových objektů se mi podařilo zjistit 106, přičemž nemuselo jít vždy
o konfiskáty katolíkům a emigrantům. Pomineme-li majetek církve,
zjistíme, že se jejich největší koncentrace nachází na Koňském trhu
(15 objektů), na dnešní Národní třídě a Jungmannově náměstí (12),
na nynějším Karlově náměstí (5 objektů), v nynější Spálené ulici (7),
v Podskalí a na Zderaze (10) a na Poříčí (8). I když mezi původními
majiteli převládala pochopitelně česká jména, domy zabrané Němcům
představují 17 %, což se pohybuje mírně nad zjištěným předrevoluč
ním podílem německého etnika. 64
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Přestože revoluční opatření

na Novém Městě tedy nesměřovala programově proti Němcům, počet obyvatel německého etnika se během
revoluce dále snížil. Odchod prominentních německých obchodníků
a řemeslníků ze Starého Města nutně narušil příbuzenské i pracovní
vazby a také celková atmosféra v souměstí Němcům příliš nepřála.
A tak se asi mnozí vystěhovali či počeštili. Na konci roku 1433 se mezi
majiteli novoměstských domů vyskytuje pouhé 1 % německých jmen
(20% patří do kategorie nejistých). I když reálný stav byl nepochybně
o něco vyšší (v údajích není zahrnuta velká část Poříčí), o prudkém
poklesu nelze pochybovat. Ostatně podíl německých jmen v revoluč
ních radách činí v letech 1420-1439 rovněž necelé 1 %.
Sociální a profesní strukturu novoměstského obyvatelstva revoluční
události asi nijak zásadně nepoznamenaly. Nic určitějšího pro léta
1433-1434 nelze říci, poněvadž v Tomkových soupisech pro tuto dobu
nejsou ani zdaleka kompletní podklady z oblasti Poříčí, Jirchářů a Podskalí. Rozhodně tu však nedošlo k tak pronikavým posunům jako na
Starém Městě, kde za revoluce ubylo např. 50 %zlatníků i kožešníků
a výrazně se zvýšil počet řemeslníků v potravinářských oborech.
Ani šlechtu Nové Město, byť v rámci úzké součinnosti se sirotčím
svazem jeho politický význam vzrostl, nijak zvlášť nelákalo. Výsledný
obraz je podobný jako v roce 1418. Kromě sirotčího hejtmana Jana
Roháče z Dubé a paní Anny Městecké zde k roku 1433 drželo domy
deset nižších šlechticů, označovaných tituly armiger, cliens a rytíř,
z nichž nejznámější je Duchek ze Sovinek, pasovaný samotným Žižkou.65 Ani v tomto případě tak Nové Město nemohlo konkurovat honosnějšímu Starému Městu, kde vlastnili domy přední husitští vojevůdci šlechtického původu .
Přesnější představu o podobě Nového Města v porevolučním období pak může přinést jedině důkladné prostudování zachovaných pramenů z poloviny 15. století.
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Poznámky:
1 Novoměstskou

defenestrací začíná své líčení zakladatel Starých letopisů, navázavší
na Chronicon Bohemorum (viz Chronicon Treboniense, in: Geschichtschreiber der
husitischen Bewegung in Bohmen I, ed. K. Hofler, Wien 1856, s. 50), dále tzv. Starý
kolegiát pražský (tamtéž, s. 78), Bartošek z Drahonic (FRB V, edd. J. Emler,]. Gebauer aJ. Goll, Praha 1893, s. 591) a fakticky též neznámí autoři Chronicon Palatinum (tamtéž, s. 48), Chronicon Anonymi (Monumenta historica Boemiae nusquam
antehac edita III- dále MHB, ed. Gelasius Dobner, Praha 1779, s. 135), Beneš
minorita (tamtéž, s. 67). Ve všech třech posledně uvedených případech předchází
vlastnímu líčení revoluce text Chronicon Bohemorum, zakončený zprávou o upálení
Husově či Jeronýmově. Mimořádnou powrnost pak události věnoval anonym ve spise
De origine Taboritarum et morte regis Wenceslai IV. (FRB VII, s. 13-16). Z velkých
prací moderních historiků stačí za všechny uvést F Palackého Dějiny národu českého
v Čechách a v Moravě či stěžejní díloF Šmahela Husitská revoluce II-III, Praha 1993.
2 Poměrně výrazně tuto představu uplatnili Z. Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu V
(2. vyd., původně součást díla Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, Praha
1913), Praha 1955, s. 27-28; marxista K Konrad, Dějiny husitské revoluce, Praha
1964, s. 269; B. Kapičková, Želivského Praha, Folia historica bohemica (dále FHB) 3,
1981, zvláště s. 104-110; znovu pak táž, Jan Želivský, Praha 1990, s. 35-37. Na
základě pramenného rozboru ji korigoval J Mezník, Pražská řemesla počátkem 15.
století, Pražský sborník historický 7, 1972, zvláště s. 12-32.
3 Ke Starému MěstuB. Kapičková, Želivského Praha, s. 118-122;R. Nový, Šlechtické rezidence v předhusitské Praze, Documenta Pragensia 9, 1991, s. 7-26; M . Polívka, Šlechta a reformátoři (K vzájemným vztahům české šlechty a ideologů husitství
před rokem 1419), MHB 1, 1991, s. 231-255; týž, Šlechta v Husově okolí a Husův
král, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, red. J. B. Lášek, Praha 1995,
s. 74-80; P. Čornej in: Dějiny Prahy I, red. J. Vlk, Praha- Litomyšl1997, s. 216-217.
Východisko pro všechny tyto práce poskytuje materiál, který shromáždil V. V. Tomek,
Základy starého místopisu pražského I, Praha 1866. Částečně toto bohatství vytěžil
týž, Dějepis města Prahy, Praha 1871, s. 131-219.
4 J Mezník, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990, s. 105-210; F Šmahel, Husitská revoluce I, s. 341-347.
5 Ke kapli Božího těla M. Polívka, K šíření husitství v Praze (Bratrstvo a kaple Božího těla na Novém Městě pražském v předhusitské době), FHB 5, 1983, s. 95-118;
Dějiny Univerzity Karlovy I, red. M. Svatoš, Praha 1995, s. 87- 88 . O studentských
demonstracích tamtéž, s. 128; viz i F Šmahel, Jeroným Pražský, Praha 1966,
s. 129-130; týž, Husitská revoluce II, s. 253.
6 F Šmahel, Husitská revoluce II, s. 287.
7 KJenštejnovi viz V. V. Tomek, Základy II, s. 79, k Sádlovi tamtéž, s. 93, o Zmrzlíkovi tamtéž, s. 292. Půta Vrš z Modřejovic držel objekt na místě nynějšího čp. 55c
v Černé ulici (tamtéž, s. 84), Petr Vrš mladší dnešní čp. 38 na novoměstské straně
příkopu (tamtéž, s. 61), k nim se druží ,Jacobus cliens, domini regisJamiliaris'; majitel
domu čp. 94 v současné Spálené ulici (tamtéž, s. 79) a Bartoň cliens (čp. 1000) v nynější
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Hybernské (tamtéž, s. 212). Jan Roháč z Dubé získal dům v dnešní Havlíčkově ulici
(čp. 1043c) roku 1416 (tamtéž, s. 221). Evidence odpovídá roku 1419. Dřívější výzkum B. Kapičkové zachytil šlechtice i další zajímavé osoby z okruhu královského
dvora a duchovenstva v širokém spektru několika desetiletí, viz B. Kapičková, Želivského Praha, s. 122- 123.
8 Závěry výzkumu P. Čorneje in: Dějiny Prahy I, s. 216.
9 Viz J Mezník, K národnostnímu složení předhusitské Prahy, Sborník historický
17, 1970, s. 5-30; P. Čornej in: Dějiny Prahy I, s. 215 .
10 J Mezník, Pražská řemesla, s. 12.
11 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, Praha 1881, s. 82-83.
12 Tamtéž, s. 83.
13 Tamtéž.
14 Ke složení královské rady v těchto letech naposledy F Šmahel, Husitská revoluce II,
s. 308.
15 J Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 172-181.
16 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 83.
17 Dětřich byl konšelem v letech 1400-1402, Kmošek roku 1413, Mikuláš Chalupa
v letech 1418/1419, Bartoš Jičínský 1414/1415, nováčky byli Jan z domu hofrychtéřova, Mikuláš Řezník, František Šilink, Václav Pavlíkovic, Jakub kolář, Václav páterník, Jiří knihař a Hereš pekař. Kromě Bartoše Jičínského, Jakuba koláře a Václava
páterníka jsou všichni doloženi v konšelských funkcích za revoluce (nutno ovšem vzít
v potaz, že jména konšelů se pro revoluční období nezachovala na Novém Městě
v úplnosti). V revoluční Praze se připomínají Václav páterník a Jakub kolář.
18 F Šmahel, Husitské město "Slunce". Plzeň na přelomu let 1419-1420, Minulostí
Západočeského kraje 19, 1983, s. 142; E. Maur, Zrození husitské Plzně, Západočes
ký historický sborník 2, 1996, s. 8, 24.
19 Tamtéž.
20 F M. Bartoš, Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415-1426. České dějiny II/7,
Praha 1965, s. 54- 55;] Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 194-195;B. Kapič
ková, Jan Želivský, s. 49-50; F Šmahel, Husitská revoluce II, s. 310-311.
21 J Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 195.
22 K tomu opatrně B. Auštěcká, Jan Želivský jako politik, Praha 1925, s. 12- 13;
A . Molnár v Úvodu k edici Dochovaná kázání Jana Želivského z roku 1419, Praha
1953, s. 9; dále B. Kapičková, Jan Želivský, s. 36.
23 Viz recenzi K Krofty na edici F Menčíka, Dopisy M . Matouše Kollina z Chotěřiny
a jeho přátel ke Kašparovi z Nydbrucka, tajnému radovi krále Maxmiliána II ., Praha
1914, in: Český časopis historický (dále ČČH) 22, 1916, s.458-465 . Snaha přiřknout
Želivskému český výklad na Apokalypsu, chovaný roku 1554 v Žatci, na s. 462. K tomu
kromě B. Kapičkové, Jan Želivský, s. 219-220, např. i F M . Bartoš, Husitská revoluce I, s. 59.
24 V. V. Tomek, Základy II, s. 325.
25 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 195; týž, Základy II, s. 319.
26 Chronicon Procopii notarii Pragensis, in: Geschichtschreiber der husitischen Bewegung I, s. 73 .
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27

Tamtéž.

28 První a poslední purkmistr této rady Jan Podvinský byl konšelem už v letech

1406/1407, 1413/1414, 1416/1417, 1417 a 1417/1418; k veřejně angažovaným
měšťanům patřil též Václav z Hrobky, člen rady v letech 1404/1405, 1407/1408,
1409/1410, 1414/1415, 1417 a 1417/1418, zatímco Petr Šilhan zastával tento úřad
před drahným časem (1402, 1402/1403). Mezi relativně zkušené matadory novoměstské politiky náleželi Petr Jirkovic (konšelem 1406/1407, 1417 a 1417/1418),
Henzl Slánský (radním 1402/1403, 1410/1411, 1411/1413), Mikuláš Navara, řečený
Čber (1416/1417, 1417, 1417/1418) a Hodislav Jinoch (1408/1409, 1413/1414).
Nováčky byli sladovník Jan Zuvač, Hanuš Bruxer-Mostský, Tomášek koželuh, Kliment Šťastník a valchář Řehák. Viz V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 80-84.
K politickým souvislostem J Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 195-196;
R Šmahel, Husitská revoluce II, s. 315.
29 Ke složité otázce, kdy k incidentu došlo, M. Polívka, Mikuláš z Husi a nižší šlechta
v počátcích husitské revoluce, Rozpravy Československé akademie věd 1982, ročník
92, sešit 1, s. 50-51; R Šmahel a kol., Dějiny Tábora I/1, České Budějovice 1988,
s. 230-231; B. Kopičková,Jan Ž:elivský, s. 51; R Šmahel, Husitská revoluce II, s. 315.
30 Jan Podvinský držel roku 1419 dům nejisté polohy, do roku 1416 vlastnil objekt
v nynější Hybernské ulici (čp . 1007), jeho manželka Svata žila ještě v roce 1433. Majetkové poměry koželuha Tomáška není možné (především vzhledem k nebezpečí
záměny) bezpečně rekonstruovat, bydlel však zřejmě v Jirchářích, na jejichž okraji,
téměř na vltavském břehu, vlastnil dům čp. 227 d. Kliment Šťastník, který držel v letech
1416-1418 i blízkou lázeň a roku 1417 zakoupil dům čp. 84 v dnešní Spálené ulici.
Jeho dalším takřka sousedem byl valchář Řehák, majitel objektu čp. 231d za kostelem
sv. Vojtěcha. Vazby ke Klimentu Šťastníkovi měl i Jan Humpolec, který vykonával
práce pro novoměstskou radnici již roku 1411 (tehdy mu konšelé vyplatili 21 grošů)
a žil v domě čp. 84; posléze tento dům prodal právě Šťastníkovi. Čeněk Patriarcha
není jako vlastník domu doložen, stejně jako Jan Kába (kroku 1417 se zmiňuje pouze
Jakub Kába v nynější Havlíčkově ulici čp. 1043d). Řehla dřevník (vyskytuje se i jako
Gregorius Rzehlo) držel objekt čp. 319 v současné Trojické ulici a roku 1414 koupil
za 9 kop grošů městiště v Podskalí, které pak v roce 1427 prodala vdova Kačka Martinovi a Maříkovi Selíkovým. Václav Barbořin se roku 1417 objevuje jako vlastník
domu nejisté polohy, zřejmě v blízkosti kostela sv. Štěpána, u něhož se k roku 1436
připomíná jakýsi Vítek z Barbořina domu. Podrychtář Mikuláš koupil roku 1403 zahradu v Podskalí a v roce 1419 koupil jeho prázdné městiště v Krakovské ulici nějaký
"subemptor Michal". O podrychtářově pomocníku Sasínovi nevíme nic, jen roku 1415
koupil blíže neznámý Václav, pomocník novoměstského podrychtáře, za školou u sv.
Štěpána Na rybníčku dům (čp. 526 v nynější ulici V tůních) v ceně 46 kop grošů. Zda
byl totožný se Sasínem, nedokážu rozhodnout. Jak je zřejmé, držela většina zabirých
domy v prostoru mezi nynější Spálenou ulicí a břehem Vltavy, resp. měla vazby
k Podskalí. Ústřední postavou se v daném kontextu jeví Kliment Šťastník, téměř to
vypadá, že většinu lidí přivedl osudného nedělního rána 30. července na radnici právě
on. Údaje jsem čerpal z V. V. Tomka, Základy II a Základy. Registřík jmen osobních,
Praha 1875.
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3l Výčet jmen jedenácti zabitých u tzv. Beneše minority, MHB III, s. 67; Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, ed. F. Šimek, Praha 1937, s. 19; viz i pozdní
rukopis T Starých letopisů českých (MS Osek 95), fol. 47r. Poměrně dobře informovaný Anonymus de origine Taboritarum et morte regis Wenceslai IV. (FRB VII,
s. 15) ovšem mluví o 13-14 mrtvých. 13 mrtvých uvádí též nejstarší texty Starých
letopisů (např. Chronicon Treboniense in: Geschichtschreiber der husitischen Bewegu ng I, s. 50; text A, Knihovna pražské kapituly H VI/3, fol. 255r i další) . Rozpor lze
vysvětlit tím, že mezi oběťmi byli též, kromě pomocníka Sasína, další "pacholci rychtářovi" (viz Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, s. 19), jejichž jména Gakožto nevýznamných osob) autoři zpráv neznali či nepokládali za důležitá.
32 H Kaminsky, The Prague Insurrection of 30 July 1419, Mediaevalia et Humanistica 17, 1966, s. 106- 126; F Graus, Struktur und Geschichte. Drei Prager Volksaufstande im mittelalterlichen Prag, in: Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen 1975,
s. 31-75; J Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 195-197; B. Kopičková, Jan
Želivský, s. 52-59; F Šmahel, Husitská revoluce II, s. 316-318.
33 V. V. Tomek, Základy II, s. 113.
34 Vavřinec z Březové, Husitská kronika, FRB V, s. 399, 409 . Naposledy ke klášteru
R . Bat'ková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad. Vinohrady (Praha 1), Praha 1998, s. 277-279.
3S Vavřinec z Březové, Husitská kronika, FRB V, s. 478. Viz též M . Dvořák, Dobytí
Českého Brodu v r. 1421, Českobrodský kulturní zpravodaj 11-12/36-37, 1964 (prosinec), s. 22-24; týž, Přehled dějin města Českého Brodu, in: 50 let gymnasia v Českém
Brodě, Český Brod 1969, s. 25-26; týž, Český Brod. Stručné dějiny. Umělecké památky. Pamětihodnosti na Českobrodsku. Český Brod 1992, s. 7. Z Dvořákových
statí vyplývá, že hněv husitů se obrátil především proti žoldnéřské posádce a kněžím,
mezi nimiž zahynuli také městský farář Bartoš a cizí farář Jan, oběti nchyběly ani mezi
měšťany a na následky zranění zemřel též rychtář Franěk. Vavřinec z Březové od haduje počt mrtvých na 200. K osobě Mikuláše Navary téžl Hlaváček, Z knižní kultury
doby Karla IV. a Václava IV., AUC-HUCP XVIII/1, 1978, s. 54.
36 V. V. Tomek, Základy II, s. 165.
37 Tamtéž.
38 Libri confirmationum X, ed. J. Emler, Praha 1889, s. 70.
39 V. V. Tomek, Základy II, s. 7.
40 Jinoch držel dům čp. 560 v nynější Žitné ulici, Hanuš Mostský koupil roku 1426
na Starém Městě dům čp. 314 na tehdejším Štěpánském náměstí, tedy v blízkosti
příkopu dělícího Staré a Nové Město. Viz V. V. Tomek, Základy II, s. 20; Základy I,
s. 103.
41 Václav z Hrobky byl v uvedených letech členem spojené rady Starého a Nového
Města pražského. Viz V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 69.
42 Např. V. V. Tomek, Jan Žižka, Praha 1879, s. 18; R. Urbánek, Jan Žižka, Praha
1925, s. 32-33; J Macek, Tábor v husitském revolučním hnutí I, Praha 19562,
s. 201-202. Zdrženlivé stanovisko zaujal F Šmahel, Jan Žižka z Trocnova, Praha 1969,
s. 47-51. Nově ovšem kontakty mezi Želivským a Žižkou už před 30. červen
cem 1419 opatrně připouští viz Husitská revoluce II, s. 315. Nerozhodnuti zůstali
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před husitskou revolucí, s. 196, a B. Kapičková, Jan Želivský,
s. 57-58. Naproti tomu jednoho z vůdců zástupu, útočícího na radnici, vidí v Žižkovi
např. J Prokeš, Jan Žižka z Trocnova a jeho doba, Praha 1920, s. 41; J Pekař, Ž ižka
a jeho doba III, 2. vydání, s. 17-18; F M. Bartoš, Husitská revoluce I, s. 62.
43 Kronika Bartoška z Drahonic, FRB V, s. 591.
44 Vavřinec z Březové, Husitská kronika, FRB V, s. 345.
45 K tomu P. Čornej, Otázky a otazníky kolem Jana Žižky. II. Vojevůdcovy osobní
styky: improvizace nebo záměr? Dějiny a současnost 15, 1993, č. 3, s. 21-25.
46 Řitka je sice jako vyšehradský purkrabí doložen až roku 1417 (viz Archiv český
XXXVI, ed. G . Friedrich, s. 55), pravděpodobně však již v předchozím roce nahradil
v této funkci zavražděného Racka Kobylu ze Dvorce . Jako camerarius regis se připomí
ná roku 1415 (Archiv český XXXVI, s. 24), mezi rádci Václava IV., kteří patřili k pří
vržencům husitů, i v letech 1416-1418. Viz Anonymus carminis scriptor hereticos
reprehendit . .. , in: Documenta Mag. Joannis Hus, ed. F. Palacký, Praha 1869, s. 692
(zde jmenován jako první ve společnosti Jana Kepky z Chlumu, Smolíka ze Slavie,
Jana Sádla, Petra Zmrzlíka i dalších).
47 K Bechyněmu J Mezník, Praha před husitskou revolucí, s. 197; F Šmahel, Husitská revoluce II, s. 303, 308, 317, který však (podle mého soudu zbytečně) pochybuje
o jeho kališnické upřím n osti . Něco jiného bylo formálně provádět panovníkovy protihusitské příkazy a něco jiného osobní přesvědčení. Po propuknutí revoluce Bechyně
setrval v Praze a Zikmund ho již v prosinci 1419 zbavil podkomořského úřadu .
48 K Bechyněmu Archiv český XXXVI, s. 52; k Řitkovi tamtéž, s. 24, 50, 52 i jinde.
49 Tamtéž, s. 857.
50 Tamtéž, s. 850.
51 V. V. Tomek, Základy II, s. 198.
52 Tamtéž. Není vyloučeno, že označení cliens reflektovalo Janovu čerstvou přísluš
nost k vyšehradským manům.
53 "Coclites, id est carens oculo, in wlgari Zizka ... "Viz "Locustario" Joannis Aquensis
partes selectae, ed. A. Neumann, České sekty ve století XIV. a XV., Velehrad 1920,
s. 75.
54 Archiv český XXXVI, s. 859.
55 Viz poznámku č. 17.
56 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 83.
57 V. V. Tomek, Základy II, s. 184.
58 V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 85 .
59 "Domus cuma area" , na místě nynějšího čp. 892b v Nekázance, jako dar novoměstské obce a konšelů Anně, která byl Žižkova "amita", eviduje V. V. Tomek, Základy II, s. 197. Tamtéž i o sporu o dům, který roku 1434 ztratila Žižkova sestra Anežka.
O Řitkovi jako Anežčině ochránci na hradu Kalichu u Litoměřic Hrady, zámky a tvrze
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Severní Čechy. Praha 1984, s. 189.
60 J Mezník , Praha před husitskou revolucí, s. 197; B. Kapičková, Jan Želivský,
s. 58-59; F Šmahel, Husitská revoluce II, s. 317-318.
61 Novými členy rady byli Matěj Panic, Tomášek krejčí, Mikuláš (Právovic) z Písku,
Kryštof pergameník, Kříž tandléř, Mařík soukeník, kožešník Beneš Krosek, Jan Ro-
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kycanský a Martin Farář . Spolu s Kusem měli zkušenost s konšelským úřadem Beneš
pasíř (1408/1409) a Jan Plzeňský (1409/1410, 1416/1417, 1416/1418). Viz V. V. Tomek, Dějepis města Prahy V, s. 81-84.
62 Byli to Beneš pasíř (1420/1421), Jan Plzeňský (142011421, 1422), Mikuláš (Právovic) z Písku (1430), Kryštof pergameník (1422/1426), Mařík soukeník (1420/1421,
1424) a Beneš Krosek (1434/1435, 1436). Znovu však opakuji, že údaje pro druhou
polovinu dvacátých a počátek třicátých let jsou velmi neúplné. Tamtéž, s. 84-87.
63 Byli to Kliment Klas (asi sladovník), sladovník Valeš Mudrák, kovář Fenclaw, kameník Kříž, soukeník Šimek, koželuh Jakeš, jirchář Svach, sladovník Vojtěch, Havel
Železný a Václav Ryba. Zkušenosti měli pouze Mikuláš Slivenský (1409/1410,
1414/1415) a Bartoš Křeček (1413). Tamtéž, s. 82-84.
64 P. Cornej, in: Dějiny Prahy I, s. 258.
65 Na nynějším Karlově náměstí se připomíná,famosus]ohannes Rakovnicky" (čp. 314c)
a "Duchek mi/es" (čp. 554 a 555), v Hrádku u Emauz rytíř Zbyněk Škoda, u příkopu
mezi Starým a Novým Městem rytíř Jan Holý (čp. 117), v Žitné (čp. 187) zeman
Vaněk z Lochkova, v dnešní Opletalově "Petr cliens de Czilmowa" (čp. 992), v téže
ulici "mi/es Waněk Sazemsky", v současné Hybernské "Mogek, armiger" z Ostředku (čp.
1017a), ve Smečkách rytíř Vaněk Škoda a jako vlastník domu nejisté polohy "Kříž
cliens". Viz V. V. Tomek, Základy II a Registříkjmen osobních.
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Dějiny měst, zpravidla v podobě městských kronik, análů nebo gest,
byly ve středověké Evropě skládány od konce 13. století, tedy od doby,
kdy se města nejen společensky a správně konstituovala, ale kdy také
alespoň jejich nejvyšší vrstva nabyla pocitu sounáležitosti a také dostatečného kolektivního sebevědomí . 1 Prostřednictvím historiografie se
italská města prezentovala před okolními městy, v zaalpských oblastech se zase vymewvala vůči okolnímu světu šlechty. 2
Ačkoli se patriciát největších českých měst, Prahy a Kutné Hory,
stával politickou silou již od konce 13. století, tato skutečnost se tehdy
ve snaze o vytvoření "městské" literatury neodrazila. V městském prostředí se neprojevila ani snaha po soustavnějším zaznamenávání událostí ve městech se odehrávajících.
Vývoj dějepisectví ve městech v českých zemích probíhal v podstatě
ve třech fázích. 3 V první fázi se města dostávala do psané historie spíše
náhodně. V historických spisech kanovníků a mnichů, věnovaných
národním, výjimečně též univerzálním dějinám, jsou města zmiňová
na většinou jako dějiště událostí, které upoutaly pozornost autorů, pří
padně jako objekty zakladatelských činů vládců. Teprve když alespoň
část obyvatel měst dosáhla vyššího stupně vzdělání, včetně vzdělání
univerzitního, byly dány podmínky nejen pro recepci historické kultury ve městech, ale i pro vznik historických spisů v městském prostře
dí. Tehdy vstoupilo dějepisectví ve městech do druhé fáze svého vývoje, kdy se obyvatelé měst začínali sami zajímat o dějiny a psát historické
spisy. Tato laicizace historické kultury byla předpokladem třetí fáze,
v níž se samo město stalo předmětem zájmu historiků, žijících většinou
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ve městech, a postupně vznikala vlastní městská historiografie: Nejprve v podobě jednotlivých zápisů o událostech ve městech, zapsaných
obvykle do městských knih, později jako podrobnější záznamy o jednotlivých událostech i jako souvislé anály.
Skutečnost, že měšťané obrátili pozornost k dějinám vlastního města,
samozřejmě nevylučuje jejich zájem o dějiny národní nebo dokonce
univerzální, i když univerzální dějiny zpravidla nestály v ohnisku zájmu měšťanů. 4 - Pro městskou historiografii je charakteristický zájem
o zcela nedávnou minulost, tedy o soudobé dějiny, a také použitý jazyk - v naprosté většině některý z národních jazyků . Autory měst
ských historických zápisů i rozsáhlejších děl byli zpravidla městští či
nitelé, městští duchovní, představení městských škol a městští úředníci.
Naznačenou obecně platnou vývojovou linii lze sledovat i na situaci
Nového Města pražského.
Nové Město pražské se stalo předmětem zájmu historiků téměř od
okamžiku svého vzniku. První zprávu o jeho založení zaznamenal "penitenciář pražského arcibiskupa" 5 František ve druhé recenzi své Kroniky, připsané Karlovi IV.:" .. .léta Páně 1348, dne 26. března, založil
řečený pan a král Nové Město pražské, po/oživ vlastní rukou první kámen". 6 Úroveň informovanosti tohoto kronikáře dokládá skutečnost,
že se František Pražský vůbec nezmínil o vydání zakládací listiny, která položení základního kamene předcházela, tím méně o přípravných
jednáních, o nichž nejspíše vůbec nebyl zpraven. Zaznamenal až událost, která se odehrála před zraky veřejnosti a o níž musel v Praze vědět
každý. O nic lépe nebyl informován ani Beneš Krabice z Weitmile. Ve
své Kronice Pražského kostela zopakoval zprávu Františka Pražského
o položení základního kamene, přičemž buď on sám nebo písař, který
text v jediném dochovaném rukopisu opisoval, zkomolil denní datum,
takže z die XXVI Marcii udělal die beati Marcii, čímž se z 26. března
stal25. duben. Beneš ovšem připojil další podrobnosti o stavbě hradeb
a o opevnění Vyšehradu, které prý bylo dostavěno za dva roky, rovněž
o uspořádání a výstavbě města. Opět to byly informace dostupné běž
ně každému, kdo tehdy pobýval v Praze. 7 Založení Nového Města
pražského, přesněji "rozšíření Města pražského od Starého města až
po Vyšehrad včetně", zaznamenal také jeden z prvních profesorů teologie na pražské univerzitě, dominikán Konrád z Halberstadtu, v pat-
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náctém memorabile vyprávění o Karlovi IV., které někdy po roce 1359
připojil ke své Chronographia interminata. 8
Událostem na Novém Městě pražském věnovali kronikáři Karlovy
doby pozornost i nadále. K roku 1347 informuje František o příchodu
slovanských mnichů, kteří se usadili inter Zderaz et Wyssegrad iuxta
ecclesiam sanctorum Cosme et Damiani 9, k roku 1349 o ukazování říš
ských klenotů a ostatků, přivezených tehdy do Prahy.1 K roku 1351
podává zprávu o tom, že Karel IV. založil kostel sv. Karla na "svém
Novém Městě pražském"Y Beneš z Weitmile připomíná založení
a vysvěcení benediktinského kláštera Na Slovanech12 , založení a vysvěcení kláštera sv. Kateřiny na Novém Městě 13 , zavedení druhého
trhu při ukazování ostatků 14 , založení kláštera sv. Ambrože 15, stržení
hradeb mezi Starým a Novým Městem roku 136716, rovněž o velikém
shromáždění lidí u příležitosti ukazování ostatků 1369Y
Zpráva o založení Nového Města pražského a prvních klášterů na
jeho půdě (Karmelitarum et Sclauorum) přešla i do Stručných českých
análů pro léta 1310-1399, sestavených na přelomu 14. a 15. století na
základě lucemburské genealogie a kroniky Beneše Krabice z Weitmile18, které později vplynuly do kompilace Chronicon breve regni
Bohemiae saeculi XV. 19, sestavené pravděpodobně plzeňským písařem
Martinem z Bíliny nedlouho před rokem 1430, známé též jako Compilatio chronologica 20 , a do anonymní Chronicon Boemorum, rozšířené v několika recenzích v 15. století. 21
K zásadní změně v dějepisectví Nového Města pražského došlo na
počátku husitské revoluce. Ačkoli byla situace delší čas značně zjitře
ná nejen v pražských městech, ale i na českém venkově, vlastní revoluční výbuch byl spojen právě s novomětskou radnicí. Zprávu o defenestraci novoměstských konšelů přinesly snad všechny historiografické
spisy české provenience dotýkající se tohoto období_22 Právě tyto události nejspíše přiměly neznámého novoměstského měšťana, aby v letech 1420-1422 téměř den po dni zaznamenával zprávy o nich vanalistických zápisech.23 Tyto zápisy byly psány s konkrétním záměrem
uchovat zprávy o událostech pro paměť a informaci současníků i budoucích generací. Nejsou dochovány v původní podobě. Několikeré
využití pozdějšími autory (Vavřinec z Březové, pokračování Kroniky
tzv. Beneše Minority) ukazuje na jejich rozšíření a znalost v různých
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Na počátku husitské revoluce lze tedy alespoň po krátkou
dobu na Novém Městě pražském sledovat stopy skutečné historiografické činnosti. Neznámý autor se však ještě nesoustředil na vlastní
město, ale snažil se postihnout vývoj události bez ohledu na to, kde
k nim docházelo, i když samozřejmě místo, kde sám působil, v jeho
vyprávění vystupuje do popředí.
Ze známých historiků husitské doby měl alespoň nějaký čas užší
vztah k Novému Městu pražskému především Vavřinec z Březové.
Příslušník nižší šlechty žil od doby svých univerzitních studií v Praze.
Zprvu se pokoušel dosáhnout zaopatření církevním úřadem, později
dvorskou službou. Přitom žil zřejmě na Starém Městě a udržoval úzký
kontakt s univerzitou. Až v době narůstajících konfliktů mezi Starým
a Novým Městem na konci dvacátých let 15. století ho jeho politické
stanovisko přivedlo k Novému Městu pražskému, kde zřejmě působil
jako radní písař. 24 K potvrzení svých majetkových práv, o něž až úzkostlivě dbal, užíval střídavě staroměstských a novoměstských měst
ských knih. 25 Ačkoli vznik jeho hlavního spisu, Husitské kroniky, alespoň zčásti spadá do období Vavřincova novoměstského působení, není
tento spis historií Nového Města. Kronika Vavřince z Březové je kronikou husitských Čech, novoměstské události jsou v ní registrovány
pouze tehdy, pokud měly pro vývoj v Čechách obecný význam. Podobnou úlohu má Nové Město pražské i v dílech ostatních husitských
historiků.

Další osobností mezi historiky 15. století, kteří působili na Novém
Městě pražském, byl písař Prokop. 26 Více či méně oprávněně mu bývá
připisováno několik spisů s historickou tematikou a jejich zlomků .
Nepochybné je ovšem jeho autorství tří spisů: latinské kroniky z roku
1476, která stručně pojednává o době od založení Nového Města pražského do roku 1416, dále česky psaných zlomků Nové kroniky, zabývajících se Přemyslem Otakarem II. a potřebou volby nového krále,
a s největší pravděpodobností také Zlomků rýmované kroniky české
z let 1419-1420.
Začátek latinské kroniky Prokopa písaře27 s výkladem o založení
Nového Města pražského, který je spojen s Libušiným proroctvím
a pokračuje připomenutím významu Nového Města za Karla IV., včetně
zpráv o ukazování ostatků, množství návštěvníků, rozkvětu křesťan-
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ského náboženství a klášterů založených Karlem IV., vyvolává dojem,
že autorovým cílem bylo podat dějiny města. Náplň spisu se ovšem
mění, jakmile se autor přiblíží k husitské době. V této souvislosti ho
mnohem více zaměstnávají spory mezi "viklefisty" a katolíky, které se
odehrávaly v celé Praze i na jiných místech v Čechách. Autor sice
nezapře svůj novoměstský původ a zájem o místo svého působení, ale
přes slibný začátek nepodává institucionální městské dějiny. Místo
Prokopova působení vystupuje v kronice výrazněji do popředí ještě
v souvislosti s defenestrací v roce 141928 , předmětem autorova zájmu
jsou však především náboženské spory a kritika "viklefistů", jejichž
počínání registruje na různých místech v zemi. Z Nové kroniky písaře
Prokopa 29 je znám pouze výklad o Přemyslu Otakarovi II. a verše
o potřebě volby českého krále. Nové Město v nich z pochopitelných
důvodů zachyceno není. Významnější místo však nezaujímá ani ve
Zlomcích rýmované kroniky, které pojednávají komplexně o počát
cích husitství. Nové Město je zmíněno v souvislosti s defenestrací
konšelů . 30

Události, k nimž v létě 1419 došlo na Novém Městě pražském, jsou
zachyceny i v jiných spisech 15. století, vždy jako součást výkladu
o počátcích husitské revoluce. 31
Zatímco historikové působící na Novém Městě pražském se snažili
zachytit vývoj událostí v Čechách, razily si zprávy o historických událostech cestu do úředních městských knih. Většina historických, "pamětních" záznamů je v nich sice uvedena v souvislosti s úředním jednáním, šíře výkladu a uvedené podrobnosti však přesahují úřední funkci
zápisu. Ze známých příkladů lze připomenout záznam o převzetí opuštěných domů do správy města v soudní knize trhových a jiných zápisů
N ového Města pražského z let 1419-146 7, který byl uveden podrobnou informací o okolnostech útěku některých měšťanů z města. 32 Podrobně byl později popsán příchod Zikmunda Lucemburského do
Prahy 23. srpna 1436 a jeho uvítání na Starém Městě, jehož se zúčast
nili také radní i obec Nového Města pražského. 33
Další pamětní zápis je dochován v Manuálu radním Nového Města
pražského z let 1471-1478. Záznam o sázení městské rady v roce 1471
je uveden podrobným výkladem o volbě českého krále po smrti Jiřího
z Poděbrad a o příchodu tehdy zvoleného Vladislava Jagellonského do
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Čech a konkrétně do Prahy. 34 V Běžném manuálu radním z let 1483

až 1488 je opět zevrubná informace o vzbouření v Praze 24. září 1483. 35
Zpráva o sázení městské rady v roce 1509 je zase uvozena informací
o příjezdu krále Vladislava na novoměstskou radnici a o následujícím
jednání na radničním dvoře . 36
Stopy novoměstských historických zápisů lze nalézt i v jiných pramenech. V některých redakcích Starých letopisů českých je na konci
třicátých let uvedeno několik zápisů týkajících se dosazování městské
rady Nového Města pražského a jednání se Zikmundem Lucemburským o obnovení zničených novoměstských privilegií, jejichž formulace naznačuje novoměstský původ. 3 7
Souvislé analistické zápisy věnované samotnému městu lze na Novém Městě pražském sledovat v osmdesátých letech 15. století. Tyto
letopisy názorně ukazují, co především zajímalo novoměstské měšťa
ny v době, kdy byly záznamy pořizovány: dosazování městských rad 38 ,
výstavba města39 , spory měst se šlechtou40 , spory o vaření piva41 , bouře
ve městě 42 atd. Ani tyto první stopy skutečné městské historiografie
v novoměstském prostředí nejsou dochovány v původní podobě, ale
pouze jako součást Starých letopisů českých, kde se objevují v období
1478-1502. Jejich autor není znám, stejně jako kompilátor příslušné
části letopisů. Povaha informací týkajících se Nového Města ukazuje
na dobře informovaného městského úředníka. Historikové sice hypoteticky uvažují o některých osobách, které by v příslušných částech
letopisů připadaly v úvahu jako autoři nebo kompilátoři. Jsou to Matouš z Chrudimi, nejvyšší písař Nového Města pražského v letech
1489-1518 a radní spojených měst pražských, nebo staroměstský měš 
ťan a konšel Václav z Kouřimi, Václav Koranda či staroměstský měšťan
Jan Celný, zaměstnanec celního úřadu na Karlově mostě, který však
prý použil starší zápisy. 43 Pro žádnou z těchto osob však nejsou
k dispozici konkrétní doklady. Bez ohledu na to, kdo byl kompilátorem dochovaného znění příslušné části letopisů, nelze ovšem popřít
novoměstský původ alespoň jedné její předlohy.

***
Základní údaje o vztahu středověké historiografie a Nového Města
pražského ukazují, že vývoj historiografie na Novém Městě pražském
procházel obvyklými fázemi. První zprávy o Novém Městě pražském,
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informující vesměs o jeho založení a výstavbě, jsou uvedeny v celozemských historiografických spisech. Za vlády Václava IV. stálo Nové
Město stranou dění, o něž se soudobí historikové zajímali. V nejrůz
nějších analistických zápisech je věnována pozornost především událostem na pražské univerzitě, od poloviny druhého desetiletí 15. století
převažuje zájem o kostnické události a jejich ohlas v Čechách.
Druhá fáze, v níž se měšťané ve větší míře zajímali o historii a začí
nali zaznamenávat historické události, nastala na Novém Městě pražském na počátku husitské revoluce. Důsledkem toho, že těžiště politického vývoje se na čas přesunulo na Nové Město, byl zvýšený zájem
o politické dění, který se odrazil v analistických zápisech. Nové Město
v nich sice mělo významnou úlohu, ale dějiny města ještě nebyly samostatným předmětem historického výkladu. Autoři se prozatím nesoustřeďovali na vlastní město, ale informovali o událostech ve městě
v souvislosti s obecnými zprávami. Do této vývojové fáze spadají anály
novoměstského měšťana z počátku husitské revoluce, částečně i Husitská kronika Vavřince z Březové a později historické spisy novoměst
ského písaře Prokopa.
V pohusitské době nalezlo vzrůstající sebevědomí vedoucí měšťan
ské vrstvy svůj výraz ve vlastní městské historiografii. Zprvu byly asi
zaznamenávány jednotlivé zápisy o událostech ve městě převážně
v městských knihách, nejpozději v poslední čtvrtině 15. století však
vznikly již souvislé letopisy cílevědomě registrující vývoj ve městě. Před
mětem zájmu jejich autorů byly obdobné události a problémy, o něž se
obecně zajímali měšťané pozdního středověku v Evropě latinského
kulturního okruhu: Vedle událostí na radnici (dosazování konšelů) to
byly v pohusitské době hlavně spory se šlechtou a bouře ve městě.
Autory historických zápisů na Novém Městě pražském byli- jak to
i v ostatních evropských městech pozdního středověku bylo obvyklé zřejmě měšťané, kteří zastávali nějakou funkci v městské správě. 44
Vesměs tedy městští úředníci, kteří měli také nejblíže k potřebným
informacím. Se značnou pravděpodobností je v této souvislosti možno uvažovat především o městských písařích.
Novoměstští historikové se stejně jako autoři ve většině středově
kých evropských měst zajímali hlavně o současnost. - Historická tradice Nového Města nebyla ještě ani příliš dlouhá. Ostatně i první
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historikové", František Pražský a Beneš Krabice z Weitmile, zaznamenávali události s odstupem jen několika málo let. Výjimku tvoří snad jen jeden ve zlomku zachovaný spisek Prokopův, ostatní městští historikové pěstovali soudobé dějiny. Zájem o retrospektivní
dějiny uspokojovaly v českých městech starší státně národní kroniky,
ať už to byla Staročeská kronika tzv. Dalimila nebo český překlad Pulkavovy České kroniky. Obě díla byla v 15. století hojně opisována a jistě
i čtena. Na Pulkavovu kroniku také, přes naprostou nesourodost
a odlišnou koncepci, navázala nejrozsáhlejší historiografická kompilace 15. století, Staré letopisy české.

Poznámky:
1 K počátkům městské historiogafie srov. H Schmidt, Die deutschen Stadtechroniken
als Spiegel des biirgerlichen Selbstverstandnisses im Spatmittelalter, Giittingen 1958;
J B. Menke, Geschichtsschreibung und Politik in deutschen Stadten des Spatmittelalters. Die Entstehung deutscher Geschichtsprosa in Kiiln, Braunschweig, Liibeck,
Mainz und Magdeburg, Jahrbuch des Kolnischen Geschichtsvereins 33, 1958,
a 34/35, 1960; T. Cramer, Geschichte der deutschen Literatur im spaten Mittelalter,
Munchen 1990, s. 251-257.
2 Srov. R. Sprandel, Gesellschaft und Literatur im Mittelalter, Paderborn - Miinchen- Wien- Zurich 1982, s. 210n.
3 Podrobněji o tom srov. M. Bláhová, Stadt, Burgertum und Stadtewesen im Spiegel
der Geschichtschreibung. Wege zur stadtischen Historiographie in den bohmischen
Landern im Spatmittelalter und der friihen Neuzeit, in: Stadtische Geschichtsschreibung, Miinster - v tisku.
4 Jak ukázal P. Johanek, Weltchronistik und regionale Geschichtsschreibung, in:
Geschichtsschreibung und Geschichtsbewul!.tsein im spaten Mittelalter, Vortrage und
Forschungen 31, Sigmaringen 1987, s. 287-330, zvl. s. 299, byly sice v říšských měs
tech opisovány a upravovány, event. překládány univerzální dějiny, ale jejich pokračo
vání se již omezovalo na užší oblast zájmu mě š ťanských historiků, na dějiny země
nebo samotného města.
5 Srov. Kronika Františka Pražského III, 30, ed.J Emler, Fontes rerum Bohemicarum
(dále FRB) 4, Praha 1884, s. 455 .
6 Kronika Františka Pražského, kap. III, 26, s. 449 .
7 Kronika Beneše z Weitmile IV, ed. J Emler, FRB 4, Praha 1884, s. 516.
8 Srov. K von Halberstadt, O.P., Chronographia Interminata, 1277-1355/59, hrsg.
v. R. Leng, Wiesbaden 1996 (= Wissensliteratur im Mittelalter 23), s. 246n., o autorovi
a jeho díle tamtéž, s. 3-35.
9 Kronika Františka Pražského, kap. III, 25, s. 448 .
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12 Kronika Beneše z Weitmile IV, s. 516, 545.
13 Tamtéž, s. 501, 524, 535.
14 Tamtéž, s. 519.
15 Tamtéž, s. 521n.
16 Tamtéž, s. 536.
17 Tamtéž, s. 539.
18 Rukopis Rakouské národní knihovny ve Vídni č . 5483, fol. 210r (Item eodem anno
ll

{1 347}.fimdata sunt monasteria in Nova civitate. Licet Marie ni vis, ad carmelitas et Slaworum. Anno Domini MCCC 0XLVIIJO fondata est Nova civitas Pragensis.
19 Edice: A. Horčička, Ein "Chronicon breve regni Bohemiae saec. XV.", ZVGDB

37, 1899, s. 461- 467. Lit.: tamtéž, s. 454-461, zmíněné zprávy na s. 461-462. Samostatný výskyt análů pro léta 1310-1499 ve vídeňském rukopisu č. 5483 nepotvrzuje
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20 G. Dobner, Cronica, Scriptores rerum Bohemicarum (dále SRB) IV, s. 131-136;
tentýž text vydán rovněž pod titulem Compilatio brevis chronologica ve SRB VI,
s. 484-491 (obě vydání podle Stehlíkova rukopisu (Knihovna Národního muzea VIII
F 49, 205r-206v); obě zprávy ve SRB IV na s.132, ve SRB VI na s. 485. Lit. G. Dobner,
SRB IV, s. 124n., VI, s. 483n.; A. Bachmann, Beitrage zur Kunde Bohmischer
Geschichtsquellen des XIV. und XV. Jahrhunderts, I. Compilatio chronologica
1309-1432, Mitteilungen des Vereins fiir die Geschichte der Deutschen in Bohmen
(dále MVGDB) 38, 1896/97, s. 210- 214. Identifikaci Martina z Bíliny, jehož
A. Horčička, Ein "Chronicon breve", s. 455, považoval za duchovního blízkého kři
žovníkům nebo za premonstráta, obsahuje explicit Martinova opisu Liber derivationum Hugucia Pisana v rukopisu knihovny premonstrátského kláštera v Drkolné č. 1430,
fol. 274. Srov. rovněž R M. Bartoš, Z husitského a bratrského dějepisectví, Časopis
Národního musea 94, 1920, s. 3, pozn. 7.
21 Ed. G. Dobner, MHB III, s. 43-62, zde s. 57. Srov. rovněžP Čornej, Staré letopisy
české ve vývoji české pozdně středověké historiografie, in: Problémy dějin historiografie IV, AUC, Philosophica et historica 1, 1988, Praha 1989, s. 37 a pozn. 24 na
s. 50. Vzhledem k tomu, že část "kroniky" věnovaná období 1310-1395 byla převzata
z hotové předlohy, bude asi třeba přehodnotit datování vzniku Chronicon Bohemorum. Nejspíše lze v této souvislosti uvažovat o polovině druhého desetiletí 15. století.
Srov. též] V. Šimák, Studie ke Starým letopisům českým, Věstník ČAVU 27, 1918,
s. 182n.
22 Např. MHB IV, s. 135; VI, s. 489; A. Horčička, Ein "Chronicon breve . .. ", s. 465
(k roku 1420); Vavřince z Březové Kronika husitská, ed.j Golf, FRB V, Praha 1893,
s. 345n.; atd. Srov. též zde níže.
2 3 Na jejich existenci upozornil P Čornej, Tzv. Kronika Univerzity pražské a její místo
v husitské historiografii, AUC, HUCP XXIII/1, 1983, s. 20n.; týž, Rozhled, názory
a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha 1986, s. 24.
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Srov. též L. Dušek, Kronika tzv. Beneše Minority a její pokračování, Minulostí zápakraje 26, 990, s. 91-95; týž, Benedicti Minoritae dicti Chronica et eius
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2 4 Prameny a literaturu uvádím in: M. Vavřinec z Březové a jeho dílo, in: Vavřinec
z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, přel. F. Heřmanský aJ. B.
Čapek, úvod etc. M. Bláhová, Praha 1979, s. 307 a pozn. na s. 383.
25 Srov. tamtéž, s. 383n., pozn. 26 a 39.
26 :Životopisná data písaře Prokopa shromáždil F Mareš, Prokopa písaře novoměst
ského Česká ,,Ars dictandi", Praha 1900, s. 5-9;] Čelakovský, O vývoji středověkého
zřízení radního v městech Pražských, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města
Prahy 1, 1920, s. 265-269; S. Pavlicová, Prokop, písař Nového Města pražského,
Documenta Pragensia 17, 1998, s. 135-143.
27 Srov. Chronicon Procopii notarii Pragensis, ed. C. Hiifler, Geschichtsschreiber der
hussitischen Bewegung in Bohmen, FRA Scriptores II, 1, Wien 1856, s. 67-78. O této
kronice pojednává A. Bachmann, Beitrage zur Kunde bohmischer Geschichtsquellen
des XIV. und XV. Jahrhunderts, MVGDB 35, 1896/97, s. 214-222; J Pekař, :Žižka
a jeho doba, II, Praha 1928, s. 146n.; R . Urbánek, K počátkům kronikářské činnosti
kancléře Nového Města pražského Prokopa Písaře, in: Sborník prací k poctě 75 . narozenin akademika Václava Vojtíška, AUC, Philosophica et historica 2, Praha 1958,
s. 157-178; P. Čornl'j, Rozhled, s. 30.
2 8 Chronicon Procopii, s. 74.
29 Novou kroniku vydali B . Havránek -J Hrabák- J Daňhelka a spolupracovníci in:
Výbor z české literatury doby husitské II, Praha 1964, s. 104-106.
3 0 Zlomky rýmované kroniky české vydal F Svejkovský, Veršované skladby doby husitské, Praha 1963, s. 151-15 5. K autorství písaře Prokopa a dalším otázkám spojeným s tímto textem srov. E. Pražák, K datování, interpretaci a otázce autorství tzv.
Zlomků rýmované kroniky české, Strahovská knihovna 3, 1968, s. ll6-128.
31 Například spis De origine Taboritarum et morte regis Wenceslai, ed. C. Hiifler I,
s. 528-536, z něhož se R. Urbánek, K počátkům kronikářské činnosti, passim, snažil
vycítit "ovzduší ryze novoměstské" (tamtéž, s. 165), na jehož základě připsal dílko
rovněž Prokopu písaři.
32 MA Praha, rkp. č. 2081, otiskl] Čelakovský, Soupis rukopisů chovaných v Archivu
král. hlav. města Prahy I, Praha 1907, č. 82, s. 84n. Kniha shořela 8. května 1945.
33 Srov. Větší manuál radní Nového města Pražského z let 1432-1440, MA Praha,
č. 2082, fol. Mll, ed. J Čelakovský, Soupis rukopisů, č. 86, s. 88n.
3 4 MA Praha, rkp. č. 2087, fol. 1r. Srov.] Čelakovský, Soupis rukopisů, č. 91, s. 94n.
Srov. R Šmahel, Epilog husitské revoluce: Pražské povstání 1483, in: Acta reformationem Bohemicam illustrantia, Praha 1978, s. 45-127.
3 5 MA Praha, rkp. č. ll, fol. 26v. Srov.] Čelakovský, Soupis rukopisů, č. 101, s. 104n.
36 MA Praha, rkp. č. 2091, fal. H 20r, 23r. Srov.] Čelakovský, Soupis rukopisů, č. 95,
s. 97.
dočeského

132

M. Bláhová, Nové Město pražské ve středověké historiografii
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Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané, 2. vyd. připravil
J. Charvát, in: Dílo F. Palackého II, Praha 1941, s. 98, č. 286, rkp. LM, ILM, s. 104,
č. 289.
38 Dílo F. Palackého II, zápisy č. 640, 645, 649 atd.
39 Dílo F. Palackého II, č. 646 (Vladislavova ulice).
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PROKOP, PÍSAŘ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Vzhledem k tématu sborníku jsme nemohli vynechat jednu znejvýznamnějších a zároveň nejznámějších osobností Nového Města
pražského, která v sobě spojovala jak český právní život první poloviny
15. století, tak i diplomatickou teorii a kancelářskou praxi. Prokop
bakalář, zvaný také Prokop písař, se svými přednáškami významně
zapsal - ač katolík - i do dějin artistické fakulty pražské kališnické
univerzity pohusitského období. A nemůžeme opomenout jeho literární dílo. Člověk, který měl tak široké zájmy a zanechal po sobě řadu
spisů, nemohl uniknout pozornosti historiků. Jejich názory se v detailech liší, ale dnes už je velmi těžké ověřit známá fakta, případně doplnit nová. Stěžejní rukopisy shořely, takže můžeme spoléhat spíše na
objevitelskou náhodu, která by vnesla jasno do některých diskutabilních otázek. Cílem mého příspěvku není tedy rozšířit bohatá a pestrá
životopisná data nebo upřesnit Prokopovy dobře známé majetkové poměry, ale pokusit se shrnout to, co je o Prokopovi známo. Vycházím
jednak z Prokopova díla, které bylo vydáno, dále z literatury, z diplomových prací a z manuálů Archivu hl. města Prahy jako jedněch z mála
dochovaných pramenů .
Prokop se narodil počátkem 15. století. Dětství trávil na Vyšehradě
v rodině svého dědečka Jana Ráchela, který byl v letech 1400-1417
vyšehradským rychtářem. 1 Další údaj, který se uvádí, je zápis děkan
ské knihy z 22. ledna 1410, kdy Prokop údajně dosáhl titul bakaláře.
Proti této hypotéze může ovšem svědčit fakt, že v tak mladém věku
titulu dosáhnout nemohl, takže je možné, že jde o jiného muže tohoto
jména.2 Nicméně nelze pochybovat o tom, že studoval na pražské univerzitě a bakalářského titulu dosáhl, o čemž nepřímo svědčí pozdější
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zápis z roku 1461 tohoto znění: "Item actio, quam magister Ambrosius
de Nachod habuit cum domino Procopio, bacca/aureo et prothonotario
novae civitatis I pro quibusdam verbis irativis et famam laedentibus
est caritative complanata".3 O tom, jestli Prokop obdržel i další akademický titul magister - mistr -, nejsou žádné jednoznačné doklady,
i když je s tímto titulem v městských knihách k roku 1439 uváděn
i v zápisu, ve kterém byl po smrti svého předchůdce Ondřeje
z Myslibořic jmenován novoměstským protonotářem. 4 (V této funkci
byl od 3. 12. 1439 do roku 1467. 5)
Ještě předtím však několik let zastával úřad školního učitele a později, od roku 1434, byl tzv. mladším radním písařem. 6 Aby měl bezplatné bydlení, dala mu rada 7. 5. 1435 povolení k osídlení Opavského domu (dnes čp. 502 a 503-II, Faustův dům), který zkonfiskovala
opavským knížatům Václavovi a Arnoštovi za jejich účast v protihusitských bojích. Dům byl po roce 1434, tzn. po vpádu Staroměstských
spolu se zemskými pány do Nového Města, "velice zbořen, zkažen
a opuštěn". 7 Důvodem zkázy právě tohoto domu bylo to, že v letech
1432-1434 v něm bydlel novoměstský rychtář Petr. Když vypršelo
obecní povolení, které pro Prokopa platilo jenom do konce roku 1435,
vystěhoval se z Opavského domu a přesídlil na královský dvůr na Zderaz. Jakmile se ovšem vyjasnily vlastnické nároky na Opavský dům
a dům připadl knížeti Václavovi, požádal ho Prokop o povolení, aby
se tam mohl opět usadit. 8 Prokop dům zrekonstruoval na vlastní náklady (15 kop), a za to mu bylo v roce 1441 postoupeno jeho užívání
až do splacení nákladů, které vzrostly v roce 1463 na 50 kop. Zajímavý
je názor Tomka, který dává do souvislosti Prokopův pobyt v domě
s pojmenováním "Faustův dům". Právě na Prokopa se totiž obrátil opavský kníže Václav s touto žádosti: "Prosíme tebe, aby se ptal po towaryši
dospělím w alchymii zdaby nám kterého mohl doptati se a jej nám
sem poslati a wyprawiti". 9 Z toho plyne, že Václav kníže Opavský se
zajímal o alchymii a snad i provozoval v tomto domě alchymistické
pokusy, což mohlo být jedním z prvních důvodů pojmenování domu.
Zdá se ovšem, že Prokop knížeti v této záležitosti nepomohl.
Krátce po svém povýšení na protonotáře, tzn. asi v roce 1440, se
Prokop oženil s Markétou, dcerou vdovy Doroty. Dorota a další její
děti, svobodné dcery Anička a Kateřina a syn Jan, bydleli u Prokopa
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v Opavském domě. 10 S Markétou měl Prokop jediného syna Jakuba,
který měl být po otcově smrti dědicem rozsáhlého majetku. Jakub
a stejně tak i Prokopova žena Markéta však zemřeli někdy v letech
1463-1480.
Prokop setrval v úřadě protonotáře Nového Města pražského do roku
1467, kdy pravděpodobně v důsledku rozepře mezi králem Jiřím
z Poděbrad a papežem byl jako katolík nucen ze svého místa odejít.
Jeho nástupcem se stal mistr Mikuláš Táborský ze Sušice.U
Prokopova hospodářská činnost byla mnohostranná a z písaře se
stal velmi zámožný muž. Spekulativní koupě a prodej domů, pozemků a důchodů patřily, v souladu s názory své doby, k význačným rysům
Prokopova podnikání. Nebudeme jmenovat všechno, co vlastnil, zájemce o tuto informaci odkazuji na citované články J. Čelakovského
a F. Vacka. Nicméně cena jeho majetku, který v závěti z roku 1480
odkázal celý vyšehradskému kostelu, činila 212 kop grošů. Prokop zemřel pravděpodobně někdy kolem roku 1482, dožívaje se úctyhodného věku něco přes 80 let.
Literární činnost Prokopa písaře

Prokop si získal uznání i svou literární činností. Hlavní a nejvýjeho díla bylo univerzitní čtení, které začal přednášet
na artistické fakultě pražské univerzity v roce 1452. Jako bakalář svobodných umění, navíc katolík a člověk ženatý mohl přednášet jen mimořádně, vedle pravidelných přednášek- záleželo jenom na dobré vůli
posluchačů, jestli se účastnili jeho přednášek nebo ne. Při slavnostních akcích univerzity zaujímal poslední místo a nestal se ani děka
nem ani zkoušejícím komisařem nebo rektorem. Příznivce ovšem měl,
protože právě na jejich popud začal přednášet. Svou univerzitní výuku
zahájil výklady na základě kancelářské příručky Mistra Dybina, tehdy
už téměř 100 let staré, zvané "Viaticus dictandi", obsahující nauku
"o dopisech a privilegiích až po jejich adjustaci a spečetění". Zdá se, že
toto čtení měl v zimním semestru, zatímco v letním přednášel to, co je
zachováno v "Praxis et cursus cancellariae civilis"Y Prokopovy před
nášky vycházely přímo z jeho působení v kanceláři Nového Města
znamnější částí
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pražského a jejich cílem bylo už od počátku vypracování příruček, které by jednak usnadnily mladým notářům počátky v kancelářské čin
nosti, jednak pomohly i starším praktikům při orientaci ve složitých či
neobvyklých administrativních záležitostech, případně je poučily, jak
je možno práci v kanceláři ulehčit a urychlit.
Přednášky tedy byly o rétorice, o stylistice a o vedení městských
knih. Prokop tato témata rozdělil na pojednání čili traktáty:
1.
2.
3.
4.

5.

traktát o rétorice obecně a o druzích řečí
o částech řečí
o barvách řečí
o řečích v dopisech
o vedení městských knih, tj. pra:xis et cursus cancellarie civilis.

První čtyři traktáty patří do Latinské rétoriky. Samotná rétorika
znamenala pro Prokopa "rozumné navedení k výmluvnosti" ... "dicitur rhetorica a potu rhetorhesis a copia locutionis, rhesis enim apud
Graecos locutio nuncupatur" .13 Dělí ji jednak na přirozenou a nabytou, a jednak podle dělení Aristotelova, které respektoval i Cicero ve
svém díle De oratore, tj. na 1. řeč před soudem, 2. řeč slavnostní, 3. řeč
v shromáždění. Už názvy ukazují, o čem se v jednotlivých částech pojednává. Na úvod ovšem Prokop neopomněl připomenout, že bez boží
pomoci se žádné dílo nemůže zdařit, a této pomoci se dovolával modlitbou.
Zatímco tyto traktáty byly určeny pro každého vzdělance, který se
potřeboval vznešeně vyjádřovat, Pra:xis byla určena hlavně budoucím
městským písařům, které autor nazýval "okem obce- oculus civitatis".
Pro důležitost, s jakou k jejich práci přistupoval, je žádal, aby toto pojednání znali nejen zpaměti, ale měli ho i opsané. Traktát vycházel
z praxe panujícího práva a zvyku v pražských i v jiných městech Čes
kého království a stal se tak důležitým zdrojem k poznání práv, správy
a řádů platných v našich obcích jak ve věcech civilních, tak i v trestních.
Měl ukázat nastávajícímu písaři, jak má pracovat, čeho se zříci, jak má
jednat na radnici i mimo ni, na veřejnosti. Zároveň měl být i "pouče
ním o papežských a královských listinách a listech, jakož i o listech
týkajících se tehdejších běhu zemských". 14
V úvodu Prokop pojednává o právu generálním (in generali) a spe-
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ciálním (in speciali). Pod právem pak rozumí: "ars, per quam discernitur bonum a malo, aequum ab iniquo." Dělí jej na:
a) přirozené (naturale), tj. pocházející od Boha, tím pádem dokonalé
a nezaměnitelné;
b) dané (positivum, humanum), které má původ v lidech, a tím pádem nedokonalé a zaměnitelné.
Znalost městského práva považuje pro písaře za nejdůležitější a píše
o něm: "ius civile, quod unaquaque sibi constituit".
Po tomto úvodu přistupuje k samostatným městským knihám- nejdříve k jejich rozdělení: Sloužily-li honestum, čili cti, patřily sem manualis, memorialis sive authenticus, liber rationum; sloužily-li utile,
tedy prospěchu, patřila sem registra- hereditatum, bernarum, censuum a personarum.
Pokud sloužily iustum čili spravedlnosti, pak to byly liber iudicialis,
sententiarum et proscriptorum. Dále Prokop podává výklad těchto
druhů městských knih - na prvním místě manuálu.
Příčinou zřízení manuálu byla podle Prokopa potřeba zachytit písemně důležité záležitosti i v době mezi zasedáními městských soudů
nebo v době, kdy pro nedostatek klíčů nebo malý počet shromáždě
ných konšelů nebyly radní knihy přístupné. V takovém případě zapisoval písař právní záležitosti do manuálu, který měl jako pomocnou
knihu ve vlastní úschově, a odtud je přenášel do městských knih, nejdříve do soudních, v případě, že se ze záležitosti vyvinul soudní proces. Z manuálu se nemohl udělat výtah s právní mocí. Zapisovalo se
do něj vše, co bylo projednáno v městské radě. Dobu, kdy bylo do
manuálu zapisováno, lze určit podle charakteru vzorců uvedených Prokopem. Ty vylučují možnost, že by šlo o protokolování, protože všechny
mají formu stručné sentence. Písař je asi formuloval na základě pomocných poznámek a po schválení radou přepsal nebo dal přepsat do
manuálu. Tyto své závěry Prokop hned dokládá formuláři zápisů: uvádí
prodeje domu, kvitance k přijetí peněz za dům, kvitance kratší, prodeje domu ihned zaplaceného, prodeje vinice, vyplacení věna, narovnání
mezi stranami, přijetí sirotčích peněz, kvitance u přijetí sirotčích peněz sirotky, tři druhy nálezů, vzdání manželů a nakonec vzdání prodaného domu. Po uvedení formulářů se opět vrací k manuálu, aby zdů
raznil rozdíly, kterými se liší od ostatních městských knih (1. formou
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zápisu- jsou psané zkráceně, jak toho vyžaduje potřeba rychlého zaznamenání; 2. formou - nelze z něj učinit výpis na způsob listiny pod
městskou pečetí, jako je to možné u kterékoli městské knihy). Na závěr se dovídáme o úschově této knihy, která se ukládala do obecní
truhlice, od níž měl mít klíč purkmistr. V pražských městech byl manuál uložen u písařů. 15
K výkladu o knize pamětní se Prokop vyjádřil mnohem stručněji.
Vyzvedl sice její právní hodnotu, ale dále se omezil pouze na poučení
o technické stránce vedení této knihy, tj. že se do ní píše doslovně,
někdy podle abecedy. Následují formuláře zápisů, a jako první ty, které jsou ohlašovány "skrze úmluvce", dále vzdání se majetku (forma
abrenuncciacionis), obligace, kvitance u přijetí podílu od bratra, ně
kolik druhů testamentů, formulář pro listinu psanou na pergamenu,
která byla někdy přepisována do autentické knihy.
Prokop dále uvádí způsob úschovy: v truhle pod třemi zámky společně s velkou pečetí, v královských městech pod sedmi zámky spolu
s velkou pečetí, přičemž klíče od této truhly má mít sedm konšelů.
V pražských městech má současný purkmistr jeden klíč a jeho nástupce chová druhý. Závěrem píše, že do knihy pamětní se zapisuje, pokud
jsou přítomní všichni anebo alespoň většina konšelů. 16
Do účetních knih zanáší 12 konšelů, jak za sebou jdou, obecní pří
jmy a vydání.
Účel jednotlivých register je dostatečně označen jejich pojmenováním, připomeňme ovšem, že ve stručném poučení o podstatě berní
knihy se autor odvolává na vzor desk zemských. 17
Prokopův výklad o soudní knize je v pražských poměrech jistým
anachronismem, protože na Starém Městě pražském soudní kniha
v roce 1453 definitivně pozbyla svého výsadního postavení při zajišťo 
vání majetkových práv na nemovitostech ve prospěch knihy pamětní
a byla dále vedena pouze z tradice, zatímco na Novém Městě pražském, kde byl tento vývoj rychlejší, přestalo roku 1467 zapisování do
ní vůbec . 18 Prokop však přesto zachytil úpadek významu těchto knih.
O knize psanců se nemínil vyjadřovat, protože jejich vedení nenáleželo
k povinnostem městského písaře. Součástí traktátu je dodatek s ukázkami slohu papežských, císařských a královských listin.
Při srovnání formulářů uvedených v Praxis s knihami zachovanými
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v Archivu hl. města Prahy je zřejmé, že Prokop se snažil svou teorii
převádět i do praxe. Důkazem toho jsou zápisy v manuálech běžných
č. 88 a 89, v manuálech autentických č. 2083, č. 2084 a 2085. Účetní
knihy, do nichž se zapisovaly městské příjmy za jednotlivých purkmistrů, se nezachovaly.
Z druhé skupiny knih je shoda teorie a praxe v rkp. 989, což je památná kniha (resp. Sumární kniha berní) z let 1411-1544.
Věrným obrazem Prokopových návodů byla údajně soudní kniha
č. 2081 z let 1419-146 7, která ovšem shořela v roce 1945. Sondu zkoumající, ve kterých novoměstských rukopisech se vyskytuje zmínka
o Prokopovi nebo přímo text psaný jeho rukou (rkp. 2084), provedla
J. Krotilová-Šímová ve své diplomové práci. 19
Jiného druhu než univerzitní čtení je česká rétorika, která má charakter "ars dictandi" a na rozdíl od latinské uvádí návod, jak správně
psát české listy a listiny, případně jak je zapisovat do desk zemských.
Prokop tu uvádí rozličné písemnosti, sestavené do formuláře, které
vycházejí ze skutečného života. K nim připojuje obšírné poučení, založené na jeho názorech a platných předpisech, takže nám Prokop
nabízí zajímavé výklady práva manželského, obligačního atd., platného u nás v 15. století, které jsou o to důležitější, že jsou psány nejen
v českém duchu, ale i českým jazykem. 20 Jenom při rozboru posílacích
listů používá latinu. (Česká rétorika je zachována v opisu Oldřicha
Kříže z Telče v třeboňském archivu v rkp. A. č. 6 f. 154-195. Oldřich
z Telče dal svému opisu nadpis Rhetorica Procopii antiqui notarii,
to znamená, že jej musel pořídit někdy po roce 1464, resp. v letech
1467-1468.21 )
Někdy po roce 1453 napsal Prokop traktát "0 právech, svobodách,
milostech, obdarováních a ustanoveních Nového Města pražského",
v němž se zabývá prameny městského práva. Dovolávaje se výsad
a právních ustanovení, které měl písař každé radě číst, hájil Prokop
pro Nové Město stejné výsadní postavení jako mělo Staré Město pražské, přičemž vycházel ze Soběslavských práv. Historické údaje jsou
zde ovšem spolehlivější než v Soběslavských právech. Značnou část
věnoval také starým sporům mezi pražskými městy o práva k statkům
a důchodům, o trhy, brány, o sklad zboží apod. 22 (Kopie zhotovená po
roce 1461 se nacházela v rkp. č. 331, zkrácená kopie v rukopisu děčínské
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knihovny, vydána v Časopisu Českého museum, 1836, s. 299-322.
Originál se nachází v Národní knihovně, sign. XIX C 19.)
K Prokopovým historickým pracím patří "Nová kronika Prokopa
písaře novoměstského", která ve veršované formě v českém jazyce pojednává o českých dějinách. Zachovaly se z ní jenom dva zlomky (v rkp.
Mikulovské knihovny č. 175). První je ohlasem na Dalimila a druhý
mluví o volbě krále v Čechách, snad Jiřího z Poděbrad . 23
Poslední Prokopovou prací je "Chronicon Procopii notarii Pragensis", zabývající se počátkem husitského učení do roku 1419. Autor
v něm vychází z České historie Aenea Silvia Piccolominiho, která v té
době byla nově vydána a Prokopovi vyhovovala jak svou uhlazenou
formou, tak i protihusitskou tendencí. Tomek toto dílo označil jako
"spis velikého ducha zrovna nejevící", přičemž mu vytýkal jeho naivně
protihusitskou tendenci.
Závěrem je nutno ještě říci, že Prokop písař byl jako člověk hodnocen velice pozitivně. Byl údajně velice úslužný a ochotně pomáhal
v občanských službách nejenom měšťanům, nýbrž i mimopražským
obyvatelům, zemanům a pánům, kteří vděčně vzpomínali na jeho služby. I v písemnostech je možné se dočíst o jeho dobrých vlastnostech,
zejména poctivosti a věrnosti . 24
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"HRŮZYPLNÝ A DĚSIVÝ ÚKAZ" NAJEDNOLISTU
JIŘÍHO NIGRINA Z ROKU 1571

Tento příspěvek dokládá, jak atraktivně se N ové Město pražské v roce
1571 připojilo k jednomu z nejpopulárnějších publicistických témat
16. století, k naléhavé společenské výzvě "Memento mori". Stalo se
tak po údajné výpovědi několika novoměstských občanů, kteří se stali
očitými svědky hrůzného nočního průvodu, ubírajícího se ze Spálené
ulice přes Dobytčí trh k Emauzům.
Jde o jednolistový tisk jednoho z nejúspěšnějších tiskařů rudolfínské doby Jiřího Nigrina z Nigropontu (Černého z Černého Mostu,
Schwartze von Schwartzbruck), profesionála nezatíženého konfesionální solidaritou, který od začátku svého působení roku 1571 do své
smrti v roce 1606 vydal více než 600 tisků různých autorů a rozličného
obsahu, včetně významných děl s notovými zápisy a ilustrovaných emblematických spisů. 1
Zatímco české znění se patrně nedochovalo, vyšel tento jednolist
a dochoval se několikrát v řeči německé (nikoliv ovšem, pokud víme,
v českých knihovnách) . Vzbudil takový zájem, že jej téhož roku pře
vzal a otiskl tiskař Anton Ulhardt (1571- 1609) v Ulmu. 2 Tento tiskař
se podobné publicistice věnoval, a navíc pojem plagiát (nekryjící se
s pojmem patisk) tenkrát neexistoval. Pro tisky různých aktualit nebyly
státní hranice a nejspíše je můžeme vnímat jako jednoho z předchůdců
novin. Dokladem je i to, že si Ulhardt, syn augsburského tiskaře Philippa Ulhardta, v tomto případě vyvolil materiál pražský - a nelze si
nevšimnout, že v roce 1571 otvíral svou oficínu v Ulmu. 3
S jednolistem Nigrinovým a Ulhardtovým seznámil veřejnost americký sběratel Walter L. Strauss, který je reprodukoval ve své skvělé
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edici.4 Nigrinův tisk představuje Strauss exemplářem dochovaným
v Norimberku (Germanisches Nationalmuseum, HB, 26814) a tisk
Ulhardtůvexemplářem ze světoznámé curyšské sbírky Wickiana, označované tak podle jména jejího tvůrce, taměj šího kanovníka (Chorherr)
HanseJakoba Wicka (Wika, 1522- 1588), se signaturou PAS II 8:13 .
Budiž hned řečeno, že Ulhardt převzal Nigrinovu ilustraci, ač v méně
kvalitní nápodobě, i Nigrinův text, v němž upravoval toliko pravopis
a tvarové alternativy tehdejší němčiny Qen jednou v popisu "ein gar
gros gewaltigen Raysigen zeug" vynechal, asi náhodou, slovo "gewaltigen"). Nepřevzal také závěrečnou šifru Nigrinova tisku "B. I. L.".
Rozměry originálů těchto jednolistů jsou obdobné -u Nigrina (podle
Strausse) 380 x 280 mm, u Ulhardta 390 x 270 mm, ale curyšský exemplář má pravou stranu mírně oříznutou až do tisku. Tyto dochované
exempláře jsou si navzájem prospěšné, protože každý z nich má sazbu
na jednom - naštěstí ne stejném - místě porušenou, nečitelnou.
Přední osobnost německého mezinárodně vítaného projektu VD 16,
paní dr. Irmgard BezzelS, mi nedávno laskavě poslala z Mnichova svůj
článek 6 , v němž registruje četné údaje v impresu, označující daný tisk
jako druhotné vydání tisku vydaného původně v jiném městě u jiného
tiskaře. V našem případě se zdá, že se Ulhardt ke své pražské předloze
nepřihlásil; učinil tak však v textu svého jednolistu, v odstavci začína
jícím slovy "Die Personen .. ."tím, že v poslední větě tohoto odstavce
přidal: "und ist auch in der Alt Statt Prag anfangklich getrucktworden".
Za velešťastnou náhodu mohu označit to, že vzhledem k tomuto
mému chystanému článku právě vyšel v nakladatelství Niemeyer
v Tubingen jako první (v celkovém pořadí střední) svazek Harmsovy
komentované edice7 curyšské Wickiany, kam patří i Straussem uveřej
něný jednolist Ulhardtův (č. 17), ale s číslem 18 (PAS II 21/2) je tu
reprodukován i další německý Nigrinův tisk na totéž téma (384 x 275
mm), vydaný v témž roce 1571. Text je obdobný, ale ilustrace jiná.
Abychom mohli určit, který z těchto dvou Nigrinových tisků byl
prvotní a který byl pro značný zájem publika (a obchodu) vydán téhož
roku podruhé, pomohou nám ilustrace i text. Mimochodem, Nigrin
by byl býval podnikatelem dozajista neschopným, kdyby byl zopakoval vydání úspěšné aktuality, aniž by ji osvěžil novou, odlišnou ilustrací.
Podle mého názoru byl prvotním Nigrinovým tiskem nově registrovaný
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jednolist č. 18 ve Wickově sbírce, protože vyobrazuje noční průvod
v blízkosti kaple Božího těla uprostřed Dobytčího trhu. Tato kaple,
jak známo, byla významná, neboť se v ní už od středověku při mezinárodních poutích ukazovaly říšské korunovační klenoty a ostatky svatých. 8 Zároveň jsou zde vyobrazeny domy dvou v textu jmenovaných
měšťanů. 9 Po údaji o Spálené ulici je to další reálný prvek v tomto
přízračném výjevu. Kromě toho zachycuje tato ilustrace, jak je
v průvodu nesen podivný, železem pobitý bezkolývůz, o němž se mluví
v textech všech vydání.
Dosud známý Nigrinův jednolist zachovaný v Norimberku ukazuje
jiný záběr: pokračování nočního průvodu i přítomnost očitých svědků,
z nichž jeden pod tímto hrůzným dojmem dokonce podlehl smrtelné
nemoci - svědci jsou druhý charakteristický dokumentární rys věro
hodnosti takovýchto aktualit. Pouze v tomto vydání (a v Ulhardtově
přetisku) je v textu (v odstavci začínajícím slovy "Erstlich ist gehort")
poznámka o tom, že tato ilustrace nevystihuje plnou zbroj takové výpravy nebo panské služby: "In aller Rustung, form, gestalt und kleidung, wie sich der reisig zeug in eim zug, oder sunst in Herrn dienst
pflegt zu gebrauchen, wie an dieser Figur zum theil abzunemen ist";
ilustrace byla tedy zjednodušena oproti skvělému vybavení výpravy
v prvním Nigrinově jednolistu. Proto jsem k českému překladu zvolila jednolist s průvodem, který dospěl ke kapli Božího těla. Texty takovýchto aktualit se neucházejí o žádnou literární hodnotu; formálně
jsem text poněkud upravila.

Hrůzyplný a děsivý úkaz,

který byl spatřen v hlavním městě Praze,
v Koruně české, dne 29. července v noci kolem jedenácté hodiny,
trval až do jedné hodiny v noci a vidělo jej mnoho občanů města Prahy.
Tohoto roku 1571, 29. července v noci od jedenácté až do jedné
hodiny po půlnoci v Novém Městě pražském spatřilo na veřejném
náměstí čili tržišti mnoho hodnověrných občanů a obyvatel tuto úděs
nou a hrůznou událost:
Nejprve bylo slyšet velký hukot, praskot, rachot a hluk, tu vyhlédali
lidé z oken a spatřili velkou a mohutnou tlupu jezdců, kterou pro její
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množství nebylo možno dohlédnout. Tento útvar tam přicházel z ulice,
která se nazývá Spálená, a pokračoval tedy vedle domů ke kostelu,
který stojí uprostřed náměstí a nazývá se kostel Božího těla, vedle domů
Jana Z vrata 9 a Jana Holuba, a rovněž s velkým praskotem a hlukem
pokračoval ke slovanskému klášteru nazývanému Emauzy, v plné zbroji,
formě, podobě a odění, jak je to zvyklé na výpravě nebo v panské službě.
Když tento útvar přešel, jako němý a beze slova, což je nemožné, že
by lidé naprosto nic nepromluvili, následoval velmi veliký dvorní povoz, silně jakoby pobitý železem, ale bez kol, a bylo vidět, jak se vznáší
nebo je vlečen tak, že se pod ním dlažba prohýbala, a vycházelo z něho
šumění a hukot.
Za tímto vozem následovalo zeširoka spěšně sedm nebo osm velmi
velkých vysokých mužů ve vysokých botách, všichni bezhlaví, jejichž
během a šlápotami vznikal silný, velmi ukrutný praskot, a byli napohled strašlivější nežli předchozí útvar.
Nedlouho po tom všem, jezdcích, voze a bezhlavých mužích, bylo
vidět těsně u jmenovaného kostela na náměstí (zvaného kostel Božího
těla) velmi jasný oheň, na jehož jedné straně bylo nakupeno mnoho
truhel a na druhé straně tohoto ohně bylo podobně nahromaděno
mnoho malých soudků, jakoby s tunami prachu.
K tomu přijel hrozný, velký, hučící vůz, na ten byly všechny tyto
bečky a soudky naloženy a kolem novoměstské radnice byly odvezeny
velmi rychle do ulice (zvané široká), za hučící větrné bouře, a v této
vichřici to všechno zmizelo.
Za malou chvíli se objevila velmi jasná veliká hvězda, podobná velmi velkému klobouku, a ta svítila téměř až do rána.
Ale osoby, které viděly ten div, to oznámily a dosvědčily před panem hejtmanem Nového Města pražského a také před některými radními, a některé z těchto osob upadly následkem takového hrůzného
a děsivého úkazu v smrtelnou nemoc a ještě leží.
Křesťanské

napomenutí.

Co chce všemohoucí Bůh tímto a podobným zázračným znamením
je skryto v jeho božském tajemném úradku, ale každý může
uvážit, že nám to nezjevil nadarmo, nýbrž varuje nás vzhledem
k budoucímu trestu, abychom upustili od nekajícného života, protože
naznačit,
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1. Curych, Wickiana II, č . 18 (PAS II 21/2), 384 x 275 mm
(průvod u kaple Božího těla) .
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dosud dráždíme Boha k hněvu, aby na nás uvalil zasloužený trest. Před
zničením Jeruzaléma, jak psalJosephus, a před pádem římského regimentu, jak o tom píše na jednom místě historiograf Dio 10 , bylo vidět
v povětří i na zemi tlupu jezdců, kteří jezdili sem a tam. A za našich
časů, před nemnoha lety, na místě, kde kurfiřt vévoda Moritz porazil
markraběte Albrechta z Brandenburgu, a byl smrtelně postřelen 11 , bylo
nedlouho před tím vidět a slyšet povyk koně i muže, jak se to vídá ve
válce, když dojde k hromadné potyčce.
Neházejme to všechno do větru, neutěšujme a nemylme se, že by
nás nejednou, kdybychom se toho nejméně nadáli, nemohlo přepad
nout neštěstí. Pohleď jen každý, nedošlo to mezi křesťany tak daleko,
že nikdo nedbá svého povolání? Sumou je to tak jako za času potopy,
jak píše Mojžíš v první knize v šesté kapitole, že všechno tělesné na
zemi bylo vyhlazeno, že celý svět byl plný nespravedlností, hřích se
nepokládal za hřích, tak jako je tomu dnes. Tu Bůh zahubil ten zlý
svět. Takže by i nás mohl nyní zahubit pro naši velkou nespravedlnost, nebudeme-li činit pokání. Proto rač nás, milý Bože, milostivě
opatrovat pro své veliké milosrdenství a pro zásluhu Tvého milého
Syna, našeho Spasitele ]esu Krista. Amen.
Vytištěno v Praze na Starém Městě, skrze Jiřího Černého 1571.

2. Norimberk (GM- HB. 26814), 380 x 280 mm
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Poznámky
1 M . Bohatcová- J Hejnic, Knih tiskař Jiřík Nigrin a jednolistové "Proroctví" Jindři
cha Demetriana, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada 1 - Historie, sv. 35,
1981, č. 2, s. 73-136 a čtyři reprodukce Qiných) jednolistů. Definitivní počet Nigrinových tisků ne ní uzavřen. Sami autoři zmíněné studie neregistrují aktualitu, která je
tématem tohoto článku, a časem doplnili i několik dalších dosud neregistrovaných
Nigrinových tisků, zejména také značný počet záznamů z 5. svazku Hejnicovy - Martínkovy Rukověti humanistického básnictví, který vyšel teprve roku 1982.- Dr. Petr
Daněk doplnil ze svého speciálního oboru další tituly: P Daněk, Nototiskařská čin
nost Jiřího Nigrina, Hudební věda 24, 1987, č . 2, s. 121-138; týž, Tisky vokální
polyfonie pražské provenience do roku 1620, Hudební věda 24, 1987, s. 219- 238.Obdobně doplnila dr. Jaroslava Kašparová některé tituly cizojazyčné: J Kašparová,
Španělské tisky 16. století z dílny pražského tiskaře Jiřího Nigrina, in: Documenta
Pragensia X/1, 1990, s. 209-218; táž, Pražské italské tisky 16. a počátku 17. století,
in: Miscelllanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 9, 1992,
s. 61-76. - Doufáme, že časem přistoupíme kolektivně k uveřejnění doplňků k seznamu
Nigrinových tisků.
2 Zjišťovala jsem to v Doplňcích ke Knihopisu u paní dr. B. Wižďálkové v Národní
knihovně a v připravované bibliografii cizojazyčných bohemik v Knihovně Akademie
věd ČR.- Osvědčené bibliografie starších generací registrují tuto aktualitu v německém
znění, např. Č. Zíbrt, Bibliografie české historie, 1900-1912, díl I., č. 1311 a 1312,
a díl III., č. 9560.- R . Wolkan, BĎhmens Antheil an der deutschen Literatur. I. Theil:
Bibliographie, Prag 1890, č. 193, 194- v čísle I., 192 autor dokonce zaznamenává
existenci této německé aktuality s předtitulem "Newe Zeittung", v kvartovém formátu o 4 foliích, což zvláště svědčí o její popularitě . - Harmsův komentátor curyšského
exempláře jednolistu č. 18 Alois Schneider rovněž zjistil tuto obšírnější čtyřlistovou
"Flugschrift" (na rozdíl od "Flugblatt") a cituje exemplář v Mnichově (UB : 4° Phys.
193, 17), ale i další v Berlíně (SB: Flugschrift 1571, 6), a kromě toho odkazuje na spis
G. Hellmannna, Die Meteorologie in den deutschen Flugschriften und Flugblattern
des XVI. J ahrhunderts, ein Beitrag zur Geschichte der Meteorologie (Abhandlungen
der Preussischen Akademie der Wissenschaften,Jahrgang 1921, Physikalisch-mathematische Klas se Nr. 1), Berlín 1921, kde je zaznamenána "eine weitere Prager Flugschrift, dich sich im Ti tel als Ůbersetzung einer in bĎhmischer Sprache erschienenen
Vorlage ausweist" (viz např. Národní knihovna 38 E 4).
3 Viz J Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. J ahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, Wiesbaden 1963, s. 442, č. 10, a s. 16, č. 15 (k 2. vydání došlo ve Wiesbaden
roku 1982).
4 W L. Strauss, The German Single-leafWoodcut 1550-1600, Vol. 3: S-Z, New
York 1975, č. 968 a 1087.
5 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. J ahrhunderts. Herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek in Miinchen in Verbindung mit der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbiittel. (Red.) I. Bezzel. I. Abteilung. Verfasser - KĎrperschaften -Anonyma. Band 1. Aa-Az bis Band 22.
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Wel-Zy. Einfiihrung in die Benutzung von I. Bezzel. Sigelverzeichnis. Stuttgart
1983-1995.
6 L Bezzel, Erstlich gedruckt. Zu einem Topos in Neuigkeitsberichten des spaten
16. Jahrhunderts, Archiv fur Geschichte des Buchwesens, Band 47, 1997, s. 309-328.
Figurují tam i čeští tiskaři Jiří Dačický, Jan Jičínský, Michal Peterle starší a mladší,
Anna Šumanová,Jan Šuman, Mikuláš Pštros a Burian Valda.
7 Deutsche illustrierte Flugblatter des 16. und 17.Jahrhunderts. Hrsg. von W. Harms.
Band VII: Die Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. Kommentierte Ausgabe.
Teil 2: Die Wickiana II (1570-1588). Hrsg. von W. Harms und M. Schilling,
Tiibingen 1997. -Viz též M. Bohatcová, Výzkum jednolistové publicistiky raného
novověku, in: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 1, s. 69-90.
8 Kaple byla zbořena roku 1791. VizE. Poche, Prahou krok za krokem, Praha 1985 2,
s. 239.
9 Místo jména "Zvrat" píše Ulhardt "Zierat".
10 Viz Encyklopedie antiky (red. L. Svoboda, vědecká redakce L. Vare! a L. Vidman),
Praha 1973, s. 146.
11 Viz Ottův slovník naučný, díl17, Praha 1901, s. 735.
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KATEŘINA BEčKOVA

ZANIKLÁ POZDNĚ RENESANČNÍ
ARCHITEKTURA NOVÉHO MĚSTA

Motto:
"Studium vývoje architektury se nemůže omezovat jen na stavby dosud
uchopitelné zrakem a dotykem. Rovnocenný význam má tu i zmizelá
Praha, Praga deperdita, rozšiřující často i pronikavěpole našeho poznání.
Živé i zaniklé architektury jsou si na půdě vědecké práce zcela rovny.
Zmizelá Praha tu dosud žije. "
Dobroslav Líbal, Dvě dávno zaniklá architektonická díla
pražské renesance, in: Staletá Praha 1977

Tento krátký příspěvek není vyčerpávajícím souhrnem systematicky
k danému tématu, tím méně pak jejich rozborem a výkladem. Je pouze naznačením zajímavého momentu stavební historie Prahy a za cíl si klade jediné: inspirovat ke studiu tohoto a podobných témat další badatele.
Nové Město ve své historické, převážně zaniklé podobě bylo již po
dlouhá léta opomíjenou či druhořadou kapitolou pražské stavební historie. Ze zbořených měšťanských domů i palácových staveb byly na
dobových kresbách a fotografiích stále znovu publikovány a citovány
jen některé, zatímco vyobrazení desítek jiných budov ležela prozatím
v depozitářích, aniž by budila zájem badatelů. Příležitost k jejich novému zpracování a zveřejnění se naskytla právě v souvislosti s 650.
výročím založení Nového Města a zejména s přípravou výstavy Zmizelé Nové Město 1 a publikace Zmizelá Praha, Nové Město. 2 Jako autorku obou jmenovaných projektů mne nečekaně, ale příjemně pře
kvapila až zaskočila skutečnost, jak kvalitní a osobitá byla historická
shromážděných poznatků
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architektura novoměstských domů, zejména pak velice bohatá skupina renesanční měšťanské architektury a v ní unikátní soubor pozdně
renesanční - manýristické výstavby, který nemá v ostatních pražských
městech obdoby. 3 Žádný z těchto objektů se dodnes nezachoval, naštěstí však některé byly zachyceny fotografy či malíři těsně před demolicí, takže si alespoň podobu jejich průčelí můžeme dobře představit.
Jiné objevíme podrobným zkoumáním zejména Sadelerova prospektu
z roku 16064 a Huberova plánu z roku 1769. 5

* **
Skupina měšťanských domů vznikajících na Novém Městě v inspirativním rudolfínském období ve dvou desetiletích na přelomu 16. a 17.
století měla převážně tyto shodné rysy: rozsáhlou "karlovskou" parcelu, která umožňovala vystavět průčelní objekt v takové šíři, že bohatě
postačoval potřebám majitele jen ve dvou nadzemních podlažích. Protože průčelí byla šířková, byla pohledově završena ne jedním, ale celou
řadou štítů vyrůstajících z atiky. Není třeba zdůrazňovat, že štíty s atikou
jako dominantní zdobný prvek domu byly nejvýmluvnějším vizuálním vyjádřením společenského postavení majitele, jeho vkusu i zámožnosti. Protože však, jak bylo řečeno, novoměstské měšťanské domy
byly v podstatě nízké, jen jednopatrové, tyčila se záměrně "hradba"
atiky se štíty do monumentální výše jednoho a půl až dvou podlaží.
Takto charakterizovanou skupinu reprezentují v dochované dokumentaci zejména tyto domy:
1. Dům čp. 832 na nároží Václavského náměstí aJindřišské ulice,
zvaný U Císařských, zbořen roku 1895 (obr. 1, 2)
Díky své poloze jde pravděpodobně o nejznámější a nejčastěji publikovaný měšťanský dům zmizelého N ového Města. Fotografie z doby
před demolicí zachycují dům po stavební úpravě, která sice nezměnila
hmotu domu, ale narušila jeho původní charakter vestavbou druhého
obytného patra za vysokou atiku a opticky tím jakoby degradovala jeho
nárožní věž. Původně byl však objekt jednopatrový, což dokládá známá rytina dolní části Václavského náměstí od Josefa Carmineho 6, vytvořená kolem roku 1785. Z římsy zakončující atiku domu vyrůstá
řada štítů, tři do náměstí a sedm do Jindřišské ulice. Atika je členěna
pilastry i polosloupky, na něž vertikálně nad římsou navazují pilastry
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Císařských čp.

832 od Václavského náměstí nedlouho před demolicí
roku 1895. Foto H. Fiedler, Muzeum hl. města Prahy.

2.

Dům

U Císařských čp. 832 od Jindřišské ulice.
Foto H. Fiedler, Muzeum hl. města Prahy.
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rámující střední pole štítů, která byla plasticky zdobena. Všechny štíty
jsou pak zakončeny rozeklaným nástavcem s kuželkou uprostřed. Na
Sadelerově prospektu stojí na místě tohoto domu směrem do náměstí
tři menší gotické objekty. Lze předpokládat, že nový dům vznikl jejich přestavbou kolem roku 1610, a je také velmi pravděpodobné, že
původní domy byly v hmotě domu U Císařských zachovány až do výše
prvního patra; nepravidelný rytmus jeho oken by této domněnce nahrával.
2. Dům čp. 656 v Žitné ulici, zvaný U Lajblů, zbořen roku 1888
(obr. 3)
Je smutnou skutečností, že další významný objekt této architektonické skupiny máme zachován pouze ve dvou kresbách.7 Hladká, zřej
mě v baroku upravovaná průčelní fasáda domu, s trojicí sdružených
oken a domovním znamením v prvním patře, portálem ve střední ose
domu a půlkruhově zakončenými okny v přízemí, prudce kontrastuje
s vysokou, bohatě plasticky členěnou atikou a třemi neméně zdobnými štíty. Složitost architektonické a výtvarné výzdoby atiky a štítů,
kterou D. Líbal nazývá "vyvrcholením ohlasů severské renesance", je
mimořádná. Atika je rozdělena šesti dvojicemi bohatě tvarovaných
polosloupků (třičtvrtěsloupků?) na pět polí. Nad prvním, třetím a pátým polem atiky, která obsahují vždy dvojici slepých sdružených okének, vidíme celkem tři štíty s plastickými výplněmi ve středních polích, která jsou lemována vzhůru se rozšiřujícími pilastry s patkou
a hlavicí a dvojicemi volutových křidélek po stranách a završena rozeklaným štítovým nástavcem s čučkem uprostřed. Druhé a čtvrté pole
atiky obsahuje půlkruhově zakončené výklenky, v jejichž ose jsou mezi
štíty umístěny obelisky. Atika a štíty jsou vzájemně odděleny pásem
s triglyfy a triglyfový motiv se objevuje i na dalších místech štítu a atiky.
Kompoziční schéma i proporce atiky a štítů domu U Lajblů se podobají nejvíce již zmiňovanému domu U Císařských, jsou však tvarově
rafinovanější a bohatší. Ani tento dům není zachycen Sadelerovým
prospektem, a proto lze předpokládat jeho vznik nejdříve koncem prvního desetiletí 17. století.
3. Dům čp. 658 na nároží Žitné a Příčné ulice, zvaný U Raků
či U Krejcárků, zbořen roku 1892 (obr. 4)
Téměř v sousedství domu U Lajblů na nároží Žitné a Příčné ulice
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stál další dům s výraznými a mohutnými renesančními štíty. Nad nízkou atikou členěnou jen sokly pilastrů je průčelí do Žitné ulice završeno čtveřicí velkých tříetážových štítů a kratší průčelí domu do ulice
Příčné štítem jediným, na tuto čtveřici kolmým a ještě mohutnějším.
Etáže štítů jsou členěny a lemovány pilastry, v jejich dolních polích

3. Dům U Lajblů čp. 656 v Žitné ulici nedlouho před demolicí roku 1888.
Xylografie B. Kutiny, Muzeum hl. města Prahy.
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jsou vejcovitá a půlkruhově zakončená okénka, v horních jen malé kruhové otvory. Rozeklané nástavce všech pěti štítů nesou uprostřed lucerničku . Fasáda domu je upravena barokně. Stavbu lze časově umístit
opět do prvního desetiletí 17. století.

4. Dům U Krejcárků čp. 658 na nároží Žitné a Příčné ulice před demolicí roku 1892.
Foto K. Maloch. Reprodukce fotografie z knihy Zmizelá Praha I, Praha 1945.

~- Dům čp. 310 na nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice, zvaný
U Sálků, zbořen roku 1939 (obr. 5)
Dvojice štítů podobného rozvrhu a vzhledu jako u předchozího domu
U Krejcárků se zachovala na budově známého pivovaru U Šálků
v Resslově ulice až do konce třicátých let 20. století. Fotografie naznačují, že jde pravděpodobně jen o torzo štítového průčelí, neboť levý ze
dvou š títů má po levé straně ubourané volutové · křídlo a navíc je nad
levou částí domu ještě dost místa pro štít třetí. Štíty vyrůstají z nízké
atiky a horizontálně jsou členěny třemi etážemi, z nichž třetí je tvoře
na rozeklaným nástavcem. Vertikálně štíty člení jen lizény, které rozdělují dolní etáže štítů na pět polí.
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5. Dům U Šálků čp. 310 v Resslově ulici před demolicí roku 1939.
Fotograf neznámý, Muzeum hl. města Prahy.

5. Dům čp. 1107 v Truhlářské ulici, zvaný U Biskupů, zbořen
roku 1899 (obr. 6)
Tento dům je téměř zapomenutou architekturou. Jeho dvakrát se
zalamující průčelí do ulice nasvědčuje tomu, že byl vystavěn na místě
nejméně tří menších domů, jejichž hmotu částečně využil. Mimochodem u tohoto domu nejde o "karlovskou" parcelu, neboť Truhlářská
ulice byla zastavěna již před založením Nového Města a schéma pů
vodní zástavby bylo zachováno. Dům je jednopatrový s devíti dvojicemi sdružených oken v patře. Čtyřosá střední část domu je završena
atikou, z níž vyrůstají čtyři štíty, krajní menší, prostřední větší. Atika
a štíty jsou členěny lizénami, štíty mají rozeklané nástavce. Po stranách této střední části domu jsou štítové vikýře s volutovými křídly
a trojúhelnými nástavci, vpravo dva, vlevo tři. Na fasádě je barokní
domovní znamení, freska P. Marie(?) v kartuši.

***
Z pozdně renesančního období jsou na Novém Městě známy ještě
další pozoruhodné stavby, které je třeba si alespoň pro souvislost při
pomenout:
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6.

Dům

U

Biskupů čp. 1107 v Truhlářské ulici před demolicí
Foto Jindřich Eckert, Muzeum hl. města Prahy.

roku 1899.

6. Věž U Lhotků při domě čp. 791 na nároží Václavského náměstí
a Vodičkovy ulice, zbořena roku 1912 (obr. 7)
Věž byla známou dominantou střední části Koňského trhu. Spolu
s nárožní věží domu U Císařských na protilehlé straně náměstí opticky výrazně akcentovala jeho šířku . Při pohledu na vedu ty náměstí od
Koňské brány k Můstku lze dokonce konstatovat, že věž vytvářela jakýsi optický klam. Natolik totiž dokázala upoutat pohled pozorovatele, že odvedla pozornost od zúžení náměstí při Františkánské zahradě
a bylo snadné vnímat plochu Koňského trhu v plné zamýšlené šíři.
Věž byla čtyřboká, třípatrová, avšak ve výši dalších dvou pater ji završovala vysoká atika a štít z každé strany. Atika na všech čtyřech stranách byla členěna pilastry na čtyři pole s dvojicí půlkruhových okének
ve středním poli a s výklenky v krajních polích. Štíty měly volutová
křídla, rozeklaný nástavec s lucerničkou uprostřed a piniovými šiškami po stranách, lucerničky byly i v nárožích mezi štíty.
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Věž při domě

U Lhotků čp . 791, zbořena roku 1912. Foto F Fridrich, kolem
roku 1875. Reprodukce fotografie z knihy Zmizelá Praha I, Praha 1945.
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7. Dům čp. 1186 na Petrském náměstí, zvaný U Čapků, zbořen
roku 1936
Za banální klasicistní fasádou rozsáhlého průchozího domu čp. 1186
mezi Petrským náměstím a Klimentskou ulicí, jak nám ji zachytily
fotografie z doby před demolicí, se skrývalo pravděpodobně velice
hodnotné renesanční jádro, o čemž svědčí arkádové nádvoří datované
rokem 1612. Bohužel původní podobu průčelí domu neznáme, lze
však předpokládat, že zdobnému nádvoří mohlo odpovídat i zdobné
štítové průčelí.
8. Skupina Helmovských mlýnů čp. 1220-1221, Klimentská ulice,
bourány postupně do roku 1928 (obr. 8)
Výrazné pozdně renesanční tvarosloví prozrazují i štíty dvou mlýnů
Helmovské skupiny v Petrské čtvrti u Klimentské ulice. Mohutné štíty jsou posazeny na užších průčelních stranách budov obrácených
k vodě. Dolní část štítu vždy tvoří vysoká atika, na níž jsou vystavěny
dvě štítové etáže s volutovými křídly, a třetí je tvořena rozeklaným
nástavcem s obeliskem uprostřed. Obelisky jsou lemována i volutová
křídla. Štít i atika jsou členěny pilastry a lizénami.

8. Skupina Helmovských mlýnů čp. 1220-1221 u Klimentské ulice, sedmdesátá
léta 19. století. Xylografie B. Wachsmanna, Muzeum hl. města Prahy.
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9. Dům čp. 243 v Šítkovské ulici, zbořen roku 1903 (obr. 9)
Zajímavou kuriozitou je poslední z objektů, které chci v této souvislosti připomenout. Malý jednopatrový domek ve Vojtěšské čtvrti na
nároží původní Šítkovské ulice a bezejmenné uličky, směřující k břehu

9. Dům čp. 243 v Šítkovské ulici před demolicí roku 1903.
Fotograf neznámý, Muzeum hl. města Prahy.
řeky

zadním průčelím, téměř vyrůstal z vltavské hladiny. Přesně na
tom místě stojí dnes budova Hlaholu (čp. 248), vystavěná na zpevně
ném a rozšířeném nábřeží. Původní malý jednopatrový dům je završen
atikou a štíty zalamujícími se v nároží. Atika prorůstá do štítů, které se
střídají zleva malý a velký, celkem dva velké a tři malé. Všechny štíty
mají rozeklané nástavce a jsou členěny pilastry a římsami. Fasáda domu
je hladká. Celkově působí stavba se svou štítovou výzdobou v poněkud
"hrubším" a zjednodušujícím, nikoli však nenápaditém provedení jako
miniaturizovaný ohlas soudobé architektury velkých novoměstských
měšťanských domů. Nabízí se tak myšlenka jakéhosi zlidovění tehdy
módního a inspirativního architektonického prvku, podobně jako je
selský barok zlidověním barokního tvarosloví. Můžeme jen litovat, že
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této pražské "lidové" pozdní renesance nemáme zdokumentováno více.
* * *
Architektonická kapitola, k níž tento příspěvek směřuje, je natolik
významnou a unikátní epizodou stavebních dějin Prahy, že by o ní
byly jistě napsány již desítky odborných statí, kdyby stavební příklady
dosud fyzicky existovaly. Jmenované domy a objekty jsou jen nejvýraznějšími doložitelnými představiteli uvedeného stavebního období,
nikoli jedinými. Při systematickém zpracování "zmizelé Prahy" by bylo
možné nadít se ještě dalších překvapení a nových souvislostí.

Poznámky:
1 Výstava Zmizelé Nové Město, Muzeum hlavního města Prahy, od 26. 3. do 31. 12.
1998.
2 K Bečková, Zmizelá Praha. Nové Město, Praha 1998.
3 M Vilímková- D. Líbal, Umění renesance a manýrismu. Architektura, in: Praha
na úsvitu nových dějin, Praha 1988.
4 Panorama Prahy, Filip van der Bossche roku 1606, ryl Johann Wechter, vydal Jiljí
Sadeler roku 1618. Otisky rytiny jsou uloženy ve všech významných grafických sbírkách (Muzeum hl. města Prahy, Archiv hl. města Prahy, Národní galerie a další).
5 Pohled na Prahu z ptačí perspektivy od Josefa Daniela Hubera z roku 1769. Originál perokresby dvanácti dílů plánu je v majetku Osterreichische Nationalbibliothek ve
Vídni. Reprodukce jednotlivých dílů plánu viz] Hofman, Obraz barokní Prahy, Praha 1944, reprodukce pravobřežní části viz K Bečková, Zmizelá Praha. Nové Město,
Praha 1998.
6 Kolorované otisky mědirytiny jsou uloženy ve sbírkách Muzea hl. města Prahy
(inv. č. 3048) i Archivu hl. města Prahy (sign. AMP 155).
7 Xylografie B. Kutiny a kresba tužkou V. Morstadta, Muzeum hl. města Prahy.
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N OVOMĚSTSKÉ RADNÍ ELITY 1650-1700

Při výzkumech novoměstských elit se dříve či později dospěje
k ožehavému tématu srovnávání majetkové, politické i kulturní úrovně novoměstských měšťanů s jejich staroměstskými vrstevníky- jako
snad jedinou u nás srovnatelnou kategorií. Ve svém příspěvku 1 (vzhledem k nedokončenému pramennému výzkumu spíše diskusním) chci
po stručné sumární informaci o osobách v radě působících upozornit
prostřednictvím dílčích poznatků z historie rodin novoměstských radních na možná úskalí těchto komparací. Takovým úskalím je přede
vším prolínání patricijských rodin a fluktuace jejich členů mezi Starým a Novým Městem, v tomto konkrétním případě související
s pobělohorskými změnami .
V letech 1650-1700 působilo v radě Nového Města pražského celkem sedmdesát osob. 2 Výrazně zde převládl český živel. Z uvedeného
počtu bylo 28 % osob usedlých na Novém Městě alespoň po jednu
generaci, 16 % přesídlilo ze Starého Města a pouze dvě osoby přišly
z Malé Strany. Dalších 23 % přišlo z ostatních míst zemí Koruny čes
ké, nejvíce z jižních a západních Čech. Tři osoby, tedy pouhá 4 %,
se přistěhovaly prokazatelně z ciziny, jedna z Uher a dvě z Rakous.
U 25% radních se okolnosti jejich příchodu na Nové Město objasnit
nepodařilo, pouze u tří osob se lze důvodně domnívat, že se přistěho
valy z Itálie či jiné země románského kulturního okruhu, dvě další
zřejmě přišly z německých zemí. 3
O členech rady přišlých ze Starého Města nutno dodat, že přísluš
níci některých bohatých patricijských rodin (např. Řečičtí, Kutnauerové, Ledčanští, Krocínové, Millerové) často sídlili na Starém i No-
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vém Městě a své pobyty z různých důvodů měnili . Zikmund Winter
popsal situaci Jana staršího Ledčanského z Popic, který se stal perkmistrem hor viničných, ale Staroměstští ho jako měšťana Nového Města
odmítli ve funkci potvrdit. S argumentem, že má na staroměstském
rynku dům, v němž hodlá úřadovat, neuspěl, a musel tedy přijmout
městské právo na Starém Městě. 4 Zajímavý je také případ Františka
Felixe Bláhy Chotětovského, který přišel roku 1663 na Nové Město
z Mladé Boleslavi, odešel zřejmě na Město Staré, kde se roku 1670
objevuje na posledním, 18. místě v radě, ale následujícího roku se definitivně usadil na Novém Městě a rovněž se hned uplatnil v městské
radě. Pocházel ze zámožné rodiny vlastnící grunty v Brandýse, jeden
jeho bratr byl královským rychtářem v Hradci Králové, druhý děka
nem slánským. 5
Před svým dosazením do rady vykonávala více než polovina osob
(celkem 57%) různé funkce v nižších městských úřadech. Nejvíce radních dříve působilo jako obecní starší, pak soudcové práva konířského,
desítisoudcové, šestipáni, berníci a úředníci špitálští. Šest z nich pracovalo jako písaři a tři byli služebníky purkmistrovského úřadu.
Z profesí, které radní zastávali, převládají jednoznačně nákladníci
piva vaření s 34 %, což je v tomto století na Novém i Starém Městě
pražském známým a obvyklým trendem. Dále následuje výše zmíně
ných 8,5 % písařů radních a 4 % pracovala jako služebníci purkmistrovského úřadu . V radě pak usedli tito cechovní starší: dva řezníci,
soukeník, plavec, forman, truhlář, koželuh. Jeden radní byl lékárníkem, dva přišli do Prahy jako vojáci, zjištěn byl zatím pouze jeden
obchodník! U 29 osob (41 %) nebylo možno údaje o povolání jednoznačně určit. 6
Někteří členové

rady zastávali i úřady ve státní správě: tři z nich byli
ustanoveni královskými rychtáři na Novém Městě, jeden byl
komorníkem při zemských deskách, další pokladníkem pivního a vinného tácu, jiný proviantmistrem. Šimon Kutnauer se stal radou soudu
nejvyššího purkrabství a působil jako berník za městský stav v hlavní
sněmovní komisi v roce 1652.7
Nobilitováno bylo s určitostí 32 osob, u většiny z nich k tomu byl
dán předpoklad privilegiem z roku 1649.8 Bez přídomku a jakýchkoli
zmínek o nobilitaci je 22 osob .
postupně
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Majetkové poměry radních, zjišťované zatím na základě kšaftů
a inventářů, jsou dosti rozmanité. Hlavním předmětem tezaurace majetku byly rozhodně nemovitosti. Od jednoho či dvou domů, případně
vinice a pole (zjištěno u 23 %), až k nejbohatším domácnostem (asi
sedmi), .které vlastnily čtyři až šest většinou nákladnických domů
v celkové sumě 15 000 až 18 000 zl. (počítáno v cenových relacích
šedesátých a sedmdesátých let 17. století) s větším množstvím polí,
luk, chmelnic a vinic v Praze, případně na Mělníku, s dvorem v okolí
Prahy i jinde. Několik osob vlastnilo i deskové statky.
U 31 %radních se podařilo zjistit, které domy sami obývali. Osm
z nich bydlelo ve vlastním domě na Koňském trhu, čtyři v domech ve
Vodičkově ulici, tři v domech na trhu Dobytčím, dva v Žitné, dva
v ulici na Dláždění, po jednom v Hybernské, Široké, Spálené, na Poříčí a v Podskalí.
Jasným společným znakem všech inventářů, bohatých i chudších,
jsou odkazy - zbožná nadání kostelům, klášterům a kongregacím
v Praze i mimo ni. Pohybují se od několika desítek zlatých až do slušné výše 6 840 zl.
Řada radních se dožila poměrně vysokého věku. Setrvávali v úřadech
desítky let a někteří, třeba i bývalí poddaní, se domohli významného
postavení. Lze to dokumentovat na životních osudech tří členů měst
ské rady a posléze královských rychtářů na Novém Městě pražském.
Chci naznačit, z jakých výchozích pozic a jakými způsoby budovali
svou kariéru. Přicházeli z různého prostředí, odlišných rodin, ale všichni
tři získali značný majetek a dosáhli společenské prestiže.
Jiří Antonín Vitášek z Gamsenfelsu, bývalý poddaný s výhostem od
Viléma z Lobkovic z roku 1616, přišel do Prahy roku 1644 z Bíliny.
Zastával místo mlýnského písaře při Šítkovských mlýnech a při švédském obléhání roku 1648 byl ustanoven hejtmanem nad praporcem
podruhů a lidu obecného. Byl nobilitován a roku 1650 se ocitl v městské
radě, kde potom působil 19 let; dalších 18 let byl rychtářem. Svého
úředního postu a svých kolegů si zřejmě vážil, neboť chtěl, aby ho po
jeho smrti "slavný magistrát Nového Města" doprovodil na poslední
cestě do sklípku ke kostelu sv. Petra na Poříčí. Do kaple domu radního věnoval na památku mosazný šestiramenný svícen a žádal, aby v ní
byly slouženy mše za jeho osobu. 10 Nebyl to počin zcela ojedinělý, svůj
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vztah k radě a městu dali najevo i jiní. Již zmiňovaný František Felix
Bláha daroval radnicím obou měst- Starého i Nového - každé obraz
od Karla Škréty. 11 Václav Vrána Libochovský z vděčnosti odkázal novoměstské obci 200 zl. "na druhý stroj vodární na nových mlejnech
k vedení vody po městě. "12
Daniel Václav Reichknecht z Reichenfelzu pocházel z novoměstské
měšťanské rodiny. Jeho otec Michal Reichknecht, snad starší kožešník, ještě roku 1627 odmítal přestoupit ke katolické víře, byv za to
stíhán rekatolizační komisí. Jeho syn Daniel Václav, nákladník piva
vaření, však určitě konvertoval, protože se roku 1670 objevuje jako
soudce práva konířského a od roku 1683 zasedal pět let v radě, pak byl
až do roku 1705 královským rychtářem . Nobilitován byl až roku 1690
lateránským palatinem a spoluradním Lopatským z Liběchova. 1 3
Václav Matouš Lhoták ze Lhoty pocházel z mimopražské rozvětve
né úřednické rodiny vlastnící deskové statky. Městské právo přijal roku
1686 a brzy na to se stal radním; potom zůstal neuvěřitelných 31let
královským rychtářem. 14
Pokud jde o kariéry novoměstských radních, je zde ještě jedna zajímavá kategorie, o které zatím nebyla řeč, a to dráhy exulantské. Při
četbě prací Volfa, Bílka, Lívy a Denise nabývá člověk chmurného dojmu, že odchodem řady významných a majetných rodin do exilu se
jejich působení ve vlasti (kromě smutné peripetie saského vpádu) definitivně uzavřelo. U řady rodin však tomu tak nebylo. Chci zde upozornit na ty, kteří sice do exilu odešli, ale vrátili se a dosáhli významného postavení.
Zatímco Florian Písecký z Kranichfeldu, člen staré, vzdělané a mohovité rodiny z Nového Města pražského (doma označený za urputného a škodlivého sektáře) roku 1632 umíral v Pirně, jeho syn Fridrich se vrátil do Prahy. Získal zřejmě zpět část otcova majetku a
pokračoval v nákladnické živnosti. V letech 1658-1682 zasedal
v městské radě a zanechal pak po sobě četné potomstvo a solidní majetek- tři velké domy a finanční hotovost více než 6000 zl. 15
Jiného úspěchu zase dosáhl Václav Zikmund Lopatský z Liběchova.
I on pocházel z bohaté a známé nákladnické rodiny žijící na Novém
i Starém Městě. V městech pražských sahá její historie bezpečně
k počátkům 16. století, kdy se její člen objevil v radě Starého Města
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pražského. A je to historie bohatá. Již roku 1526 měl Jiří Lopatský
z Liběchova, jak píše Ruthova kronika, konflikt s Janem Paškem
zVratu a v tomto střetu přišel o život. Václav Zikmund Lopatský byl
tak jako jiní stíhán reformační komisí a po smrti svého otce Václava
odešel s matkou za hranice. Nejpozději roku 1656 se však vrátil, stal se
šestipánem a od roku 1682 byl v radě. Od papeže Inocence XI. získal
roku 1684lateránský palatinát. Majetkovou úroveň rodiny se mu ovšem
obnovit nepodařilo. Zanechal jeden dům, vinici na Mělníce a hotovost asi 1000 zl,1 6
Největších úspěchů na poli úředním dosáhl zřejmě Šimon Kutnauer
ze Sonnenštejna- další potomek slavné rodiny. Kutnauerové byli čeští
bratři, zámožná a vzdělaná nákladnická rodina na Starém Městě pražském. Šimon byl synem popraveného radního Jana Kutnauera. Odešel do emigrace a během saského vpádu se vrátil z Pirny zpět. Zůstal
v Praze a přestoupil ke katolické víře. V městské radě se objevuje již
roku 1647. V roce 1652 byl povolán za městský stav do komise provádějící generální vizitaci. Z jeho kšaftu se dovídáme, že dosáhl hodnosti rady soudu nejvyššího purkrabství. Zanechal nevelký majetek dva domy, hotovost 100 zlatých a poměrně skromnou výbavu, jejíž
úroveň přesahuje pouze knihovna. 17
Ne každý z uvedených radních dokázal ovšem zbohatnout (s největší pravděpodobností především na emigraci vlastních příbuzných)
v té míře jako komorník desk zemských a radní Eliáš Karel Myslích,
nákladník z luteránské rodiny Myslichů z Willenštejna. Zanechal po
sobě čtyři velké domy, šest vinic, množství polí a luk i velkou finanční
hotovost. 18
Takovýchto pestrých osudů bylo více, i když určitě nešlo o masový
jev. Podobně jednali například Ledčanští z Popic, Strnistkové z Lvové
brány, Řečičtí. Všichni z nich se v době pobělohorské nakonec uplatnili ve své vlasti.
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Poznámky
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pražského v letech 1600-1650, Pražský sborník historický (dále PSH) 29, 1996,
s. 59-106.
2 AMP, rkp. č. 97, f. 275a- 364b, obnovy rady v letech 1682-1700 rekonstruovány
ze zápisů relátorů v novoměstských trhových knihách z tohoto období.
3 AMP, rkp. č. 558, 559, 560, 561.
4 Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I-II., Praha 1892, s. 358.
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PŘÍSPĚVEK K SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ
CHARAKTERISTICE NOVÉHO MĚSTA PRAžSKÉHO
V 17. STOLETÍ- DOMOVNÍ MAJETEK JAKO VÝRAZ
SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU MĚSTA

Svou studii chápu spíše jako diskusní příspěvek na téma sociálně
-ekonomického vývoje Nového Města pražského, a to v souvislosti
s mými výzkumy v oblasti měšťanské knižní kultury na Novém Městě
v 17. století, které mne přivedly i k otázkám společenské a ekonomické
situace novoměstských měšťanů . 1
Na tyto otázky speciálně pragensiální literatura v současnosti bohužel nenabízí příliš odpovědí, i když v poslední dekádě nelze již u historiků hovořit o úplné absenci zájmu právě o novoměstskou lokalitu
v období 17. stoletU Pro odpovědi na otázky sociálně-ekonomického
charakteru Nového Města se i přesto musíme stále ve sledovaném období obracet ke starší badatelské generaci, reprezentované např. Zikmundem Wintrem a později Václavem Lívou. Díky ní přežívá před
stava o Novém Městě jako o lokalitě, která představuje jakýsi prototyp
královského města v českých zemích v 16. i 17. století. 3 I když se ve
výše uvedené novější literatuře objevují korigující opačná tvrzení, která hovoří o srovnatelnosti Nového Města co do početnosti populace,
hospodářského potenciálu, sociální skladby i kulturního významu v prvé
řadě s městem Starým, domnívám se, že vzhledem k současnému stavu bádání nacházejí tato tvrzení bezpečnou oporu pouze pro sféru kulturní. Neopírají se totiž o systematický výzkum sociálně-ekonomické
struktury obou měst pražských. 4
Z celého širokého spektra možných charakteristik sociálně- ekono
mické struktury raně novověkého města jsem zvolila sledování domovního majetku, vývoj jeho struktury, ceny i majitelů, a to hlavně ve
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vztahu k významným dobovým politickým i hospodářským změnám.
Nemíním tu ovšem v žádném případě konkurovat podrobným místopisným studiím Lancingrovým, které ostatně mají jiná metodická východiska a systematicky sledují jen úzký okruh vybraných lokalit Nového Města pražského. 5 Domovní majetek jsem vybrala s ohledem na
jeho celkový význam i finanční hodnotu, kterou ve spektru měšťan
ských majetků v 17. století představoval. Dům vytvářel konkrétní vazbu měšťana k městu, nabízel mu i možnost zisku v případě pronájmu,
prostředek vnější prezentace i stavovské příslušnosti, ale především jeho
cena představovala prakticky nejvyšší položku v měšťanově majetku.
Toto tvrzení opírám o odhady cen nemovitého i movitého majetku
z měšťanských pozůstalostních inventářů i výsledky starších studií
k dějinám cen a mezd. 6
Prvořadým pramenem ke sledování této problematiky jsou samozřejmě prameny berní, tedy berní rula a její následné revizitace. 7 Již
tento katastr koriguje tradované představy o Novém Městě jako o prototypu královského řemeslnického města a naznačuje odstup, jaký se
vytvořil mezi pražskými městy na straně jedné a ostatními českými
královskými městy na straně druhé. Tento odstup se týká nejen počtu
domů (dle berní ruly celkem 1172 na Novém a 1052 na Starém Měs
tě), ale i jejich daňového zatížení. I ta nejvýznamnější z královských
měst (např. Kutná Hora nebo Plzeň) se Novému Městu pouze přibli
žovala, pokud jde o celkový počet domů, ale v žádném případě jejich
daňovým ohodnocením, které s jistými výhradami odráželo hodnotu
těchto nemovi to stí a které bylo na N ovém Městě mnohonásobně vyšší. 8
Tentýž propastný rozdíl se týkal i nesrovnatelného počtu deskových
domů či domů šosovních v majetku osob panského stavu, který byl
i ve významnějších královských městech sotva desetinou stavu na Novém Městě. 9
Pokud tedy u těchto měst nelze srovnávat počty a hodnoty domů,
jak by ze vzájemného srovnání vyšli jejich majitelé? Prakticky jedinou
srovnatelnou skupinu majitelů domů představovali řemeslníci. Samozřejmě opět nikoli co do jejich celkového počtu, ale co do množství
jejich specializací. Pouze tímto ukazatelem se Nové Město výrazně
neodlišovalo od významnějších českých královských měst. Obdobně
i zde byla mezi řemeslnickými majiteli domů nejpočetněji zastoupena
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řemesla potravinářská (respektive podnikatelé v této oblasti- nákladníci) a oděvní. Tato charakteristika byla narušena jen výskytem specializací ve čtvrti zderazské (mám na mysli plavce, jircháře a koželuhy),
jejichž počty i koncentrace na okraji města ovšem nikdy nevedly k tomu,
aby ovlivnily celkový ekonomický profil města. Právě tyto výše uvedené údaje ovšem patrně vedly starší badatelskou generaci k zařazení
Nového Města pražského do skupiny řemeslnických měst. Toto zjednodušení ovšem nezohlednilo existenci městských elit, pro celkový
charakter města významných skupin měšťanského obyvatelstva. Jejich
počty i ekonomický potenciál byly v zemském centru jako celku bezpochyby významnější než v ostatních městech království. 10 Prestiž měs
ta zvyšovala ovšem i další skupina městských "obyvatel", která se i podle
berních záznamů usazovala či přesněji řečeno zakupovala hojněji také
na Novém Městě, a to byla šlechta. Zatím lze vyslovovat pouze hypotézy o tom, že jí tato lokalita nabízela v 17. století cenově přístupné
domy i pozemky a hlavně lepší technické podmínky pro jejich budoucí stavební zhodnocení, a to vše v blízkosti prestižního, ale bohužel již
stavebně nasyceného staroměstského centra. Šlechtu nalezneme
v berních pramenech v souvislosti s celkem již zmíněných panských
a deskových domů. Tato prestižní zástavba se soustředila kupodivu
v nejlidnatější čtvrti Nového Města, ve čtvrti zderazské, po níž následovala již podle předpokladu čtvrť jindřišská, považovaná všeobecně
za nejzámožnější čtvrť novoměstskou. 11 Naopak nejméně těchto domů
nalezneme rovněž podle očekávání ve čtvrti petrské, která navíc vykazovala po třicetileté válce nejvyšší ztráty v domovním majetku. 12 I tato
relativně nejchudší část Nového Města ovšem výrazně převyšovala
ve sledovaném ukazateli panských a deskových domů úroveň ostatních měst v zemi. Soustředění těchto domů v jednotlivých novoměst
ských čtvrtích odpovídá i rozložení nejdražších domů měšťanských,
tak jak jsou ohodnoceny v katastru (tj. v kategorii nad 5 zlatých). Ty
se totiž rovněž soustředily v prvé řadě ve čtvrti zderazské. 13
Berní prameny tedy jasně naznačily, že jedinou srovnatelnou lokalitu pro Nové Město pražské představuje v rámci českých zemí pouze
druhý výjimečný celek, a to Staré Město pražské. I tato komparace má
ovšem svá úskalí ve snaze obou měst podhodnotit, a to nejen v berních
pramenech, svou ekonomickou situaci. "Evergreenem" rozvržení berně
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pro Nové Město i sestavování její revizitace byla snaha novoměstských
prezentovat se jako město "zahradníků, plavců, koželuhů a podobných chudých řemeslníků . .. kde bylo navíc válkou několit set domů
(sic!) strženo ... "14 O tom, že zařazení plavců mezi chudé řemeslníky je
problematické, není- vzhledem ke zpracování této otázky v literatuře
-třeba se podrobně zmiňovat. 15 Také druhý argument N ovoměstských
o zničení stovek domů usvědčuje berní rula z nepravdivosti. Domovní
fond totiž došel výraznější úhony pouze ve čtvrti petrské, kde
v padesátých letech nalezneme 83 zničené domy (z celkového počtu
111 na celém Novém Městě). Nutno dodat, že obdobné argumenty
využívali Novoměstští po celou dobu třicetileté války, když se pravidelně obraceli na panovníka s žádostmi o snížení či zmrazení růstu
obecních dluhů . Tam se objevují stížnosti na neúnosné finanční ztráty
i devastaci domovního majetku způsobenou pobytem ("ložírováním")
vojska nepřátelského, ale i císařského 16 , kterým mělo být podle jejich
tvrzení postiženo ze všech pražských měst pouze Město Nové. Tato
skutečnost bezpochyby zvýšila výši obecního dluhu a ztížila i finanční
situaci řady měšťanů, ale její podíl na likvidaci domovního fondu rozhodně nemohl dosáhnout zmiňovaného počtu několika set domů. 17
Podobné snahy o "úpravy" ekonomické situace byly více než odrazem
reálné situace, která byla koneckonců pro česká města hlavně v centru
země obdobná, spíše přímou reakcí na snahu sousedního Starého Města
rozvrhnout kontribuci, ale i jiné povinnosti pro obě města paritně .
Zatímco u dodávek různých válečných potřeb, zajišťování opevňova
cích prací a v neposlední řadě i při podílu na mimořádné berni se to
podařilo, u vlastní berně tyto snahy nikdy neprošly. Průměrné daňové
zatížení měšťanského domu na Starém Městě pražském zůstalo ve
druhé polovině 17. století s ohledem na reálný stav zhruba o třetinu
vyšší než na Novém Městě, a také v kategorii nejvyššího daňového
zatížení, kde se novoměstský měšťan vyskytoval výjimečně (lx), nalezneme značný počet (44) měšťanů staroměstských. Ale už v dalších
nižších kontribučních kategoriích nejsou tyto rozdíly tak výrazné. 18
Ze všech výše uvedených argumentů vyplývá, že jednoznačně negativní pohled na sociálně-ekonomickou strukturu Nového Města ve
vztahu k Městu Starému je třeba na základě údajů z berní ruly odmítnout, a to jako skutečnost silně ovlivněnou vzájemnými spory obou
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měst, které vyvstávaly při rozvrhování berně, kdy obě města uplatňo
vala účelovou, silně zkreslenou argumentaci.
Katastr samozřejmě zachytil domovní majetek i přes doplnění údajů z revizi tací, jejichž data se od původně rozvržené berně příliš neliší,
staticky - ve stavu k určitému datu. Dynamiku změn spojenou
s vývojem domovního majetku, jeho cen, majitelů, případně stavebních úprav v něm samozřejmě hledat nemůžeme . A tady sehrávají nezastupitelnou roli trhové knihy, zachované pro Nové Město pražské
z celého období 17. století. Jedná se o pramen o to významnější, že
díky Čarkovu zpracování vývoje cen staroměstských domů poskytuje
i některé možnosti srovnání vývoje v obou pražských městech. 19
V tomto rozsáhlém komplexu 19 rukopisů jsem provedla sondy
(v pětiletých cyklech s odstupem asi 10 -15let) od roku 1595 do konce 17. století. 20
V 17. století se vývoj celkového objemu obchodů s domy vyvíjel na
Novém Městě pražském shodným způsobem jako v sousedním Starém Městě, tj. během celé první poloviny století, včetně válečných let,
vykazoval stejnou výši. Pokles nastal prokazatelně v obou městech až
od padesátých let 17. století, ale zatímco na Novém Městě pražském
se jednalo o redukci dosahující 10-15 %, na Starém Městě byl tento
pokles mnohem dramatičtější (40 %). Útlum obchodů souvisel nepochybně s důsledky rozsáhlých majetkových změn, ke kterým došlo
v souvislosti s konfiskacemi a válečnými událostmi v první polovině
století. Na počátku druhé poloviny nastoupila jistá stabilizace vlastnických vztahů k domům, byť na Novém Městě v podstatně menší
míře než u staroměstského souseda. V obou lokalitách se znovu začí
ná zvyšovat počet trhů až v devadesátých letech 17. století, aby ještě na
konci století stále nedosahoval úrovně předbělohorské.
Pokud jde o cenové relace realizovaných obchodů, cena většiny domů
na Novém Městě se pohybovala do hranice 400 zlatých. V cenové hladině nad touto hodnotou, kam lze zařadit domy, jejichž hodnota pře
kročila hranici průměru, docházelo od třicátých let 17. století k postupnému poklesu prodaných domů, který se ocitl na minimu (tj. na
ll % z celkového množství obchodů) v letech sedmdesátých. Podobný vývoj zaznamenala i skupina nejluxusnějších domů, oceňovaných
na více než 1000 zlatých, které byly soustředěny na Koňském trhu
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(Václavském náměstí), na Dláždění (Hybernské), Příkopech, ale i ve
Spálené, Široké Gungmannově) ulici a na Dobytčím trhu (Karlově
náměstí) . 21 Vývoj postupného poklesu cen prodávaných objektů potvrdí i propočet průměrné ceny obchodovaného domu, který zaznamenal ve třicátých letech pokles téměř o polovinu a následnou stagnaci až do devadesátých let. 22
Uvedené snížení cen domů právě ve třicátých letech vyžaduje, aby
byla zmíněna jedna významná souvislost: jsou to obchody s tzv. "poustkami, pustými místy, zbořeništi a místy po domě", které předbělohor
ské trhy téměř neznají a jejichž existence má samozřejmě přímou spojitost s válečným pleněním i dvěma nejrozsáhlejšími požáry ve druhé
polovině 17. století (1653, 1689). 23 Poustky snižovaly významným
způsobem ceny v realizovaných obchodech. Jejich vlastní ceny se totiž
pohybovaly většinou hluboko pod hranicí 100 zl., i když spáleniště
u sv. Petra bylo v padesátých letech prodáno i za 370 zl. To lze považovat vskutku za výjimku. Prodávaná pustá místa po zničených nebo
úplně zbořených domech se sice nacházela ve všech novoměstských
čtvrtích, ale více se jich vyskytovalo ve čtvrti svatopetrské. Častěji se tu
obchodovalo s poustkami na Florenci, Poříčí (v Petrské ulici) a Truhlářské ulici.
Zatím jsem se zabývala vlastním domovním majetkem, ale jaké osoby
projevovaly zájem zakoupit dům na Novém Městě pražském? Během
celého období především postupně rostl mezi těmito zájemci počet
nobilitovaných měšťanů z řad novoměstských, tedy osob, kterým se
zdařilo získat i právně zakotvit vyšší společenskou prestiž mezi ostatním plnoprávným městským obyvatelstvem. 24 Na realizovaných obchodech se podíleli v 17. století zhruba třetinou. Jejich zájem o obchodování stoupl, jak se dalo očekávat, během třicetileté války. Tehdy
jejich účast na obchodu s domy, který ve stávajících politických souvislostech nabýval ve větší míře charakter spekulací, dosáhla až 40 %.
Zajímavý posun nastal během 17. století v zájmu těchto měšťanů
o konkrétní novoměstské lokality. Zatímco na počátku století v období
předbělohorském převažovaly obchody s domy na Příkopech a Dláždění, během války i po ní se do centra zájmu dostaly vedle Dláždění
ještě Spálená a Široká ulice, a co je ještě zajímavější, k místům trvalého zájmu měšťanských nobilit (kam patřily i Koňský a Dobytčí trh) se
176

O. Fejtová, Příspěvek k sociálně-ekonomické charakteristice Nového Města pražského
zařadily domy ze čtvrti zderazské a dokonce i svatopetrské. Právě
v souvislosti se znovu zdokumentovanou kvalitou zderazské zástavby
(prokázanou již výše berní rulou) bych chtěla připomenout neudržitelnou tezi prezentovanou do současnosti hlavně uměnovědnou literaturou.25 Ta charakterizuje Zderaz jako čtvrť s chaotickou, drobnější
zástavbou související s obchodem na řece. Domy, jejichž cena se
v trhových knihách do devadesátých let 17. století běžně pohybovala
mezi 1000-2500 zlatých, lze ovšem těžko považovat za drobnější zástavbu, pokud se za obdobné ceny realiwvaly ve stejném období i obchody s nákladnickými domy na Koňském trhu.
O zakoupení domu na Novém Městě projevovali zájem i měšťané
jiných měst. Jejich celkový podíl na obchodech je však s výjimkou staroměstských zanedbatelný. 26 Staroměstští sousedé zvýšili svou účast
v obchodech s domovním majetkem v perspektivní a cenově pro ně
zatím ještě i přijatelné oblasti Nového Města v průběhu 17. století
dvojnásobně. 27 Ve stejném období vzrostl na dvojnásobek i zájem
o pořízení domu na Novém Městě pražském u úředníků (od měst
ských až po zemské). Trvale se v těchto obchodech objevovala šlechta,
která projevila zvýšený zájem v předbělohorském období. Tento zájem pak od třicátých let poklesl a stagnoval až do let devadesátých.
Tehdy se realizovala řada obchodů souvisejících s budoucími stavebními plány na palácovou výstavbu na Novém Městě. Zajímavou skutečností je, že šlechta se na rozdíl od nobilitovaných měšťanů v novoměstské lokalitě více neangažovala ve válečných a poválečných
spekulativních nákupech, které jí mohly především finančně usnadnit
budoucí stavební aktivity. I tak se ovšem ono "šlechtické" obchodování na Novém Městě dá nazvat spíše hledáním vhodné stavební plochy,
protože velmi často docházelo k tomu, že zakoupený dům změnil záhy
majitele poté, co se ukázala nevhodnost objektu k přestavbě nebo byl
nalezen objekt výhodnějšU 8 Šlechtické domy se soustředily (pokud se
tak vzhledem k jejich omezenému počtu dá říci) hlavně na Příkopech,
Dláždění a v Křížalovic (Panské) ulici. Tyto "panské" lokality v blízkosti
vstupu na Staré Město jsou z místopisné a uměnovědné literatury známy, stejně jako skutečnost, že právě v 17. století zde ožilo úsilí několi
ka významných šlechtických rodů vybudovat reprezentační rodové
paláce, většinou na místech několika objektů staršího založení.29
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V nákupních aktivitách šlechtických rodů se ovšem

častěji objevovaly
i domy v dalších, v souvislosti se šlechtou již méně připomínaných
oblastech, jako jsou Spálená, Šilinkovic (Voršilská), Široká, Dobytčí
trh, Řeznická nebo Růžená (Růžová) ulice etc.
K problematice obchodování s domovním majetkem je třeba ještě
dodat, že léta válečná zapojila do těchto transakcí ve větší míře také
některé další subjekty. Jde především o církevní řády, hlavně jezuity
a augustiniány, kteří v té době zásadním způsobem rozšířili svůj majetek30, aktivně obchodovala i samotná novoměstská obec a cechy. Novou skutečností je i několikanásobné zvýšení počtu žen samostatně
obchodujících s domy i jinými nemovitostmi, což je rovněž přímý dů
sledek mimořádné situace, do níž je přivedla válka a hlavně emigrační
pobělohorská vlna, rozdělující, i když někdy jen načas, měšťanské
rodiny.Jl Část zmíněných obchodních aktivit byla spojena i s konfiskovanými domy. Podle údajů literatury měl být počet těchto domů
poměrně vysoký (185, tj. cca 16 o/o z celkového množství domů ve
městě). 32 V zápisech trhů v nejexponovanější době, tj. ve třicátých
a čtyřicátých letech, bylo ovšem jako konfiskáty charakterizováno
v trhových knihách pouhých 20 domů. To by svědčilo o nevelkém
zájmu s nimi obchodovat, patrně v souvislosti s obavami z dalšího politického a náboženského vývoje, který činil z konfiskátů v této době
poněkud nejistou investici.
Nové Město se tedy v předložených údajích představilo jako lokalita srovnatelná v Čechách s ohledem na počet obyvatel, domů, na jejich
rozložení ve městě i jejich majitele pouze se svým sousedem a věčným
rivalem Starým Městem, s nímž nadále i po ztrátě společné pozice
rezidenčního města vytvářelo celek zemského centra. Výrazně se lišilo
pouze hustotou zástavby, která byla ve srovnání se Starým Městem
pouze třetinová 33 , ale současně až dvojnásobně vyšší než v některých
významných českých královských městech. Ztráty válečné i emigrační
vlny připravily obě největší pražská města o více než 40 % obyvatelstva
a postihly je s jistými výjimkami v podobném rozsahu (tou výjimkou
míním větší počet zničených domů v novoměstské čtvrti petrské).
Hodnota domovního majetku na Novém Městě sice ještě v 17. století
nedosáhla úrovně staroměstské, ale jeho kvalita se i v tomto století
nadále pozvolna zvyšovala stavebními úpravami, které můžeme u řady
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měšťanských domů ve druhé polovině 17. století spíše předpokládat.
Tyto úpravy postupně koncem 17. století zvedají i ceny domů a vyrovnávají úroveň těchto cen mezi jednotlivými novoměstskými čtvrtěmi
(štěpánskou, jindřišskou i zderazskou - stranou zůstávala již jen čtvrť
petrská). Prestiž města rostla se stoupajícím zájmem šlechty a hlavně
nobilitovaných měšťanů o domy na Novém Městě. Tento zájem je
rovněž možno spojovat s následným stavebním zhodnocováním domu,
i když se realizovalo podstatnou měrou až ve století 18. Pokud k těmto
soukromým stavebním aktivitám přičteme ještě přestavby, ale i novostavby kostelů, klášterů a rozsáhlé fortifikační práce po třicetileté válce, je zřejmé, jak se podoba Nového Města měnila. 34
Zařazení tohoto vývoje do širších souvislostí vývoje zahraničních,
především teritoriálně říšských měst poskytuje v tomto okamžiku vzhledem k omezenému počtu údajů o socio-ekonomickém vývoji Nového
Města pražského jen omezené možnosti. Počtem obyvatel a domů je
Praha jako celek po celé 17. století řazena na čelné místo mezi říšská
velkoměsta. V době před vypuknutím třicetileté války se jednalo o sedm
měst, jejichž počet obyvatel se pohyboval mezi 20 000 - 40 000 (Norimberk, Štrasburk, Li.ibeck etc.). V této početně se stále rozrůstající
skupině velkoměst zůstává Praha se svými 40% ztrátami na obyvatelstvu i po válce, protože srovnatelná města v Říši postihl také většinou
zhruba třetinový úbytek obyvatel. Samostatné desetitisícové Nové
Město by ovšem svým počtem obyvatel i počtem domů, odhlédnuto
od jeho prostorově velkorysé dispozice (cca 360 ha), mohlo v 17. století soupeřit už jen s menšími rezidenčními městy typu Drážďan,
Hannoveru nebo Wi.irzburgu. 35
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Poznámky:
Srov. O. Fejtová, Zum Vergleich der biirgerlichen Privatbibliotheken in Prager
Neustadt und Heilbronn im 17. Jahrhundert, in: Biirgerliche Kultur im Vergleich,
Szeged 1995, v tisku.
2 Jedná se o dvě studie Z. Hojdy věnované sice prvoplánově lokalitě Starého Města
pražského, ale hledající i paralely k vývoji novoměstskému- Výtvarná díla v domech
staroměstských měšťanů v letech 1627-1740, Pražský sborník historický (dále PSH)
26, 1993, s. 38-102, a Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech
1627-1740, PSH 27, 1994, s. 47-103. Nověji J Mendelová, Rada Nového Města
pražského v letech 1600-1650, PSH 29, 1996, s. 59-106.
3 Viz Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, Praha 1909, a týž,
Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha 1913. V. Líva, Studie o Praze pobělo
horské III, Změny v domovním majetku a konfiskace, Sborník příspěvků k dějinám
hl. města Prahy 9, 1935, s.1n., a týž, Kolik obyvatel měla Praha před třicetiletou
válkou a po ní, Český časopis historický (dále ČČH) 42, 1930, s. 332n.
4 Viz Z. Hojda, Kulturní investice, s. 79.
S Jde o celou sérii článků souborně vydávaných pod společným názvem Z místopisu
Nového města pražského, viz L. Lancinger, Z místopisu Nového Města pražského
v 15.-19. století- Hybernská ulice I, PSH 20, 1987, s. 138-180, týž, Hybernská
ulice II, PSH 21, 1988, s. 84-123, týž, Na příkopě I, PSH 24, 1991, s. 118-159,
týž, Na příkopě II, PSH 25, 1992, s. 132-171, a týž, Panská ulice, PSH 28, 1995,
s. 147-176.
6 Inventární soupisy měšťanského majetku jasně pro 17. století naznačují, že ne movitosti, půda a renta představovaly nejvýznamnější druhy zboží. V novoměstských inventářích nebyl majetek movitý ani nemovitývětšinou finančně blíže charakterizován.
V některých jihoněmeckých říšských městech, pro něž se zachovaly prameny inventářů měšťanského majetku, bylo finanční ohodnocení všech součástí majetku pravidlem.
Ve vztahu k finanční hotovosti měšťanů, jejich pohledávkám a ve vztahu k hodnotám
nemovitostí představovala cena ohodnocených movitostí nepatrný zlomek (viz O. Fejtová, Zum Vergleich). Shrnutí problematiky studia d ějin cen viz] Petráň a kol., Současný stav bádání o dějinách cen a mezd, ČČH 21, 1973, s. 62, či speciálněL. Lancinger, K otázce studia cen městských domů v Čechách do konce 18. století, AUC-Philosophica et historica 1, s. 1971, s.15-121.
7 V. Líva (ed.), Berní rula 3, Pražská města, Praha 1949, a calculus revisionis 1655,
AMP, rkp. č. 30 a 1697, AMP, rkp. č. 2702.
8
Srov. např. Kutná Hora 163 osedlých (F Beneš, Kraj Čáslavský I, Praha 1954,
s. 743-745), Plzeň 120 respektive 202 osedlých (M. Doskočilová, Kraj Plzeňský I,
Praha 1952, s. 13-61) a konečně Nové Město pražské 1700 osedlých (v. Líva (ed.),
Berní rula, poznámka č. 7, s. 141- 147).
9
Na Novém Městě bylo zaznamenáno 158 panských a 18 deskových domů, na
Starém Městě 90 panských a 19 deskových, zatímco v Kutné Hoře pouze 26 panských domů- viz poznámka 8.
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10 Dle zjištění J. Mendelové stála sice v rámci politicky mocné skupiny novoměst
ských elit skupina intelektuálů, ale ta byla koncem padesátých let 17. století definitivně vystřídána měšťanskými podnikateli. Viz] Mendelová, Rada Nového Města pražského, s. 86.
11 Srov.] Mendelová, Rada Nového Města pražského, s. 88.
12 V petrské čtvrti se nalézal ve srovnání s ostatními částmi Nového Města nejvyšší
počet zdevastovaných a opuštěných domů, jejichž počet se neměl po celou druhou
polovinu 17. století výrazně měnit . V roce 1666 jich bylo 109 a roku 1697, patrně
v souvislosti s mohutným požárem v obou městech pražských roku 1689, ještě stále
111. Viz revizitace berní ruly- calculus revisionis 1655, AMP, rkp. 30 a 1697, AMP,
rkp. 2702.
13 Viz V. Líva (ed.), Berní rula, s.137-145 .
14 Tamtéž, s. 145.
15 Viz R Holec, Obchod dřívím v Praze ve 14.-17. století, PSH 6, 1971, s. 5-100.
Autorovi se podařilo odhalit v této skupině "řemeslníků - obchodníků" významnou
a prestižní podnikatelskou skupinu, v 17. století již s významným finančním zázemím.
16 Viz SÚA, SM, P 215/2/5 "vyúčtování při komoře české s pány Novoměstskými
v příčině pratensí" 6. 10. 1630, SM, P 124/31 sumarizace obecních dluhů Nového
Města pražského v letech 1627-1652, SM, B 123/7 II. obecní dluhy Nového Města
pražského 1635-1644.
17 Viz V. Líva (ed.), Berní rula, s. 140. Zachyceno je 111 pohořelých a 53 pustých
domů .
18 Viz

V. Líva ( ed.), Berní rula, s. 142. Jednalo se o platbu plné sedmizlatkové kontribuce.
19 Srov. J Čarek, K vývoji cen staroměstských domů v letech 1400-1850, PSH 7,
1972, s. 39-49.
20 Do trhových knih se zapisovaly nikoli pouze přímé prodeje domů, ale i další formy
převodů majetku- manželská vzdání, dořešení kšaftovních sporů o nemovitosti, smě
ny ("freymarkty") domů, navrácení konfiskovaných domů etc. (Blíže srov. J ]ireček
(ed.), Práva městská Království českého a Markrabství moravského od M . Pavla
Krystyana z Koldína, Praha 1976, s. 214-231.) Prozkoumány byly následující trhové
knihy: AMP, rkp. 2198, 2201, 2203, 2266, 2270 a 2276.
21 Toto zjištění je o to významnější, že většina zde prodávaných domů nebyla zhodnocena spojením s pivovarem nebo břehem, které v jiných oblastech podstatným způ
sobem zvyšovaly ceny domů.
22 Tento jsem provedla především s ohledem na stejný propočet pro Staré Město
pražské. Na Novém Městě dosáhla výše průměrné ceny prodávaného domu ve druhém
desetiletí 17. století 927 kop míšeňských, od padesátých do osmdesátých let 17. století stagnovala na 542 zlatých a v letech devadesátých se znovu vyšplhala až k 845 zlatým. Vzdala jsem se ovšem možnosti využít hodnotu kubického metru obestavěného
prostoru, kterou používala studia k dějinám cen domů v šedesátých letech jako základní komparabilní jednotku při studiu cen městských domů. Jednak proto, že jsem
do svých výpočtů pro krátkost sledovaného období nezařadila sledování celého splátkového systému, a jednak protože se domnívám, že výsledky komparací s kubickým
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metrem nepřinesly zásadně odlišné výsledky od prostého sledování cen domů v časových
zachycující ceny abstraktního, průměrného městského domu. Blíže viz L. Lancinger, K otázce studia, s. 19.
23 Blíže o požárech viz SÚA, SM, 124/35. Novoměstští zde žádali o snížení kontribuce s ohledem na následky ničivého požáru v roce 1653, který měl zničit stovku domů,
mezi nimi i třináct pivovarů. Zástavba vyhořela do základů během dvou hodin. Berní
rula zaznamenala 112 "pohořelých" objektů a vzhledem k předchozím válečným událostem lze stěží rozlišit důsledky války od důsledků tohoto požáru. Následky druhého
požáru roku 1689 osvětluje revizitace berního katastru z roku 1697 (AMP, rkp. 2702),
který zaznamenal v kategorii nuzných, pustých a pohořelých domů ještě 155 domů,
a to bez chybějících údajů ze čtvrti štěpánské. Větší pozornost důsledkům požáru
z tohoto roku věnovala i výstava Nové Město pražské 1348-1784, která se konala ve
dnech 13. 3.-17. 5. 1998 vprostorách Novoměstské radnice. Tam byl tento požár
prezentován jako rozhodující impuls k boomu stavebních aktivit na Novém Městě
v 18. století. Ten byl ale spíše záležitostí finančních možností stavebníků než důsled
kem konkrétního požáru. Už proto, že nejničivěji byla postižena opět svatopetrská
čtvrť, zatímco zmiňované stavební aktivity se soustředily většinou ve třech zbývajících, stavebně atraktivnějších čtvrtích.
24 Blíže k problematice měšťanských nobilit viz M Přikrylová, Podíl nobilitovaných
měšťanů na staroměstské samosprávě v letech 1547-1648, Documenta Pragensia IX/1,
1991, s. 135-179, a nověji] Mendelová, Rada Nového Města pražského.
25 Naposledy R. Bat'ková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad,
Vinohrady, Praha 1998, zvláště v příspěvku P. Vlčka, Proměny Nového Města a Vyšehradu v baroku, tamtéž, s. 30. Je třeba upozornit, že hodnotu domu zvyšoval i s ním
obvykle prodávaný břeh a čerpadla, spojené s provozem nákladnické živnosti.
26 V zápisech trhových knih se objevovali jednotlivci z Kutné Hory (2x), Pardubic,
Horažďovic, Sadské, Litoměřic, Kolína a Německého Brodu (lx), ale až ve druhé
polovině 17. století.
27 Zatímco ovšem až do osmdesátých let převažoval počet jimi prodaných domů nad
zakoupenými, od osmdesátých let se tento poměr obrací. Atraktivita novomětské lokality se zvyšuje.
28 Typickou ukázkou jsou šporkovské nákupy na Novém Městě, vizL. Lancinger, Na
příkopě II, s. 149.
29 Viz L. Lancinger, Panská ulice, s. 174. Další informace V. Ledvinka - B. Mráz V. VInas, Pražské paláce, Praha 1995.
30 Obrovské zisky jezuitů na Novém Městě dokumentuje např. soupis konfiskátů
(celkem 13 domů ohodnocených od 19 do 3550 kop míšeňských), viz trhová kniha
AMP, rkp.2266, f. 409a-414a.
31 Srov. V. Líva, Studie o Praze pobělohorské I a II.
32 Na Starém Městě byl počet domovních konfiskátů téměř shodný-173, tj. 16,4%
z celkového množství domů ve městě. Viz V. Líva, Studie o Praze pobělohorské III,
s. 366.
33 Podle údajů F Dvorského, O počtu domů v Praze a král. městech v Čechách
v 16.-18. století, Časopis Musea Království českého 55, 1881, s. 484 n., se v roce 1610
řadách
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vyskytovalo na Novém Městě 1546 domů a v roce 1653 1160 domů. Druhé číslo je
třeba ještě snížit o domy pusté, protože Dvorský odečetl z domovního fondu jen domy
pohořelé a nikoli pusté, což má ovšem pro výpočet počtu obyvatel zásadní význam.
V roce 1653 je tedy výsledný počet obydlených domů 1105. Tato čís~a jsem znásobila
koeficientem 7 (míněno osob připadlých na jednu domácnost), jehož výběr jsem orientovala s ohledem na novější výzkumy (srov. např. K Kaiserová- V. Kaiser, Dějiny měs
ta Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 62-63). Počet obyvatel Nového Města
k roku 1610 představoval 10 822 obyvatel a v polovině století již jen 7735 obyvatel.
Pokud jde o hustotu osídlení, v před bělohorském období přes poměrně značnou rozlohu města připadalo na 1 ha 33 obyvatel a po třicetileté válce 22 obyvatel. Pokud to
srovnáme např. s údaji průměrného (co do počtu domů i obyvatel) královského města
Ústí nad Labem, zabírajícího plochu cca 13 ha, kde v době předbělohorské připadlo
na 1 ha 20 a po válce 12 obyvatel, nebo na druhé straně se sousedním Starým Městem,
rozkládajícím se na rozloze 80 ha (v roce 1610 zde bylo zachyceno 938 domů bez
skupiny domů židovských, jichž se dá odhadovat kolem 100, takže tu odhadem žilo
7266 obyvatel a v roce 1653 bylo 1052 domů, z nichž byly ovšem čtyři zničené, takže
zde napočítáme 7336 obyvatel), kde na 1 ha připadlo před válkou i v období pováleč
ném cca 91 obyvatel, vidíme, že teorie o Novém Městě pražském jako o městě
s omeze ně zas tavě nou plochou a s převl ádajícími zahradami dostává vážné trhliny.
Negativní stránka srovnání přichází v úvahu pouze ve vztahu k poměrům staroměst
ským, ale při srovnání s ostatními královskými městy, která nebyla zdaleka tak velkoryse koncipována, vychází hustota novoměstské zástavby dokonce vyšší. (Viz K Kaiserová- V. Kaiser, Dějiny, s. 62- 63). Totéž potvrdí i výpoče t počtu domů připadají
cích v průměru na 1 ha městské plochy (plochy městiště).
3 4 Viz např. V. Hlavsa, Nové Město pražské, Praha 1958, s. 22-28, V. V. ŠtechZ. Wirth- V. Vojtíšek, Zmizelá Praha, Praha 1945, s. 54-56, či z posledních R. Bať
ková a kol., Umělecké památky Prahy, s. 26- 36.
3S VizH. Schilling, Die Stadt in der Friihen Neuzeit, Miinchen 1993, s. 4-7,14-15.
Drážďany a Hannover měly před válkou 7000 a po ní 9000 obyvatel, Wiirzburg
10 000 a po válce ll 000 obyvatel.
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NOVOMĚSTSKÉ CECHY STAVEBNÍCH ŘEMESEL

V 16. AŽ 18. STOLETÍ

Rozkvět stavebních řemesel, vzrůst jejich významu a následně rozvoj stavebních a uměleckých řemeslných korporací je přímo úměrný
rozsahu stavebních aktivit ve 13. a 14. století. Odhlédneme-li od stavebních hutí, které vznikaly především v souvislosti s velkými stavebními podniky církevnímil, působila v této době vedle hutí zcela samostatně celá řada zedníků a kameníků, pracujících především na
zakázkách městských . Stejná situace v organizaci stavebních řemesl
níků přetrvávala i po husitských válkách. Stavební řemeslníci působili
buď v hutích nebo pracovali zřejmě samostatně, takže až do konce 15.
století jsou cechy stavebních řemesel v českých zemích naprostou výjimkou.
Máme-li sledovat působení cechů stavebních řemesel na Novém
Městě pražském, je nutné přihlédnout k vývoji cechů staroměstských,
případně i malostranských, neboť u těchto cechů, ač samostatných
v rámci měst pražských, se neobyčejně výrazně projevuje jejich jednota a mnohdy i vystupování jako celku navenek (např. při řešení nejrůz
nějších sporných záležitostí nebo, a to především, při vydávání cechovních pořádků). Vůbec nejstarším cechem stavebních řemesel v českých
zemích je pravděpodobně cech staroměstských zedníků a kameníků,
jehož vznik klade Z. Winter do roku 1458. 2 Nejpozději k roku 1482
musela mít vlastní stavební cech i další pražská města - tedy Menší
a Nové Město. V tomto roce totiž došlo k potvrzení společných cechovních statut pro všechna tři pražská města. 3
Zásadní mezník v rozvoji stavebních řemesel představuje 16. století. V této době vrcholí příliv cizích, především italských kameníků
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a stavitelů do Čech, v menší míře i stavitelů německých. Počet stavebních řemeslníků vzrostl v průběhu 16. století natolik, že byl splněn
předpoklad rozvoje stavebních cechů v širším měřítku.
Existence stavebních cechů v pražských městech jako centru království s výraznou stavební aktivitou a tedy i vyšší koncentrací stavebních řemeslníků je zcela přirozená i v období předbělohorském. 4
Smlouva mezi zedníky a kameníky z roku 1524, nejstarší doložená,
v podstatě jakási právní dohoda uzavřená mezi mistry a tovaryši Benedikta Rej ta příslušejícími k huti hradčanské na jedné straně a mistry
a tovaryši cechu Starého a Nového Města pražského na straně druhé 5 ,
regulovala do jisté míry pracovněprávní vztahy stavebních řemeslníků
v Praze. Základ této smlouvy vycházel patrně z vlastních (dnes nedochovaných) stanov všech zúčastněných stran. Dle této smlouvy je však
zřejmé, že hradčanská huť byla organizací stavebních řemeslníků pro
vltavské levobřeží a v podstatě suplovala zdejší chybějící cech, zatímco
jak Staré, tak i Nové Město měly svůj samostatný cech, resp. jeden
cech společný. Ve smlouvě se totiž doslova praví: "Léta Páně tisícího
pětistého dvacátého čtvrtého atd. stala se jest smlouva dokonalá mezi poctivým Benediktem Riedem, nejvyšším vergkmistrem hlavní huti na Hradě
pražském s staršími a mistry jeho sjedné a mezi poctivými mistry a staršími a tovaryši města Prahy řemesla kamenického i zednického s strany druhé." Neříká se zde tedy nic bližšího ani o Novém ani o Starém Městě
pražském. U mimopražských uchazečů o mistrovství záleželo zcela na
jejich rozhodnutí, kterou z řemeslných korporací upřednostní: ,,Akterýkoli mistr přespolní chtěl mistrovství přijíti buď v Praze aneb na hradě
pražském, ten má toho dobrú vůlí jmítí dělati kde u se zdáti bude puolleta
a pakli bude chtíti dále dělati, v kterémžkolí městě, buď v Praze neb na
Menším Městě pražském, tu městské právo má přijati. " Od roku 1539
pak můžeme vzhledem ke znění cechovního pořádku, vydaného purkmistrem a radou tří měst pražských, hovořit o existenci stavebního
cechu, resp. spojeného cechu zedníků a kameníků v každém ze tří měst
pražských. 6 V prvním artikulu tohoto cechovního pořádku se praví:
"Z uvážení našeho jistého stanovujeme (tedy purkmístři a rady všech tří
měst pražských), aby všichni zedníci a kameníci jeden cech svobodný měli
v jednom každým městě Pražském rozdílně, tak, aby cech ten v Starém
Městě pražském měl své starší a pokladnicí. Též v Novém a v Menším
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Městech pražských jakž jest

od starodávna bývalo." Uvedený pořádek je
na dlouhou dobu posledním (nepočítáme-li jeho potvrzení
v roce 15467 ), který byl vydán společně pro všechna tři pražská města .
Nicméně i pro období následující je příznačná obsahová blízkost vydávaných řádů. Uvedené pořádky stanoví základní předpisy týkající se
cechovní činnosti, v porovnání se zedníky je věnována větší pozornost
kameníkům, především pokud jde o podmínky pro přijetí do učení v této otázce jsou zedníci zcela pominuti. V roce 1586 byl vydán nový
cechovní pořádek, doložený sice pouze pro staroměstské zedníky
a kameník:yB, avšak obdobné pořádky lze předpokládat i pro Nové
a Menší Město. Oproti pořádkům starším i jiným statutům tohoto
období se vyznačuje neobyčejnou systematičností a pregnantností, jednotlivá ustanovení jsou mnohem exaktnější, zejména ve vymezení konkrétních podmínek pro udělení mistrovství a zvláště pak vyhotovení
mistrovských kusů včetně lhůty stanovené na jejich provedení. Oproti
starším artikulům jsou zde navíc přijata ustanovení sociálního charakteru,
týkající se zejména zaopatření chudých řemeslníků v případě nemoci.
Artikule z roku 1586 jsou na dlouhou dobu (vlastně až téměř do
poloviny 18. století) posledními, které máme k dispozici. Pro vývoj
stavebních cechů a vzájemné vztahy mezi pravo- a levobřežím
a v neposlední řadě i vzhledem k širším souvislostem, vážícím se pře
devším k otázce filiace, je na místě zmínka o existenci pořádku zedníků a kameníků Menšího Města pražského z roku 1644.9 Nepochybně
i v tomto případě (stejně jako v roce 1586 u Starého Města) lze před
pokládat existenci pořádku i pro Nové a Staré Město, příp. pořádku
společného, žel nedochovaného. U uvedených statut by bylo možné
s největší pravděpodobností najít zásadní rozdíly především v těch bodech, které se týkaly učení, vyučení a zvláště pak mistrovské zkoušky.
Ty by totiž mohly být poměrně pravděpodobným důvodem, proč ně
která místa přejímala cechovní pořádek od Menšího Města pražského, jiná od Starého, resp. Nového Města. 10 Vzájemná propojenost cechu novoměstského se staroměstským se výrazně odráží právě v otázce
filiace- přestože byl stejný pořádek vydán jak pro Staré, tak i pro Nové
Město, v dochovaných pořádcích přejatých venkovskými městy se setkáváme s odvoláním výhradně ke stanovám cechu staroměstského,
patrně z pocitu jakési vyšší prestiže.
zároveň
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Posledním sledovaným pořádkem (a patrně i nejmladším dochovaným) jsou artikule cechu zednického Starého, Nového a Menšího
Města pražského z roku 17 40. Po více než 200 letech (naposledy 1539)
tak byl vydán opět společný pořádek pro všechna tři pražská města. 11
Vydání jednotných statut v tomto roce přímo souvisí s vydáním generálních cechovních artikulí roku 173 9, odráží bezprostřední reakci na
jejich znění. Stejně jako i v jiných městech a u většiny ostatních řeme
sel zohledňují jednotlivé články specifické postavení a potřeby daného
řemesla.

V souvislosti s existencí cechů stavebních řemesel v jednotlivých
pražských by si nepochybně zasloužila širší pozornost i analýza poměrného početního zastoupení řemeslníků v jednotlivých ceších pražských měst. Vzhledem k torzovitosti pramenů vlastní cechovní
provenience, především úředních knih a osobních dokladů, se však
jedná o záležitost v plném rozsahu žel nerealizovatelnou. Poměry v 17.
a 18. století ovšem do jisté míry ilustruje pramen svým charakterem
(v rámci dochovaných cechovních pramenů v širším měřítku, včetně
oblastí mimopražských) zcela mimořádného významu, a tím je "Zápisná kniha pražských stavitelů z let 1639-1903': 12 Pro 17.-18. století
přináší informace o cca 120 stavitelích. Procentuálně je zastoupení
stavitelů, event. zednických mistrů v jednotlivých pražských městech
zhruba vyrovnané - v Starém a Menším Městě to bylo po cca 40 %,
pouze 10% stavitelů bylo zapsáno na Novém Městě a u stejného počtu se příslušnost ke konkrétnímu cechu nepodařilo určit. I přes zmíněnou torzovitost pramenů však nelze uvedená čísla považovat zdaleka za konečná; pro vytvoření ucelenějšího obrazu bude nezbytná
komparace s dalšími prameny především necechovní povahy.
městech

Obdobná situace jako u zedníků a kameníků byla i u řemesla tesař
ského. Vzhledem k tomu, že podíl tesařů na celkovém objemu stavebních prací byl nemalý, a to zvláště v severnějších oblastech a na venkově, tedy v místech s převahou dřevěné výstavby, je v této souvislosti
jistě pozoruhodné, že zástupci tesařského řemesla vykazují proti svým
zednickým a kamenickým kolegům jisté zpoždění v otázce vzniku samostatné cechovní organizace- ten spadá až do 16. století. Jedním
z nejstarších doložených tesařských cechů je cech novoměstských te-
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sařů,

a to k roku 1585 13 (ke stejnému roku se váže i doklad o založení
cechu staroměstského 1 \ nejstarší artikule malostranských tesařů pocházejí z roku 159415 , starší jsou známé pouze z Chebu, Jindřichova
Hradce a Litoměřic). Uvedená statuta pražských tesařských cechů,
zvláště staroměstského a novoměstského, jsou téměř identická, rovněž filiace je obdobná jako u cechu zednického a kamenického.
Vzhledem k výrazné obsahové obdobě cechovních statut (především
a kameníků) jednotlivých pražských měst je pravděpodobné,
že pro pražské stavitele byla příslušnost ke konkrétnímu stavebnímu
cechu otázkou prestiže. Tomu by ostatně nasvědčovaly i údaje ze Zápisné knihy pražských stavitelů, podle nichž někteří stavitelé mění po
určité době svou cechovní příslušnost, nejčastěji přechodem z cechu
novoměstského do staroměstského. Výjimečné postavení cechu staroměstského v rámci cechovní hierarchie a jeho převahu nad cechem
novoměstským ostatně potvrzuje i cechovní filiace.
zedníků

Poznámky:
1 K nejznámějším příkladům stavebních akcí, při nichž hutě vznikaly, patří přede
vším výstavba svatovítského chrámu, rozsáhlá stavební činnost na Pražském hradě,
stavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře či ještě na počátku 16. století výstavba dě
kanského kostela v Mostě.
2 Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1906,
s. 577.
3 Tamtéž, s. 580.
4 Vedle měst pražských měla svůj samostatný stavební cech v této době epizodicky
i Kutná Hora, s jistým typem organizace, spíše však dvorní hutí nežli cechem v pravém
slova smyslu se setkáváme i v Českém Krumlově . Do uvedeného výčtu nezahrnujeme
Cheb, kulturně s českým prostředím nesouvisející.
5 K Mádl, Řád zedníků a kameníků pražských v XVl. století, Památky archeologické 16, 1893-1895, s. 644-645.
6 Tamtéž, s. 645-649.
7 Tamtéž, s. 649; NK, Lobk. kn., rkp. 72, sg. XX III C 15; SÚA, SM P 106/90, kt.
1779.
s Tamtéž, s. 649; NK, Lobk. kn., rkp. 72, sg. XX III C 15; SÚA, SM P 106/90, kt.
1779.
9 SÚA, SM P 106/90, kt. 1779; SM Z 43/2, kt. 2606.
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10 Zatímco k pravobřeží- Starému, příp. Novému Městu- tíhly zvláště dvě oblastikraj mezi Brdskými lesy a Vltavou a dále východní Čechy, sever Čech a Českomorav
ská vrchovina (především dnešní oblast Pelhřimovska) byly pod vlivem Malé Strany.
11 SÚA, SM P 106/90, kt. 1779; ČDK IV D 7, kt. 614.
12 AMP, Cechy- zedníci 2; ed. I. Ebelová, Praha 1996.
13 Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti XV. věku v Čechách (1526-1620), Praha 1909,
s. 569; NK, Lobk. kn., rkp. 72, sg. XX III C 15, fol. 364r-371v.
14 AMP, perg. II- 94.
15 Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti, s. 569; NK, Lobk. kn., rkp. 72, sg.XXIII C 15,
fol. 364-37lv.
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NOVOMĚSTSKÉ MATRIKY PRAŽSKÉ OČIMA
HISTORIKA SOCIÁLNÍCH DĚJIN 17. A 18. STOLETÍ

Prameny pro studium společenského dění na Novém Městě pražském v 17. a 18. století jsou většinou známy a využívány od dob Zikmunda Wintera podnes . S církevními matrikami narozených, zemře
lých a oddaných je to poněkud jiné. Především až do nuceného svozu
do státních archivů z jednotlivých far v padesátých letech netvořily
jednotný, badatelsky přístupný fond . Zájem o matriky projevovali vždy
genealogové. To ovšem bývalo považováno jaksi za zájem soukromý.
Širší badatelské využití přinesla až historická demografie, která se u nás
začala uplatňovat od poloviny šedesátých let. Historicko-demografická analýza - pomineme-li její vlastní účel - má při studiu církevních
matrik z tzv. předstatistického období speciální úlohu. Dovede totiž
odhalit hodnověrnost pramene. Matriky čtyř největších novoměstských
far - sv. Jindřicha, sv. Štěpána, sv. Vojtěcha a sv. Petra - jsou toho
nepopiratelným důkazem.
Nejprve jsme se pokusily podle souhrnů počtů evidovaných záznamů zachytit hlavní trendy přirozené měny obyvatelstva Nového Měs
ta v období od skončení třicetileté války do josefinské reformy farní
organizace na počátku osmdesátých let 18. stoletU Pro tento výzkum
měla rozhodující význam data ze čtyř uvedených farností. Ostatní farní čtvrti - sv. Kateřiny, P. Marie na Karlově, sv. Apolináře či při
sv. Petru a Pavlu na Zderaze - měly až do konce sedmdesátých let
18. století druhořadou roli, když na ně připadaly 3 až 4% z dětí zde
narozených nebo zemřelých a jen minimum sňatků. Poté, co byla zemská nemocnice s porodnicí a nalezincem umístěna do farnosti sv. Apolináře, však počet zde křtěných dětí přesáhl třetinu všech novoměst-
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ských křtů a třetinu všech úmrtí (včetně celého obvodu svaté Trojice
a P. Marie Sněžné, které byly navíc vymezeny tak, že zahrnovaly vedle
části Nového i část Starého Města). Proto jsou data z posledních dvou
dekád 18. století s předchozí situací jen obtížně srovnatelná. Farní
obvod u sv. Ignáce byl určen pro příměstské vsi jižně a východně od
N ového Města a přilehlé vinice a od roku 1702 byl přemístěn do Michle
- proto nebyl do zpracování zahrnut. Omezily jsme se také pouze na
křesťanské katolické matriky- na Novém Městě v této době ani pří
slušníci jiných vyznání téměř nežili.
Získaná data jsou souhrnně představena na přiložených obrázcích.
Na obrázku 1-3 jsou uvedeny počty získané přímo z pramene, pro
souhrnný graf (na obr. 4) byly odhadnuty počty událostí z farních obvodů pro ta období, pro něž se matriky nezachovaly. Tento odhad
umožnila i z obrázků dobře patrná skutečnost, že hlavní rysy populač
ního vývoje byly ve všech farních obvodech shodné a že roční výkyvy,
dané jednak malou velikostí souborů a jednak vnějšími vlivy, byly takřka identické. Zároveň tato vzájemná blízkost trendů i výkyvů dokládá
spolehlivost pramene- od druhé poloviny 17. století byla v Praze poměrně spolehlivá evidence křtěných dětí a uzavíraných sňatků, po roce
1680 lze hovořit i o poměrně dobré evidenci pohřbívaných ve všech
farních obvodech.
Celkově však zjištěné počty demografických událostí dokumentují
poměrně nevýrazný rozvoj Nového Města po skončení třicetileté války až do první čtvrti 18. století. Politický i hospodářský úpadek se
odrazil i ve stagnaci početnosti pražské populace, takže se počet zde
narozených dětí zvýšil za padesát let jen minimálně. N ásledující století již bylo Praze příznivější. Přesto se v průměrný počet událostí zvýšil
pouze na dvojnásobek. A to v době, ve které bylo české země možno
obecně charakterizovat relativně příznivým populačním růstem .
Jedním z důvodů tohoto neutěšeného vývoje byly zřejmě úmrtnostní poměry ve městě: Pro Prahu 18. věku jako by stále platily tři apokalyptické metly, jak je označil v Dějinách evropských pepulací Jacques
Dupaquier: mor, válka a hladomor. 2 A skutečně- Nové Město bylo
těmito pohromami sužováno. Především to byl mor v letech 1680
a 1713. Neúplné záznamy nasvědčují, že jen v roce 1680 zemřelo na
Novém Městě téměř 4300 osob, když jinak jich umíralo ročně v prů-
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měru

500 až 600; v roce 1713 zemřelo téměř 2000 osob. Mor vystřída
válek: okupace Prahy si v roce 1740 vyžádala na Novém
Městě pravděpodobně 400 obětí a v následujících dvou letech počet
zemřelých ještě vzrostl- v roce 17 41 až na 3000 osob, většinou zemře
lých na tyfus a dizentérii. O čtrnáct let později, když bylo město v roce
1756 obleženo pruskou armádou a posléze zasaženo epidemiemi tyfu
či dyzentérie, se počty zemřelých zvýšily nejméně o tisíc osob. Ve světle
těchto čísel nebyl průběh hladových let 1771 a 1772 se 1700, resp.
1500 zemřelými tak drastický. Závěr století patřil, obrazně řečeno,
neštovicím: v úhrnných datech, kdy počty zemřelých za rok přesaho
valy 2000, se však odráží situace zemské porodnice a nalezince u Apolináře - v ostatních čtvrtích se úmrtnost v závěru století významně
zvýšila pouze v roce 1794.
A tak se v nejbližším zázemí města, jehož vinice byly definitivně
zničeny ve válkách v polovině 18. století, objevily rozsáhlé hřbitovy
křesťanské i židovské, nejprve sloužící v době morů či velkých epidemií, později stále častěji jako trvalá náhrada za původní malé, postupně rušené hřbitovy, které obklopovaly farní a filiální kostely.
Úmrtnostní poměry ve městě však nebyly nepříznivé jen v období
výjimečných událostí - lze jen těžko přehlédnout, jak často počty zemřelých osob ve městě převyšovaly počty narozených dětí. Druhým
charakteristickým rysem bylo to, že jednotlivé čtvrtě Nového Města se
ve svém vývoji od sebe navzájem výrazněji nelišily, navzdory rozdílům
v charakteru zástavby či sociální skladby obyvatel. Bylo to způsobeno
zřejmě značným počtem nemajetných osob, které se v Praze zdržovaly
a které snadno podléhaly i lehčím onemocněním. V zápisech v matrikách se pak často objevují záznamy typu "žebračka stará od Dobytčího
trhu". Vysoké počty zemřelých například v Petrské čtvrti souvisí i
s chudobincem a lazaretem, které se nacházely před městskými hradbami, a s domem invalidů, zřízeném na Špitálském poli ve třicátých
letech 18. století. 3 Úroveň úmrtnosti v Praze zvyšovaly jistě i vysoké
počty zde narozených nemanželských dětí, jejichž matky pocházely
z blízkého i vzdálenějšího okolí města. Ze záznamů v pražských matrikách zjišťujeme, že neprovdané matky se často dočasně zdržovaly na
pražských vinicích, kde si přes léto nacházely práci. Ve srovnání s čes
kým venkovem je proto v pražských matrikách zaznamenán poměrně
ly

důsledky
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vysoký podíl dětí narozených mimo manželství, a to dávno před zříze
ním zemské porodnice a nalezince (tab. 1).
Tabulka 1
Podíl dětí narozených mimo manželství evidovaných
v některých letech ve farních obvodech Nového Města
Období
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800

sv. Jindřich
7,8
6,7
10,0
7,8
5,8
14,8
19,6
19,7
18,6
16,2
22,6
10,9
17,7
15,0
15,7

sv. Petr

17,5
24,4
23,5
26,2
19,2
11,3
13,6
17,9
15,1

sv. Stěpán

11,4
20,3
23,9
12,9
11,1

sv. Vojtěch

11,0
10,3
13,1
17,4
15,8
18,6
13,0
16,7
13,5
15,0

Výkyvy v úmrtnosti ovlivňovaly jak průběh počtů narozených dětí,
tak i počtů uzavíraných manželských svazků . Po každé úmrtnostní
krizi se dočasně snížil počet narozených dětí - dlouhodoběji během
války o rakouské dědictví. Současně však následoval vzestup počtu
sňatků, na němž se nejvíce podílely sňatky ovdovělých osob. V demografickém vývoji Nového Města se tudíž projevovaly rysy typické pro
tzv. starý demografický režim.
S výjimkou mimořádných událostí byl obvyklý roční průběh narození a úmrtí stejný, jak ho známe i z mimopražského prostředí- nejvíce dětí se rodilo v první polovině roku, kdy také umíralo nejvíce osob
(obr. 5). U sňatků však zjišťujeme jejich častější frekvenci i v letních
měsících, třebaže jinak byl církevní rok ve městě zachováván stejně
pečlivě jako na venkově.
Nové Město pražské bylo cílem mladých žen a mužů z rozsáhlých
oblastí Čech, přičemž ne pro všechny byl příchod do města, zvláště
když byli z chudých poměrů, štěstím. Řada z nich jen rozšířila počty
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městské chudiny, část jich brzy zemřela. Přesto zůstávalo město pro
venkov atraktivní, a tak postupně rostlo. Podle odhaduJosefa Janáčka
žilo po skončení třicetileté války na teritoriu Nového Města asi 10 000
osob\ podle dat konskripce z roku 1780 zde žilo 26 000 obyvateP
Tak jako se navzájem podobají základní demografické charakteristiky v jednotlivých farnostech, tak také při podrobnějším zkoumání
zápisů o křtech nalézáme určitou pravidelnost v sociální charakteristice otců křtěných dětí. Zpravidla vždy se uvádí jméno a příjmení otce,
zatímco u matky bývá uvedeno jen křestní jméno- pokud ovšem nešlo
o matku neprovdanou. Poměrně zřídka je uváděno otcovo povolání.
Ale například v matrice pokřtěných svatovojtěšské fary z roku 17 60
není téměř nikdy opomenut údaj o tom, zda rodiče byli subditi nebo
liberi, pokud byl otec uváděn bez jakéhokoli titulu. Bylo-li však před
jeho jménem D. nebo P. - dominus či pán - údaj o poddanství či
svobodnictví chyběl. Ledaže si farář nebyl jist prohlášením rodičů pak napsal např. "Dicunt se esse liberi". Případů, kdy otec byl označen
titulem pán, bylo v uvedené matrice z roku 1760 přibližně 18 %. Také
v jiných matrikách, a to jak ze 17., tak z 18. století, se zdá, že otců
s titulem pán byla přibližně pětina v dlouhodobých průměrech. Ně 
kteří z nich měli mimo titulu pán ještě další přídomky, jako Praenobilis, 11/ustrissimus, nebo české Urozený pán, Urozená paní, Urozený a statečný rytíř, Urozený vladyka apod. U křtů z bohatých domů bylo vedle
kmotrů ještě mnoho tzv. testes- svědků. Ti všichni včetně žen a dívek
nesli různé tituly. Vzhledem k tomu, že někteří a některé z nich se
jako kmotři a křestní či svatební svědkové účastňovali dost často, nebylo by účelné sestavovat podle jejich titulů statistiku četnosti přípa
dů. Otcové se vícekrát v jediném roce vyskytovali zcela výjimečně, a to
činí z křestní matriky výborný pramen pro zjišťování podílu na sociální stratifikaci různých skupin městského obyvatelstva.
Matriky oddaných na Novém Městě pražském tato zjištění doplňu
jí o další údaje. Zejména nápadně vysoký je ve válečných letech podíl
vojenských sňatků, a to jak prostých vojáků, tak důstojníků. Matriky
úmrtní jsou nejméně spolehlivé, pokud jde o tituly zemřelých. Někde
se titulů ani údajů o poddanství či svobodnictví vůbec neužívá. Avšak
důležité jsou poměrně časté údaje o povolání. Ty umožňují téměř ve
všech novoměstských matrikách rozpoznat nejen to, čemu se v demo-
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grafii a sociologii 19. století říkalo nerovnost před smrtí, nýbrž i postup šíření zhoubných epidemíí podle sociálních vrstev.
Tak první úmrtí na mor 18. dubna 1680 ve svatovojtěšské matrice je
zaznamenáno beze jména: "quadam paupervirgo". Tato neznámá při
nesla patrně do čtvrti nákazu: za čtyři dny je společný pohřeb dvou
dětí jakési podruhyně. Pak již pohřby, často společné z jedné rodiny,
následují denně. Jako zaměstnání zemřelých se uvádějí podruzi, podruhyně, vojáci, služky a jejich děti. Teprve 10._června je společný
pohřeb dvou dospělých dcer pana Christiana Millera. Pak se titul pán
začíná objevovat častěji u zemřelých i jejich dětí. Podobně je tomu i ve
známé matrice svatohaštalské na Starém Městě - která byla v pracích
o pražských morech již častěji citována. První záznam o moru roku
1713 v matrice, na jejímž přídeští je číselný přehled o více než 10 000
mrtvých vyvezených ze všech pražských čtvrtí do společných hrobů za
městské brány, se také týká mladé neznámé osoby : "Zemřela děvečka
Kateřina, příjmení její se neví, jakou nemoc měla věděti se nemůže
a času nočního jest pochována." 6
Pražské matriky ze 17. a 18. století jsou patrně jediným pramenem,
který poskytuje představu o celkové skladbě pražského obyvatelstva té
doby, a to nejen o skladbě demografické, nýbrž i o skladbě sociální.
Jsou v tomto ohledu bohatší než jakákoli statistika podle profesí, protože naznačují vzájemné vztahy mezi jednotlivými vrstvami: kdo se
s kým žení, kdo má větší šanci uniknout předčasné smrti, kdo komu
chodí za kmotra či za svědka při křtech a svatbách. Bohužel tento
globální pohled je zatím nedostižným ideálem, protože předpokládá
klasický mikroanalytický rozbor, o jehož užitečnosti kdekdo hovoří,
ale málokdo má dostatek odvahy a času se do něj pustit.
S použitím dalších pramenů by se sociální rozbor obyvatelstva Nového Města pražského na základě matrik ze 17. a 18. století mohl stát
předmětem velmi zajímavého historicko-sociologického bádání. J ediným, kdo se až dosud o něco podobného pokusil- pokud je nám známo- byl zakladatel anglické historické sociologie Peter Laslett. 7
Laslett jako první použil církevních matrik ke srovnání s klasickým
a v 17. století ojedinělým pramenem pro rozvrstvení evropské společ
nosti - s odhadem příjmů a výdajů anglických rodin Gregory Kinga
z roku 1688. Vzhledem k diskusím mezi historiky o použitelnosti
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Kingova rozdělení na rodiny, které rozmnožují bohatství společnosti,
a na ty, které naopak na útraty společnosti žijí, pokusil se Laslett na
základě matrik dokázat v anglickém obyvatelstvu malý podíl lidí, kterým příslušel nějaký titul označující příslušnost k vymezené sociální
skupině. Za klíč k určení, jaký měl kdo statut ve společnosti staré Anglie, považuje Laslett užívání titulu Gentleman. Soudí, že v tudorovské
a stuartovské Anglii patřilo k vyšší a nižší šlechtě sotva pět procent
populace. U "neurozeného" obyvatelstva rozhodovalo o vlivu jednotlivce ve společnosti to, zda platil za Gentlemana - člověka, který si
nevydělával na živobytí prací svých rukou, nýbrž žil ze získaného jmě
ní, vzdělání či úřadu. Ten mohl požadovat, aby byl oslovován "Master"
nebo "Your Worship". Kdo tento nárok neměl, ten za prahem své domácnosti znamenal málo a ještě méně za humny své vesnice. Nádeník,
nájemce hospodářství, krejčí, mlynář, obchodník s dobytkem, povozník či zedník mohl ve vesnické společnosti získat vliv snad nanejvýš
jako konstábl, kostelník, církevní představený, dozorce chudých. Získal-li však nějaké jmění či nabyl-li vzdělání, stoupl jeho vliv ve společnosti
i svoboda jeho jednání. Mohl například odejít ze své vesnice a začít
nový život jako Gentleman jinde.
Právo užívat titulu Gentleman platilo i posmrtně. To zjistil Laslett
v anglických matrikách. Zároveň však objevil, jak málo členů preindustriální anglické společnosti bývalo v matrice zemřelých zapsáno jinak než jménem a příjmením. Z 15 až 20 farníků jen jeden býval zapsán jako "Master", byl-li to muž, a jako "Mistress", byla-li to žena.
Ještě řidčeji se u zápisu o zemřelém vyskytovala zkratka "Gent." nebo
"Esq. "pro muže a "Dame" pro ženy jako predikát nižší šlechty, která
byla v mnohých případech v matrikách označována také tituly "Knight"
-rytíř nebo "Baronet". Jen málokterá matrika zemřelých obsahovala
zápis o úmrtí "Lorda" nebo "Lady", nesporně příslušníků vyšší šlechty.
Laslett si však není jist, zda titulování zejména mezi nižší šlechtougentry - a masou obecného lidu bez titulu bylo vždy určováno pevně
stanovenou hranicí. Mnohdy totiž zjistil, že farář přiřkl zemřelému
titul Gentleman, zatímco v jiných dokladech o témže člověku je užito
označení "Yeoman" nebo "Freeman", jak byli nazýváni spíše svobodní
rolníci než drobní šlechtici. Hlavním znakem Gentlemana totiž podle
Lasletta bylo to, že nemusel fYzicky pracovat. Proto jím nemohl být
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ani bohatý rolník, o němž se předpokládalo, že pracuje na poli spolu se
svou čeledí, ani prosperující řemeslnický mistr, který pracoval v své
dílně společně se svými tovaryši.
Ovšem člověk, který se živil prací svých rukou, byl beze všech pochyb členem anglické společnosti a občanem státu. Podle daně z hlavy, zavedené v roce 1660, "muž z lidu" platil však jen 6 pencí ročně.
Naproti tomu Gentleman patřil sice k nejnižší třídě stavovských poplatníků, ale odváděl na dani 5 liber. "Esquire " platil10 liber. Rytíři,
baroneti a baroni odváděli sumy odstupňovaně vyšší. Vikomt měl povinnost desetinásobku daně Gentlemana. Nejvyšší daňová sazba, kterou platili vévodové, byla dvacetinásobkem daně Gentlemana. Laslett
poukazuje na Kingovo rozdělení, podle něhož z tehdy přibližně pěti
milionové anglické populace více než polovina žila v rodinách, které
nebyly s to se uživit ze svých příjmů. Tyto rodiny byly zčásti závislé na
podpoře vyšších společenských tříd . King mezi ně zařazuje veškeré
služebnictvo, nádeníky, podruhy a chudinu bez bližšího označení, prosté vojáky a námořníky. Laslett při tom poukazuje na rozpor se starším rozdělením anglické společnosti, které navrhl kolem roku 1560
Sir Thomas Smith. Ten rozděloval anglickou společnost do čtyř "tříd",
z nichž první dvě byly vyhrazeny vyšší a nižší šlechtě, třetí měšťanům
a rolníkům a čtvrtá "lidem bez moci a vlivu", označovaným jinde také
jako "obyčejní lidé nízkého rodu". Chudinu a podruhy jako lidi žijící
na okraji společnosti však Smith vlastně do svých "tříd" nezařazoval.
Pokud bychom se chtěli při rozboru matrik Nového Města pražského inspirovat Laslettovým příkladem, musíme vzít samozřejmě v potaz všechna specifika právních poměrů u nás a v Anglii. Nelze však ani
opomenout závěry, k nimž Laslett svým objevením systému kast ve
společnosti staré Anglie došel. Vyvodil z nich totiž tvrzení, že ve století, v němž podle historiků vypukla v Anglii buržoazní revoluce, nelze objektivním rozborem společnosti nalézt žádnou homogenní, mocnou, vlivnou a bohatou třídu, která by měla jednoznačný zájem na
svržení monarchie a zbavení šlechty jejích privilegií. Není vyloučeno,
že Laslettův pohled na anglickou společnost 17. století by mohl být
poněkud ovlivněn očekáváním podobných závěrů . Zůstává však Laslettova metoda rozboru matrik, která je v mnohém inspirující.
Při zájmu, s nímž se čeští historikové snaží objevovat prameny pro
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sociální rozbor pražského obyvatelstva8 , je třeba pražské matriky považovat pro tento účel za prvořadý pramen. Demografická analýza
matrik poskytuje jistotu, že je v nich zahrnuta populace určitého území. Historik tak může do sociálního rozboru zahrnout celou na tomto
území žijící společnost. Teprve seznámení s obsahem matrik narozených, oddaných a zemřelých dovoluje zalidnit město, o jehož osudech
ponejvíce rozhodují ti, kdo kupují a prodávají domy, platí daně, půj
čují si peníze, odkazují majetky, soudí se a zasedají v městských radách. Jenomže o všech těchto aktivitách si historikové nemohou udělat
dostatečnou představu, dokud nezjistí, jak se městská společnost sama
viděla, jaké byly vzájemné vztahy jednotlivých vrstev. Dokud nepoznají
obecně uznávanou sociální hierarchii, do níž patřili bohatí a "viditelní"
stejně jako jejich klienti, služebnictvo, podruzi a přivandrovalci žijící
z odpadků jejich domácností. A k tomuto poznání jsou v 17. a 18. století
dobře vedené matriky Nového Města pražského zvláště vhodné.

Poznámky:
1

Excerpce dat z pražských matrik byla zpracována v rámci výzkumného projektu
obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století", finančně podpořeného
Grantovou agenturou České republiky (reg. č. 404/96/0290). Na excerpci se kromě
autorek podílely ještě PhDr. Olga Adamová, Helena Beguivinová, Mgr. Kateřina
Bobková a Jana Ciglerová.
2 Les histoire des populations de l'Europe, I. Des origines aux prémices de la révolution démographique. Sous la direction de J.-P. Bardet et J. Dupaquier, Paris 1997,
s. 239.
3 Rozmístění vojska ve městě by si samo o sobě zasloužilo zvláštní pozornost; v tomto výzkumu jsme se jím však blíže nezabývaly.
4
]Janáček., Dějiny Prahy, Praha 1965, s. 376.
5 F. Dvořáček., Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech
1754-1921. Československý statistický věstník 7, 1926, s. 152-157.
6 Zápis z matriky zemřelých svatohaštalské fary z roku 1713 v Archivu hl. města
Prahy.
7 Srov. P. Laslett, The World we have lost, 1. vydání 1965 v Anglii, doplněné a rozšířené vydání 1971, překlady: Un monde que nous avons perdu, Paris, 1969, Verlorene
Lebenswelten. Geschichte der vorindustriellen Gesellschaft, Wien - Koln - Graz
1988.
8 Srov. např. J Čechura- Z. Hojda- M . Novozámsk.á, Nájemníci na Starém Městě
pražském roku 1608, Praha 1997.
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Obr. 5
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ŮNDŘEJ BASTL

NOVOMĚSTSKÉ KLÁŠTERY V 18. STOLETÍ

Počátky novoměstských klášterů, jak je obecně známo, nesouvisí
vždy se založením Nového Města pražského. Některé z nich byly založeny již v raném novověku, jako např. klášter Strážců Božího hrobu
na Zderaze nebo německých rytířů u sv. Petra. Je otázkou, zda Karel IV. při založení kláštera karmelitánů u Panny Marie Sněžné už
nepočítal, že areál tohoto kláštera záhy splyne s nově založeným městem. 1
Ve velkoryse pojatém nově založeném městě panovník určil místa
budoucích klášterů, některé z nich, jako např. klášter slovanských benediktinů v Emauzích, vysadil u existujících kostelů (v tomto případě
u kostela sv. Kosmy a Damiána). Zřízením nových klášterů a přenese
ním sadské kapituly ke sv. Apolináři, jakož i uvedením slovanských
a ambrosiánských benediktinů usiloval panovník o to, aby Praha byla
nejen hospodářským centrem lucemburské državy, ale i významným
duchovním centrem zaalpské oblasti. Rozkvět klášterů zastavilo však
husitské hnutí a řeholnímu životu příliš nepřála ani doba pohusitská.
Za husitské revoluce bylo mnoho klášterů zničeno a řada z nich už
pak nebyla obnovena (např. benediktini u sv. Ambrože), jejich majetek byl rozchvácen. 2 Od 16. století můžeme pozorovat upevnění ře
holního života a silný nárůst řádů a kongregací, které rozšířily svoji
působnost. Od počátku 17. století u nás začali působit: kapucíni (od
roku 1600), milosrdní bratři (1605), bosí augustiniáni (1623), bosí
karmelitáni (1624), barnabité (1627), irští františkáni (hyberni, 1629),
piaristé (1631), voršilky (1655), theatini (kajetáni, 1666) a bosé karmelitky (1656). Tento příliv pokračoval i v 18. století: nejdříve přišli
bartolomité spolu s oratoriány a trinitáři (všichni v roce 1705), po nich
následovali ivanité poustevníci (1725) a na samém konci tohoto století
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k nám přišla pouhé čtyři roky po svém založení Společnost Srdce
Ježíšova, navazující na ideje zrušeného Tovaryšstva Ježíšova, z ženských řádů pak alžbětinky (1719), celestinky (1736) a konečně anglické
panny (1746). 3
Za tento druhý největší rozkvět vděčí řeholní instituce v českých
zemích podpoře habsburských panovníků a pobělohorské katolické
šlechty, díky nimž vyrostla vedle obnovených starších klášterů i celá
řada nových jezuitských a piaristických domů a konventů nových řádů
a kongregací.
Částečná restituce církevního majetku, rozkrádaného od 15. století
svorně katolickou i nekatolickou vrchností, doplněná roku 1630 zří
zením tzv. solné pokladny (Cassa salis), četné dary, odkazy a nadace
umožnily mj. stavby nezvykle rozsáhlých klášterních komplexů, které
podstatně změnily tvář Nového Města. Barokizace, která se plně rozvinula v 18. století, obohatila město celou řadou umělecky cenných
staveb, na nichž se podíleli stavitelé Marco Antonio Canevalle, Ignác
Palliardi, Kilián Ignác Dientzenhofer, Anton Haffenecker, Matěj
Hummel a řada dalších umělců.
První klášterním komplexem, založeným roku 1630 a dokončeným
v letech 1638-1642, byl kapucínský konvent s kostelem sv. Josefa.
V následujících letech pak v jeho sousedství, na místě dřívějšího benediktinského kláštera u kostela sv. Ambrože, vyrostl klášter irských františkánů- hybernů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie
podle plánů Carla Luraga. Ve druhé polovině 17. století došlo vedle
oprav středověkých konventů (benediktini v Emauzích po roce 1640,
augustiniáni na Karlově v letech 1653-1658, františkáni u Panny Marie
Sněžné po roce 1658) a výrazné barokní přestavby kláštera servitů Na
slupi (po roce 1664) ke stavbám konventů nově příchozích řádů. Na
místě dřívějšího letohrádku krále Václava IV. postavili v polovině 17.
století svoje sídlo bosí augustiniáni. Snad největší klášterní stavbou na
Novém Městě pražském byla bývalá jezuitská kolej u kostela sv. Ignáce, postavená podle projektu C. Luraga, jejíž výstavba trvala déle než
sto let (1658-1759) .
Roku 1739 byl dokončen podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera klášterní komplex celestinek4 v Jindřišské ulici, postavený na
místě domu hraběte Šporka, který měl mezi řeholnicemi nejstarší dceru.
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Celestinky původně plánovaly stavbu konventu Na slupi proti klášteru
alžbětinek. Ostrý nesouhlas představené alžbětinek vedl však k tomu,
že celestinky (annunciátky) musely hledat nové místo. Duchovní správu
jejich kláštera s kaplí Zvěstování Panny Marie vykonávali nejdříve
hybernové, pak světští kněží. Dvorským dekretem byl klášter roku 1782
zrušen právě na poutní slavnost Zvěstování Panny Marie. Po krátkém
pobytu vojáků byl klášterní komplex roku 1784 prodán a přeměněn
v továrnu na tabák5, která pak byla přenesena do Sedlce u Kutné Hory.
Na místě bývalého kláštera je dnes hlavní pošta.
Stavební činnost ovšem neměla být hlavní náplní života jednotlivých klášterů, i když často souvisela s jejich posláním, zvláště u řádů
zabývajících se vzděláváním, charitativní nebo sociální péčí.
To se týkalo např. alžbětinek6 , které přišly do Prahy v roce 1719
z Vídně na pozvání hraběnky Leopoldiny Schonkirchové. Se svolením císaře Karla Vl. koupily roku 1722 za 6000 zl. od servitů zahradu
se stavbami N a slupi, včetně kaple Panny Marie Sedmibolestné, pře
stavěné na kostel. Vlastní nemocnice, která měla zpočátku 12 lůžek,
byla otevřena v roce 1732. Díky darům šlechtičen (Františky Pottingové, Antonie Černínové, Marie Thunové a Marie Markéty Valdštejnové-Černínové) mohl být později klášter rozšířen. Během válek o rakouské dědictví byly budovy konventu poškozeny. Při opravách, které
roku 1746 prováděl stavitel kláštera K. I. Dientzenhofer, byl klášter
rozšířen o nové budovy. Ke konci 18. století se klášter ocitl ve finanč
ních nesnázích, způsobených dluhem sousedního kláštera servitů
(13 500 zl.)?, na jehož umoření dostaly alžbětinky budovu jejich kláštera, již později převzal náboženský fond. Díky svému zaměření přeč
kal klášter alžbětinek josefinské církevní reformy bez vážnější újmytýkal se ho pouze zákaz přijímat novicky. Tento zákaz byl pro alžbě
tinky hned v roce 1786 zrušen.
Řád sv. Voršily 8 , jehož posláním je výchova ženského dorostu a ošetřování nemocných, byl do Prahy uveden roku 1655. Voršilky zpočát
ku sídlily na Újezdě, až roku 1672 zakoupily na Novém městě dům
hrabat Příchovských se sousedními domy a zahradami a na jejich místě začaly stavět nový klášter, do něhož se o čtyři roky později přestěho
valy. Odtud se část řeholnic přestěhovala na Hradčany do Talmberského domu se zahradou, kde vznikl další klášter s kostelem sv. Jana
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Nepomuckého. Hradčanské voršilky byly zrušeny roku 17849, zdejších 34 řeholnic se přestěhovalo do novoměstského kláštera. Vedle
kláštera vzniklo postupně divadlo a německá škola, kterou navštěvo
valy pražské měšťanské dívky; česky se zde začalo vyučovat až v 19.
století. Konvent novoměstských voršilek sice JosefU. dekretem ze
6. srpna 1784 kvůli dluhům zrušil, své rozhodnutí však vzápětí anuloval a zadlužený řádový majetek, propadlý náboženskému fondu, propůjčil voršilkám do trvalého užívání.
Výuka mládeže na školách všech stupňů je vedle dobročinnosti hlavním posláním také řádu piaristů 10 , kteří konečně dosáhli dvorským
dekretem ze 4. března 1752 povolení rozšířit svoji působnost i do Prahy. Ze svého původního sídla v Celetné ulici se piaristé přestěhovali
roku 1766 do nové koleje s kaplí sv. Josefa Kalasanského na Novém
Městě, postavené na místě domů v Panské ulici, které byly spáleny za
pruského ostřelování Prahy, podle návrhu Antona Mullera. Prvním
rektorem nového učiliště byl známý historik a pedagog P. Gelasius
Dobner. Zpočátku se museli piaristé jezuitům zavázat, že neotevřou
vyšší třídy gymnázia ani filozofickou přípravku. Po zrušení jezuitského řádu převzali v roce 1774 novoměstské gymnázium, které přenesli
od kostela sv. Ignáce do Panské ulice. Vyučovalo se zde podle gymnaziální reformy, kterou vypracoval vídeňský piarista Gratián Marx a na
niž pak v první polovině 19. století navazovaly další drobnější reformy
a změny.
Od třicátých let 17. století začali klementinští jezuité vykupovat na
Dobytčím trhu (dnešním Karlově náměstí) domy, aby zde mohli postavit novou kolej a noviciát. Celý komplex, dokončený roku 1759,
získal po zrušení řádu (1773) 11 nově zřízený studijní fond, který budovy kláštera poskytl bezplatně nejprve granátníkům jako kasárna, od
roku 1796 pak sloužila bývalá jezuitská kolej jako vojenská nemocnice.
Na Novém Městě pražském působila také řada žebravých řádů. ·
Nejstarší tradici z nich měl bývalý konvent servitů 12 u kostela Zvěsto
vání Panny Marie Na trávníčku, založený již v březnu 1360. Po letech
živoření, kdy byl zbytek novoměstských servitů přinucen uchýlit se
k augustiniánům kanovníkům na Karlov, jimž po smrti posledního
servity roku 1554 konvent připadl, získali servité svůj majetek nazpět
až v 17. století (1626), ale nové osídlování kláštera trvalo až do roku
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1669. K novému rozkvětu došlo až na přelomu 17. a 18. století, kdy se
uvádí v konventu 16 řeholníků. Dvorským dekretem ze 17. července
1783 byli novoměstští servi té nejprve připojeni ke staroměstskému konventu sv. Michala a 12. listopadu 1783 pak zrušeni úplně. 13 Budovy
jejich kláštera získali vojáci pro výchovný ústav, který byl původně
umístěn v bývalém klášteře celestinek v Jindřišské ulici. Poté, co budovu celestinek koupila se souhlasem Vídně tabáková společnost za
15 000 zl., museli se vojáci přestěhovat k servitům . 14
Dalším žebravým řádem na Novém Městě byli františkáni, kteří získali roku 1606 bývalý karmelitánský klášter u Panny Marie Sněžné.
Po bouřlivém 17. století klášter pomalu vzkvétal, roku 1710 zde sloužilo 86 řeholníků. Mimo péči o duše se řeholníci tohoto kláštera proslavili obětavou službou při moru, který v Praze řádil v roce 1713. Při
ošetřování nemocných podlehli čtyři zdejší františkáni nákaze. 15 Za
Josefa II. měl být klášter zrušen, tento dekret byl však odvolán. Roku
1782 si kvardián kláštera porušením zákazu přijímat novice vysloužil
císařovu nemilost a hrozbu vyhnání františkánů z rakouských zemí.
Klášter byl nakonec redukován, ze 66 řeholníků jich smělo zůstat 18.
Ostatní odešli do duchovní správy, někteří přestoupili do jiných řádů
a zbytek si vyžádal dispens pro život ve světě. Ke kostelu Panny Marie
Sněžné byla přenesena fara od kostela Panny Marie Na louži. Za peníze stržené prodejem tohoto kostela, fary a školy byla postavena farní
budova u františkánského kláštera. 16
Od roku 1677 se osamostatnil klášter obutých augustiniánů poustevníků17 u kostela sv. Kateřiny od malostranského kláštera sv. Tomáše a díky podpoře pražských měšťanů a šlechty začal postupně vzkvétat. Kněží tohoto kláštera vykonávali od konce 17. století- podle poslání
své řehole - duchovní správu na pozemcích kolem svého kláštera,
v Podolí a ve Vršovicích, později vypomáhali ve farním kostele sv. Štěpána,
u irských františkánů a v postní době měli kázání v chrámu sv. Apolináře. V klášteře samém byla škola, v níž se čekatelé řádu vzdělávali ve
filozofii. Při morových epidemiích položili někteří augustiniáni svůj
život při službě nemocným. Přes svoji prospěšnost byl klášter dekretem z 1. května 1784 zrušen a farnost byla přenesena ke sv. Apolináři.
Klášter byl určen pro vojenské účely, kterým pak sloužil až do roku
1826, kdy v něm byl zřízen ústav choromyslných.
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Nejstarší klášter reformované větve obutých augustiniánů - bosých
k italské kongregaci, byl založen roku 1623 na
Novém Městě na Zderaze. V první polovině 17. století zde tzv. "bosáci" vybudovali nový kostel a klášter, který se postupně stal obhbeným
pohřebištěm šlechtických a předních pražských rodin. Např. 22. čer
vence 1771 zde byl pohřben novoměstský primas Voj těch Zahořanský
z Vorlíku. Přes svoji oblibu - kněží tohoto kláštera byli vyhlášenými
kazateli - byl 12. března 1785 klášter zrušen. Odsvěcený kostel byl
dán i s klášterem za roční nájem 700 zl. vojenskému eráru na sklad
postelí a prádelnu 19 , v roce 1809 byla v klášteře zřízena tzv. Svatováclavská trestnice. Mniši měli být rozděleni do zbývajících klášterů řádu
ve Lnářích, Německém Brodě, Lysé a Táboře, které byly (až na klášter
ve Lnářích) zrušeny na počátku 19. století. Pět kleriků z tohoto kláštera studovalo teologii v generálním semináři (z korespondence před
staveného generálního semináře Augustina Zippeho s guberniem si
můžeme udělat představu o vybavení, potřebném pro život v této instituci), většina opakovaně žádala o převedení do řad světského kléru
nebo o zproštění slibů, aby mohli žít civilním životem. Kromě toho
byli dva augustiniáni zderazského kláštera ve vojenských službách jako
polní kaplani. 20 Zařízení kostela bylo dílem rozdáno, dílem rozprodáno do nově zřízených venkovských far a lokálií. Zájem ale měly již
existující fary. N apř. děkan Antonín Blažej z Benátek nad Jizerou žádá
pro kostel sv. Maří Magdalény o varhany, oltář sv. Barbory a zpověd
nici, a to "za rozumnou cenu". Hlavní oltář byl přenesen do Staré Boleslavi do kostela sv. Václava. 21
V sousedství augustiniánů- bosáků se nacházel konvent řádu kři
žovníků s červeným křížem - Strážců Božího hrobu, tzv. "božehrobců"22, zřízený při kostele sv. Petra na Zderaze před rokem 1188, jehož
posláním byla charitativní služba ve špitálech, výchovná práce a duchovní správa na inkorporovaných farách. Po dlouhodobém úpadku
se konvent v 17. století vzpamatovával pomalu, i z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Až na počátku 18. století je doložen velkolepý
projekt výstavby klášterního areálu pro 84 řeholníků. Stavbu se však
nepodařilo dokončit, jak ukazují odhady budov v době rušení, uložené
ve fondu Českého gubernia. 23 Budovy kostela a kláštera byly pronajaty
vojenskému eráru na kasárna. V roce 1715 dostal klášter farní právo
augustiniánů 18 , patřící
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nad domy vystavěnými na někdejších klášterních pozemcích, po zrušení kláštera 25. dubna 1784 přešlo toto právo na faru u sv. Vojtěcha.
Dalším žebravým řádem usazeným v obvodu N ového Města byli
irští františkáni, nazývaní hyberni, kteří na svém útěku z britských ostrovů našli útočiště v Lovani, odkud pak přišli do Prahy na pozvání
kardinála Harracha roku 1629. V první polovině 18. století, kdy žilo
v klášteře 60 řeholníků, došlo k velké přestavbě konventu. Irští františkáni měli duchovní správu v klášteře celestinek, působili pedagogicky ve vlastní klášterní škole i v protějším arcibiskupském semináři
u Prašné brány. Jedním ze zdrojů obživy byla i žebrota, která se stala
předmětem stížností a následného arcibiskupského vyšetřování, jež
s chutí používají někteří autoři při kritice klášterů 18. století. 24 I tento
klášter byl roku 1786 Josefem II. zrušen a určen pro vojenské účely.
Nedaleko hybernů sídlil u kostela sv. Josefa řád kapucínů25 , jehož
posláním je kontemplativní modlitba, kázání a duchovní správa nemocnic, vězení apod. Do jejich působnosti spadala duchovní správa
v kapli sv. Dismase blízko popraviště za Novou branou. Dekret o zrušení tohoto kláštera byl vydán v roce 1786, fakticky ale došlo ke zrušení až v roce 1795.
Posledním novoměstským klášterem žebravého řádu byl konvent
trinitářů26 , jehož zřízení povolil Leopold I. v roce 1704. Posláním řádu
bylo získávat finanční prostředky pro výkup křesťanských zajatců a pro
zmírňování následků válečných tažení. Na půdě několika měštanských
domů a bývalého židovského hřbitova vyrostl podle plánů litoměřic
kého architekta Octavia Broggia mezi ulicemi Lazarskou, Spálenou
a Vladislavovou kostel Nejsvětější Trojice s konventem. Sem se trinitáři přestěhovali ze svého původního sídla Na slupi, jež jim daroval
pražský arcibiskup Breuner. I když trinitáři za dobu svého působení
vykoupili veliké množství zajatců, nepovažoval císař Josef II. jejich
činnost za užitečnou, protože to bylo podle jeho názoru "mrháním
penězi a jejich zbytečným vývozem ze země". Proto byl tento klášter
v roce 1783 zrušen a pronajat batalionu schwarzbašských granátníků
za roční nájem 700 zl.2 7 Do kostela Nejsvětější Trojice byla přenesena
fara od kostela sv. Martina ve zdi, který byl pak zrušen. Z pramenů se
dozvídáme, že předmětem rušení byla i nadace určená voskové sošce
Ježíška Gesukindl), umístěné ve skříňce z benátského skla, kterou ne-
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chala zhotovit hraběnka Pottingová, rozená Lažanská. Podle rozhodnutí gubernia měla předmětná soška zůstat v kostele, její stopa se však
později ztrácí. 28
Augustiniánská kanonie na Karlově29 je svým vznikem bezprostřed
ně spojena se založením N ové Města. Ve druhé polovině 17. století
došlo k nutným opravám kláštera i chrámu, poškozeným na konci tři
cetileté války. K dalším poškozením pak došlo za pruského obléhání
Prahy roku 1757. Přes naděje řeholníků - poslední opat Augustin Jan
Paukert byl i zemským prelátem, účastnícím se sněmů - byl i tento
klášter 1. května 1784 zrušen. Z předmětů karlovské kanonie byl asi
největší zájem o milostný obraz Matky Boží karlovské, o který žádal
v případě zrušení karlovského kostela farář od sv. Štěpána v Praze,
a rokycanský děkan Jo han Celestin Kunstler dokonce v dopise guberniu "vzdychá a pláče s obyvateli" nad osudem tohoto obrazu. Nakonec
tento obraz tajně odnesl do svého kostela farář od sv. Apolináře, kam
byl přenesen farní obvod karlovský a kde skončil i hlavní oltář
z Karlova. 3 Kanonie byla zprvu určena pro vojsko, ale císařským naří
zením z roku 1789 zde byla zřízena nemocnice, pro niž byl opět upraven zrušený kostel, vybavený nyní mobiliářem z jiných zrušených

°

kostelů.

Jediným zachovaným mnišským řádem na území Nového Města
pražského byl benediktinský klášter v Emauzích, osídlený na základě
rozhodnutí Ferdinanda III. od roku 1635 montserratskými benediktiny.31 Po barokizaci kláštera ve čtyřicátých letech 17. století doznal klášter dalších stavebních úprav až za opata Martina Zedlitze, který dal
vystavět dvojvěžové průčelí kostela. Za francouzské okupace Prahy
v letech 1741-17 42 byla v klášteře zřízena nemocnice, za okupace pruské v něm zřídili okupanti kasárna. Za vlády Josefa II. nemohli emauzští benediktini volit vlastního opata, byli podřízeni klášteru břevnov
skému a jejich statky spravoval v letech 1782- 1790 broumovský opat,
klášter však vlnu josefinského rušení přežil.
Aby byl výčet všech klášterů působících v 18. století na území Nového
Města úplný, nesmíme zapomenout na dům ivanitů s kaplí sv. Jana
Zlatoústého v ulici Na bojišti, kde se ivanité usídlili patrně roku 1725
a kde pak žili do zrušení bratrstva v roce 1782. Ovšem již v roce 1771
zakázala Marie Terezie přijímání nových členů. Většinou působili
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ivanité i po zrušení v souvislosti s údržbou sakrálních objektů jako
kostelníci, hrobníci nebo zvoníci. 32
Po josefinských reformách zůstalo ze 17 klášterů, které působily na
území Nového Města pražského v průběhu 18. století, pouze pět nezrušených, ty ovšem byly většinou redukovány, až na výjimky v nich
platil zákaz příjmu nového dorostu, a tak byly odsouzeny k postupnému vymření. K obnovení některých klášterů (např. jezuitského) došlo
až v průběhu 19. století, kdy u nás působila i řada nových řádů a kongregací (na Novém Městě pražském vletech 1848-1918 osm mužských a deset ženských řádů a kongregací). 33
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MILAN KREUZZIEGER

KAPLE NOVOMĚSTSKÉ RADNICE A JEJÍ
UMĚLECKÁ VÝZDOBA

Stavební historie - stručná rekapitulace
Novoměstská radnice byla postavena v letech 1377-1398 a v období
1411-1418. Její součástí se stala věž vybudovaná na nároží Karlova
náměstí (bývalého Dobytčího trhu) a dnešní Vodičkovy ulice. Stavba
věže byla zahájena v roce 14521, čemuž nasvědčuje i nápis nad oknem
v 1. patře věže, a probíhala v období 1452-1456, přičemž do její hmoty bylo pojato starší zdivo. Podle archeologických a stavebněhistoric
kých průzkumů 2 byla věž nastavena na starší jižní část východního
křídla nad průjezdem, který byl později (1520-1526) zazděn . V té době
byla kaple s největší pravděpodobností v 1. patře věže.
Dne 15. 7. 1559 3 do věže udeřil blesk. Z věže se rozšířil požár, uvolněný zvon se údajně propadl vnitřkem věže a prolomil klenby. Původ
ní žebrová klenba byla v přízemí nahrazena hřebínkovou, také lomená
gotická okna spodních pater byla nahrazena pravoúhlými, už renesančními. Tzv. Vratislavský dřevořez Jana Kozla a Michaela Petrleho,
vydaný roku 1562, zachycuje podobu věže bez střechy. Důkladná oprava
věže probíhala za podpory císaře od roku 1559.
Po obnovení kaple v roce 1622 byl původní vchod z velké radní síně
zazděn a vstup upraven k novému schodišti v severní stěně (roku 1806
byl vchod z radní síně znovu prolomen).4 V roce 1722 proběhly v kapli
stavební úpravy 5, byl vytvořen kamenný profilovaný portál ke schodišti a kaple byla zaklenuta českou plackou se štukovým zrcadlem vymezujícím fresku uprostřed klenby.
Novoměstská radnice utrpěla v roce 1743 za francouzské okupace
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i v roce 1757 za pruského obléhání a ostřelování Prahy. K významným
do podoby radnice však došlo v období po spojení měst pražských. Tehdy byly provedeny necitlivé stavební úpravy, které měly radnici přetvořit v kasárenském duchu na úřednickou budovu. V letech
1806 a 1811 proběhla adaptace radnice na trestní soud a vězení. Roku
1859 koupilo radnici prezidium zemského soudu, věž však zůstala
v majetku Pražské obce a soud si kapli pouze pronajímal.
zásahům

Interiér kaple a její umělecká výzdoba

12. listopadu roku 1622, po ustanovení katolické městské rady, byla
kaple "posvěcena ku poctivosti na nebe vzetí přečisté a Blahoslavené
Panny Marie a S. Václava Mučedl. velkého .. ." 6 a opravena. Hyberni
zde denně sloužili mše před zasedáním městské rady, konaly se zde
přísahy a vyznání katolické víry. O nedělích a svátcích byla sloužena
bohoslužba také pro vězně. Z roku 1630 pochází žádost o ponechání
si úroku 150 kop míšeňských proto, aby se jak pro osoby radní, tak pro
vězně mohlo posluhovat "svátostí oltářní", "také do ní náležité a potřebné koupiti dáti". 7 Není však známo, jestli česká komora vyhověla.
Představu o barokní podobě kaple dotvářejí archivní záznamy. 8
Z roku 1701 je zpráva o zakoupení červeného sukna na lavice v kapli,
další pramen hovoří o pozlacení obrazu Panny Marie a o potažení
tabernáklu mědí. Následně byla kaple nově vyzdobena a vybavena barokním mobiliářem- pravděpodobně se tak stalo ve dvacátých a třicá
tých letech 18. století. Stěny kaple byly potaženy červenými čalouny.
Pod klenbou byly upevněny zlacené řezby s rokajemi a mušlemi. 9 Další údaj z roku 1738 dokládá zaplacení antependia v rámu od malíře
Karla Alangera, dále bylo zaplaceno truhláři Janu Sidlerovi "za rám
pro kapli". 10 Zmínky o těchto úpravách však v archivních záznamech
nejsou v úplnosti doloženy patrně proto, že šlo o dobrovolné dary, a ty
se neprojevily ve vydáních radnice.
K zaklenutí kaple českou plackou došlo v roce 1722. Následně byla
vyzdobena kvalitním štukem, který plochu klenby a úseky okenních
špalet zdobí mřížkovým ornamentem, páskou a florálními motivy,
kolem středového kruhového zrcadla navíc maskarony s· čabrakami
a lasturami. Podle atributů na hlavách rozeznáme alegorii jara (květy),
léta (zralé plody), podzimu (hrozny vína) a zimy (přilbice, zavřené oči).
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Anonymní malíř, patrně ve třicátých letech 18. století (předpoklá
dám i nemalé dodatečné zásahy), vytvořil uprostřed klenby v kruhovém štukovém rámci fresku, jejíž námět předznamenává andílek v osvět
leném oblaku držící stuhu s nápisem "LEGEM HABEMUS. Johan
v 19 c 7", což v překladu znamená"Máme zákon". Jde o citát z Evangelia
sv. Jana, kapitola 7, verš 19. Po obvodu kruhu se představují postavy
a skupinky postav oddělené putti. Mojžíš, vůdce židovského národa
a zákonodárce, poukazuje na kamenné desky s Desaterem, které získal
přímo od Hospodina na hoře Sinaj. Po stranách hlavy mu vyrážejí
světelné paprskyY Na srdci, které drží putti sedící vedle Mojžíše, čte
me: "OSTENDUNT OPUS LEGIS SCRIPTUM IN CORDIBUS
SUIS" 12 , tedy "Ukazují dílo zákona vepsané ve svých srdcích", Epištola
sv. Pavla Římanům, 2. kapitola, verš 15.
Proti Mojžíšovi dominuje jedna ze čtyř kardinálních ctností, ženská
postava Spravedlnosti- nestrannáJustitia (se zavázanýna očima, sváhami a mečem), jejímž úkolem je soudit a usměrňovat činnost obča
nů. Bývá zobrazována tam, kde je uplatňován zákon. Meč je atributem
síly, váhy poukazují na nestrannost, stejně jako zavázané oči. Po jejím
boku sedí ve zbroji ušlechtilá Minerva (v řecké mytologii Pallas Athéna), bohyně moudrosti bránící spravedlivé záležitosti. Sousední výjev
zobrazuje patrněJustiniána, konzula a později byzantského císaře, který
se výrazně zasloužil o kodifikaci římského občanského práva (Codex
iuris civilis). Je vyobrazen jako vousatý muž s vavřínovým věncem kolem hlavy, oděn do hermelínového pláště, který je podobně jako fasces
nesen andělem, symbolem vlády a autority. Pravicí poukazuje k právě
dopsanému listu, na němž čteme : "DE OFFICIO CONSULIS SALUS REl PUBLICA SUPREMA LEX ESTO", tedy v překladu
"0 povinnosti konzula: blaho státu aťje nejvyšším zákonem". Jde o variaci
citátu z Cicerona, O zákonech 3, 3, 8. Sousední výjev zachycuje Adama a Evu, oděné pouze fíkovými listy, kteří se právě provinili tím, že
okusili ze stromu poznání dobrého a zlého. Proradný had ze zahrady
Eden či had, kterého Mojžíš povýšil na poušti, uzavírá kruhový sled
scén mezi Adamem a Mojžíšem.
Celkový smysl výjevu souvisí s vymáháním práva, případně s uplatňováním spravedlivého trestu, je-li právo porušeno. Přestoupí-li ně
kdo zákon, musí být souzen Spravedlností, které pomáhá rozhodovat
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moudrost Minervy. Důraz na dodržování práva a spravedlivé potrestání je pochopitelný v budově, kde byli provinilci souzeni a vězněni
a kde soudci a konšelé rozhodovali o vině podle platných zákonů. Také
intarzované nápisy nade dveřmi poukazují k podobným motivům.
V nadedveřním oblouku na západní stěně je nápis: ,,IUSTE IUDICATE FILII HOMINUM"- "Synové lidí, suďte spravedlivě" 13 , na
severní stěně citát ze Sallustia (Válka s Iugurthou 10, 6): "CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT"- "Svorností malé věci vzrůstají".
Stav interiéru kaple kolem roku 1900 dokládají tři fotografie Jindři
cha Eckerta. V čele jižní stěny se nachází obraz v bohatě řezaném
rámu (po jeho obvodu došlo k určité redukci dekorace), který zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem na klíně. Marie podává prsten klečícímu
biskupovi, cisterciákovi Robertu z Molesme. 14 V kapli byla nade dveř
mi umístěna 15 socha Ecce homo 16 , k ní protějšková socha sv. Jana Nepomuckého17 a obraz sv. Jiří bojujícího s drakem 18 (v literatuře datovaný do druhé poloviny 17. století, dnes nezvěstný, zmiňovaný však ve
stavebněhistorickém průzkumu ještě v roce 1968).
Polychromovaná dřevořezba Ecce homo představuje tradiční ikonografický typ Krista. Sumárněji podaná mužská postava s výraznou
muskulaturou (s určitými anatomickými disproporcemi) v mnohém
odkazuje k vrcholnému baroku, výrazové ztlumení a náznak kompozičního štěpení je však už projevem rokoka. Jeho nástup je zmírněn
převahou konzervativních prvků . Domnívám se, že jde o dílo poně
kud starší, než je uváděno v literatuře, pravděpodobně ze druhé poloviny třicátých let 18. století. Socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna na konzole s datem 1738, jež odpovídá době jejího vzniku. Za
jejího autora bývá považován řezbář projevem blízký tvorbě J. M. Biederle. V detailech je však odlišný, v jejich propracování je povrchnější.
Další uchovanou dvojicí soch pocházející z kaple Novoměstské radnice jsou protějškové sochy Panny Marie 19 a sv. Jana z Kalvárie20, které se vztahovaly ke krucifixu 21 mezi nimi. Eckertova fotografie dokládá umístění těchto soch na oltářní menze v jižní stěně. Obě díla
charakterizuje rokokové zdrobnění, které se střetá s přesvědčivostí výrazných gest, charakteristických ve vrcholném baroku. N aléhavost výrazu je poněkud utlumena důrazem na delikátní hru patrnou při formování draperie. V celkové výstavbě sochy pak lze poukázat na
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zmnožení kompozičních ohnisek, jež je příznačné pro rokoko. Až před
vádivá řezbářská virtuozita je zřejmá zvláště u postavy sv. Jana, která
předjímá práce mladšího Qyitainera z poloviny 18 století. Naproti tomu
socha Panny Marie je výrazněji vázána k braunovské tradici. 22 Sochy

Jindřich Eckert, Jižní a západní stěna kaple Novoměstské radnice. Vlevo oltářní
obraz s Madonou a Robertem z Molesme, na oltáři kalvárie- sv. Jan a Panna
Marie, na západní stěně obraz Sv. Jiří bojujíd s drakem, nade dveřmi socha sv. Jana
Nepomuckého. Fotografie, kolem roku 1900. Archiv hl. města Prahy.

1.
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byly s několika textiliemi a dvěma relikviáři převedeny hospodářskou
správou magistrátu do péče městského muzea v letech 1922 a 1923. 23
Oltář byl od prostoru kaple původně, nejméně do konce čtyřicátých
let 20. století, oddělen kovanou mříží, jak dokládají dvě fotografie z roku
1948. Z nich je patrné, že již došlo k výměně mobiliáře a že byla započata destrukce vzhledu interiéru.

2. Jindřich Eckert, Západní a severní stěna kaple Novoměstské radnice. Na
západní stěně sv. Jan Nepomucký, na severní stěně nad dveřmi socha Ecce homo.
Fotografie, kolem roku 1900. Archiv hl. města Prahy.
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3. Freska na klenbě kaple na Novoměstské radnici ze 30.-40. let 18. století.
Fotografie z roku 1948. Archiv hl. města Prahy.
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4. Východní

Umělecká díla,

stěna kaple na Novoměstské radnici v roce 1948.
Fotografie, Archiv hl. města Prahy.

která mohla být po určitou dobu v interiéru kaple

Testament novoměstského měšťana Františka Šťastného Bláhy
Chotětovského z roku 1685 dokládá darování Škrétova obrazu "Rodičky Boží bolestné synáčka na klíně mající".24 Šlo pravděpodobně
o obraz piety nebo madony s dítětem, který se zřejmě nedochoval. Je
také otázkou, pro kterou radniční místnost byl určen.
Součástí umělecké výzdoby Novoměstské radnice byla socha Bolestného Krista. Tento typ zobrazení Krista se v českém sochařství
objevuje na počátku 15. století poprvé. Skulptura je připisována Mistru T ýnské kalvárie a doba jejího vzniku se předpokládá na počátku
15. století, pravděpodobně v roce 1413. Podobně jako typově stejná
socha Bolestného Krista ze Staroměstské radnice (po roce 1400, umístěna v radní síni Staroměstské radnice) nebo často užívané sochy Ukři
žovaného stála v radní síni, v níž se odehrávaly soudní procesy. Připo
mínala Krista - spravedlivého soudce, jehož přítomnost měla pozemské
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soudce - rychtáře a konšely - vyzývat k úctě k pravdě a dodržování
práva a pobízet k milosrdenství.
František Ekert ve svých Posvátných místech hl. m. Prahy vydaných v roce 1884 zmiňuje při popisu kaple, že u okna na podstavci
stála "pěkně řezaná socha Spasitele zbičovaného ... , práce to snad ze
14. století" 25 , kterou snad můžeme ztotožnit se skulpturou Bolestného Krista. Nevíme, jak dlouho zde v té době stála, snad od konce 18.
nebo od počátku 19. století, kdy došlo k přeměně radnice na trestní
soud a vězení, ale v roce 1886 je už zapsána v inventární knize měst
ského muzea, jako převod z Praesidia rady městské.
Výše zmíněný soubor barokních soch (nebo alespoň sochy sv. Jana
Nepomuckého a Ecce homo) rovněž nemusely být součástí původní
(barokní) výzdoby interiéru kaple. Nepůvodní je s velkou pravděpo
dobností i oltářní obraz Madony s dítětem a Robertem z Molesme.
Barokní zasvěcení kaple- Nanebevzetí Panny Marie a svatému Václavu - nás ponoukají k domněnce, že k původnímu vybavení kaple
muselo patřit vyobrazení Nanebevzetí P. Marie a u nás tolik oblíbeného českého patrona svatého Václava.
Děkuji

latinských

PhDr. Martinu Svatošovi, CSc., který je autorem překladu
citátů.
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PŘÍBĚH PANNY MARIE KARLOVSKÉ

Schvalování úcty k zázračným či milostným vyobrazením bylo stej ně jako beatifikace či kanonizace do jisté míry také církví institucionalizováno. K povolení veřejné úcty k zázračnému (milostnému) obrazu
museli duchovní správci žádat souhlas biskupské konzistoře, která se
při schvalování řídila řadou církevních nařízení, jako například dekretem z XXV. zasedání tridentského koncilu, synodálními ustanoveními pražské synody arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé z roku 1605,
bulou papeže Urbana VIII. z 15. března 1642. Přesto docházelo ke
sporům, jak víme z případu milostného obrazu v klášteře augustiniánů
kanovníků na Karlově v Praze.
Historie obrazu Panny Marie Karlovské (Beatissimae Mariae Virginae Matris Verbi lncarnati) je velmi poutavá. Prototyp obrazu, před
stavující Pannu Marii typu Gravida kořící se s gestem pokory inkarnovanému Spasiteli, vlastnil po předcích staroměstský malíř Jan
Claudius Monno. Malíř a jeho manželka věnovali obraz novoknězi
Janu Václavu Dvořákovi z Boru, který roku 1696 vstoupil do řádu
augustiniánů kanovníků na Karlově. Ten obraz nejprve zavěsil ve své
cele. Roku 1697 na přání opata kláštera Jana Václava Luňáka malíř
Jan Jiří Heintsch zhotovil kopii obrazu. Při pozdějším výslechu před
arcibiskupskými komisaři].]. Heintsch vyznal\ že tvář, poprsí a život
Panny Marie maloval podle obrazu z vlastnictví]. V. Dvořáka. Námět
prý odpovídá slovům evangelia (Luk. 11,27: "Slovo tělem učiněno jest")
a článku vyznání naší víry. Odkazoval přitom na obraz ve Veroně a na
gotickou sochu v bavorském Bogenbergu, která má kolem života paprskovou záři. Dne 2. července roku 1697, na svátek Navštívení Panny
Marie, augustiniáni obraz umístili na jižní boční oltář, jeho prototyp
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pak později na oltář v kapli Srdce Panny Marie pod kruchtou. 2 Dne
15. prosince 1702 papež Klement XI. udělil karlovskému kostelu právo jednoho privilegovaného oltáře (označen jako Altare privilegiatum)
s propůjčenými plnomocnými odpustky. Opat V. Luňák zřídil jako
privilegovaný právě oltář s obrazem Panny Marie Karlovské. K obrazu
byla určena pobožnost, počínající se devítníkem. 3
Již záhy obraz lid uctíval jako zázračný. 4 Nejstarší záznam o zázraku
je z 10. září 1704, potom následovaly zázraky další. Důkazem se staly
zlaté, stříbrné, voskové obětiny a votivní tabulky zavěšené na oltáři
s milostným obrazem. Obraz osvěcovala řada darovaných stříbrných
lamp a svící. K veřejnému šíření úcty vydali karlovští řeholníci během
18. století na 30 000 kusů devoční grafiky, často rytých významnými
grafiky (A. Birckhart, J. Muller, J. Arnold, J. Balzer ad.) . Proslulost
obrazu dosáhla brzy takového stupně, že mnohé pražské i venkovské
kostely si opatřily jeho kopie (obraz v Loretě na Hradčanech, socha
Panny Marie Karlovské v DolníchJirčanech). Obrazy karlovské divotvůrkyně zdobily i soukromé domy (dům Fišerův v Ungeltu, dům
Kuglerův v židovském tarmarku) a dokonce císařovna Eleonora nechala kopii obrazu zavěsit ve své oratoři.
Roku 1707 došlo ke sporu mezi pražským arcibiskupem Janem Josefem z Breunerů a opatem kláštera na Karlově Václavem Luňákem. 5
Dopisem generálního vikáře Daniela Josefa z Mayernů z 26. června
17056, adresovaným opatu Václavu Luňákovi, byla veřejná úcta zapovězena a obraz měl být odstraněn. V dopise se hovoří o tom, že obraz
je neobvyklý a pohoršlivý, Panna Maria má na něm zářící auru jí nenáležející ("ujus uterus et ubera radio circumdata visuntur") a zázraky
jím způsobené jsou neodůvodněné. Také devítníková pobožnost
k obrazu nebyla prý konzistoří schválena. Nepříliš lichotivá je zmínka
o votivních darech rozvěšených na oltáři. Opatovi bylo nařízeno, aby
obětiny a votivní tabulky z oltáře odstranil, zakázal prodej devoční
grafiky a zaslal arcibiskupovi přehled zázraků. Protože toto nařízení
nebylo uspokojivě splněno, obrátil se generální vikář Mayer z Mayernů listinou ze 17. července 7 na opata Václava Luňáka a upozornil ho,
že nedostal na svůj předešlý dopis odpověď. V úvodu dopisu se dokonce s despektem hovoří o "jakýchsi zázracích" ("quasi miraculosa"),
o kterých se generální vikář doslechl. Odpověď karlovského opata
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Václava Luňáka z července téhož roku 8 byla velmi obšírná. Podklady
k ní mu připravili spolubratři, jak o tom svědčí poznámky Václava
Dvořáka, "emeritního" děkana kanonie na Karlově, ke kultu Panny
Marie Karlovské. 9 Autor těchto poznámek mimo jiné uvažuje o tom,
které obrazy jsou milostné a které zázračné. Odvolává se na XXV.
zasedání tridentského koncilu "0 posvátných obrazích" a bulu papeže
Urbana VIII. 10 Opat Luňák se Dvořákovými poznámkami zjevně

]. Balzer, Panna
Maria Karlovská,
mědiryt, polovina
18. století.

'- -- - -··-
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inspiroval. V šesti bodech, v nichž přímo reaguje na výtky konzistoře,
úctu k Panně Marii Karlovské. V úvodu poukazuje na
sedm oltářů s uctívanými obrazy či relikviemi v chrámu na Karlově:
sv. Anny s relikviemi, Salvátora Lateránského, Krista s pěti ranami,
Panny Marie Altottinské, Madony Mariacelské v kapli uprostřed kostela a sv. Liboria. Následuje teologické zdůvodnění úcty k Panně Marii Karlovské. Opat se odvolává nejen na Písmo svaté, ale také na církevní autority (sv. Tomáš Akvinský, Beda Venerabilis, Th. Sanchez),
na XXV. zasedání tridentského koncilu a bulu papeže Urbana VIII.
Hájit musel především samotný ikonografický typ Maria Gravida. Napsal, že již v Lukášově evangeliu (Lk 11, 27) čteme: "Blahoslavený
život, který tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval." Oporu hledal také
ve spise Aloysie Novarina z Verony Umbrae Virgineae z roku 1642,
v němž se píše o podobném obraze Panny Marie a pobožnosti k němu.
Dále konstatuje, že podobný obraz je uctíván u theatinů, že v bavorském Bogenbergu je vidět v otvoru břicha sochy Panny Marie malé
ozářené Jezulátko a podobně je tomu také u milostné sochy v Květno
vě (Qyinau), zatímco na karlovském obraze je vtělené slovo "životem
Panny Marie zahalené". K podpoře kánoničnosti "ozářeného života"
Panny Marie Karlovské uvádí dále to, že jesle Kristovy podestlané slámou jsou velmi často na obrazech ozářené, podobně i socha sv. Ignáce
na průčelí jezuitského kostela na Karlově náměstí má sluneční mandorlu. Arcibiskupem kritizovaná devítníková pobožnost má podle J. V.
Luňáka velkou tradici v samotném Římě, ve Veroně, Bergamu
i v Německu. Dále připomíná, že tři modlitby na vydaných obrázcích
prošly církevní cenzurou, a to prý u samotných otců jezuitů, a že zavě
šovat votivní dary a tabulky na oltáře je běžným zvykem ve všech pražských kostelích.
Arcibiskup Jan Josef z Breunerů dopisem z 30. prosince 1705 11 nařídil, aby do osmi dnů byl závadný obraz, který namaloval "a pictore
novae Urbis Pragensis cognomine Heintsch" v podobě církví neschválené, odstraněn z oltáře i z kostela, a to dokonce pod hrozbou místní
klatby(!). Ve zdůvodnění, zdůrazňujícím nutnost církevního schválení
každého zázračného obrazu, se arcibiskup opíral především o závěry
XXV. zasedání tridentského koncilu a bulu Urbana VIII. z 15. března
1642. Ani tento příkaz však opat Luňák nechtěl respektovat, a proto
zdůvodňuje
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se obrátil s prosbou o podporu na generála svého řádu do Říma a ně
mecky psaným dopisem ze dne 6. ledna 170612 na samotného císaře
Josefa I. Arcibiskupovi odpověděl karlovský opat na jeho dopis z 30.
prosince opět rozsáhlým rozkladem ze dne 7.ledna 1706 13 , ve kterém
se vedle již zmíněných dekretů odvolává na synodální ustanovení Berky z Dubé z roku 1605 o "Svatých obrazech". Cituje také z vyjádření
generálního opata řádu augustiniánů kanovníků, který se svého podří
zeného skutečně zastal, když ve svém podání uvedl, že v římském kostele S. Maria sopra Minerva, v Bergamu a ve Veroně se podobná devítníková pobožnost koná, a divil se tomu, jak je možné, že to, co Řím
schvaluje, pražská církev (myšleno arcibiskupství pražské, pozn. autora)
zakazuje ("Qyomodo damnaret Ecclesia Pragensis, quod Roma
probet?") .14
Chladnou odpověď z 16. 1., podepsanou generálním vikářem
Mayerem z Mayernů, obdržel opat 18. 1. 1706. 15 Arcibiskup a konzistoř v ní trvaly na řádném přešetření zázraků. Ani reakce opata na sebe
nedala dlouho čekat, neboť tři dny na to, 21. 1. 1706, konzistoři odpověděP6, uváděje opět argumenty ve prospěch úcty k obrazu.
Také císař vyjádřil svoje stanovisko poměrně brzy a na základě jeho
reskriptu z 22.ledna 1706 pak celou záležitost vyšetřoval císařský místodržící. Předvolal si pražského arcibiskupa, ale k žádnému konsenzu
nedošlo. Arcibiskup mu odpověděl 22. února 1706 dlouhým podáním17, jímž hájil své názory. 27. února 1706 napsal pražský metropolita císaři dopis 18 , v němž objasňoval své stanovisko. Napsal např., že
karlovský opat navedl císařovnu, která má ve své kapli kopii obrazu,
k nesprávné úctě k němu, a žádal císaře, aby zakázal zhotovování kopií
soch a obrazů Panny Marie Karlovské.
Po prostudování císařského reskriptu napsal místodržící dne 18.
března 1706 dobrozdání 19 , ve kterém se hovoří o tom, že bez vědomí
císaře je jakákoli duchovní cenzura zapovězena, a že "příjemný a srdcejemný" obraz Panny Marie Karlovské lid zve "milostivým" či "karlovským". Místodržící dále neshledává nic pohoršlivého na obrazu, který
podle něho právě naopak spíše vzbuzuje a prohlubuje úctu k Panně
Marii. Dotýká se i "sporné" záře okolo Mariina břicha. Ta prý je sotva
viditelná ("circa uterum et claustrum"), a kdyby byla odstraněna, vzbudilo by to u lidu odpor.
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Také na základě výše uvedeného dobrozdání nařídil dne 22. června
170620 císař českému guberniu, aby se dotázalo arcibiskupa, proč hrozí
opatovi tresty, které podléhají císařskému schválení. Co však bylo ještě důležitější, císař v témže nařízení přikázal, aby obraz Panny Marie
Karlovské ponechali augustiniáni na oltáři k veřejné úctě. Tím byl spor
zdánlivě ukončen, ale ve skutečnosti měl ještě dohru u Svatého stolce
v Římě. Konzistorní asesor Jan Maria Hložek, pověřený v Římě jednáním o kanonizaci sv. Jana Nepomuckého, se jménem arcibiskupa
u papežské kurie dožadoval vydání listiny zakazující úctu k Panně Marii
Karlovské. Přímluvce ovšem hledala v Římě i protivná strana, navíc
obdařená císařskou přízní. Našla jej v osobě kardinála Crimaniho, jak
víme z opisu dopisu z 24. června 1706.21 Spor se pak protáhl až do
9. října 1706 22 a skončil vítězstvím karlovských augustiniánů. Zdá se,
že jeho skutečné příčiny velmi dobře poodhalil K. NavrátiF3, když
napsal: "Zdá se, že ne nepodstatným podnětem a živlem toho sporu
byly s jedné strany právo exempce, na níž si klášter Karlovský dle tehdejších řeholních náhledů jakožto bezprávnému vždy vzdoroval, s druhé
strany řevnivost mezi arcibiskupem a císařem, z nichž každý jen svých
komisarů výlučně při volbách opatů Karlovských mívati chtěl a s třetí
strany nepochybně snad řevnivost jiných řeholníků Pražských jakož
i neméně podjatost osob, spor vedoucích a sobě protivných."
Dozvuky sporu mezi arcibiskupem a karlovským opatem zasáhly
i do měst pražských. Velmi kladný postoj zaujala ke kultu Panny Marie Karlovské městská rada Nového Města pražského, jak víme z dopisu koncipovaného 1. září 170624 Odřejem Ledvinkou z Adlerfelsu
a adresovaného karlovskému opatu. Roku 1706 přikázal arcibiskup staroměstskému měšťanu a nožíři Františku Maxmiliánu Spitancovi, aby
sundal vyobrazení Panny Marie Karlovské ze svého domu, stojícího
v sousedství staroměstského domu Sixtova. Ten se se zdarem odvolal
k místodržiteli. Arcibiskupově straně se však podařilo zablokovat záměr karlovských augustiniánů umístit sochu na Karlově mostě 25 , jejíž
vytvoření mělo být svěřeno Janu Brokofovi. O čtrnáct let později se
Praha sochy Panny Marie Karlovské přece jenom dočkala. Nebylo to
ovšem na Karlově mostě, ale na Novém Městě pražském, jak se dovídáme ze žádosti podané magistrátem konzistoři. 26 Socha, dílo Matěje
VáclavaJackela, byla postavena z iniciativy Jana Václava Dvořáka na
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rohu Ječné ulice a cesty vedoucí ke Karlovu 13. srpna 1720 magistrátem Nového Města pražského a se souhlasem arcibiskupské konzistoře .
Jak se ve výše uvedené žádosti píše, měla být znamením pro bloudící
poutníky putující na Karlov.
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týž, Zpráva o obrazu Panny Marie "karlovské", Praha 1875. Stať Příběh Panny Marie
Karlovské je jednou z kapitol habilitační práce Obraz a kult v 17. a 18. století, kterou
autor obhájil na FF UK v Praze v roce 1997 a která bude publikována v nakladatelství
Karolinum.
2 NK ČRXV E 7, s. 81.
3 Desetidenní pobožnost k uctění Požehnané mezi ženami Nejsvětější Marie Panny,
která v nejčistším svém životě jednorozeného Syna Božího z Ducha Svatého počala
a devět měsíců bez těžkosti nosila, na závěr uvedeno devět modliteb, za každý měsíc
Mariina těhotenství jedna, Státní ústřední archiv (SÚA), fond Archivy zrušených klášterů (fondy AZK), spisy kláštera augustiniánů kanovníků Karlov, i. č. 2535/1154).
4 V archivním fondu kláštera augustiniánů na Karlově je zachována celá řada česky,
německy a latinsky psaných lístků, které předali augustiniánům lidé, jimž Panna Maria
Karlovská pomohla. Každý lístek je opatřen dobrozdáním augustiniánských kanovníků . Vedle jednotlivých lístků jsou v archivním fondu dochovány sumáře zázraků (Annotationes Gratiarum Diversarum se u Vo ta variarum Devotionum ad Altare Beatissimae Mariae Virgineae Matris Verb i Incarnati in Carlow) z let 1705-1707, týkající se
většinou početí a porodu, v závěru lístku stvrzení a suchá pečeť Jana Václava Dvořáka,
děkana na Karlově, i. č. 2535/1141, konspekt-1142), potvrzení zázraků notářem
a prokurátorem arcibiskupské konzistoře (Obtenta gratia ope Thaumaturgae Carlov),
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IDEA UNIVERZITNÍHO MĚSTEČKA
(KAMPUSU) V PRAZE

Univerzitní kampus je v tradičních vysokoškolských střediscích neodmyslitelnou součástí "tváře" měst, která jsou sídlem univerzit. Pře
devším anglosaské univerzity jsou soustředěny do jednoho místa,
jakéhosi univerzitního městečka, pro něž se vžil pojem "univerzitní
kampus". Univerzitní kampus byl od středověkých počátků skuteč
ným "státem ve státě", protože jeho základní ideou byla samostatná
univerzitní jurisdikce, soudní pravomoc rektora vysokého učení, která
umožňovala univerzitním příslušníkům vyčlenit se právně i správně
z organismu města . Univerzitní příslušníci se nejen odlišovali od okolního světa zvláštním akademickým oděvem, který je pro středověk viditelným znamením odlišné právní příslušnosti, ale také univerzita sama
je uzavřena do zdí univerzitních kampusů, jejichž hlavním posláním
je ochrana univerzitní korporace a jejích příslušníků . Tak tomu bylo
např. v Oxfordu, uzavřený celek tvoří i původní vídeňská univerzita
a také v počátcích dalších středoevropských univerzit (v Krakově,
Heidelberku) je výuka soustředěna do jednoho místa. Přímo symbolem univerzitního kampusu je slavná Latinská čtvrť pařížské Sorbonny,
která byla vzorem pro značnou část obecných učení středověku (u italských univerzit se soustředění univerzitních budov do jednoho místa
objevuje až s určitým zpožděním) . Základem každého univerzitního
kampusu byla budova koleje, resp. kolejí, zpravidla profesorská kolejní budova, což určilo charakter celého univerzitního městečka. Univerzitní kampusy byly a doposud jsou totiž nejen místy výuky, sídlem
poslucháren, laboratoří a dalších učebních zařízení, ale i místem, kde
učitelé a studenti bydlí, stravují se, kde se zkrátka odehrává většina
jejich života. 1
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Moderní univerzitní centra, pro něž přestalo být problémem zaručit
osobní svobodu a svobodu vědeckého bádání a výuky, jsou nesena ideou
vytvořit akademické obci útočiště, jakési vědecké "Tusculum"; umožňují stranou od městského ruchu nerušené soustředění na studium
a vědecký výzkum. Prototypem takových univerzitních kampusů, umístěných v zeleni okrajových čtvrtí měst nebo zcela mimo městská centra, jsou dnešní americké univerzity, které našly svou nápodobu i na
starém kontinentě v "betonových univerzitách" (např. v německých
Brémách nebo Kostnici). Uvědomme si však, že obdobná idea stála
i při vzniku akademických městeček, slavných "akademgorodků" Sovětského svazu (ovšem s tou zvláštností, že byla vyhrazena zpravidla
ústavům Akademie věd a jejich neméně důležitou funkcí byl snadnější
dohled nad nepohodlnými intelektuály a jejich izolace od ostatní společnosti). A i tam, kde univerzitní městečka patří minulosti, nebo
v univerzitních městech, která nepoznala skutečný univerzitní kampus, je dodnes živé jedno residuum původního univerzitního společenství- idea "nedotknutelnosti akademické půdy", představa, že žádný
z orgánů státní moci nemá právo vstoupit bez souhlasu akademické
samosprávy na univerzitní půdu. Odborníci dobře vědí, že přinejmen
ším od konce 18. století, kdy vysoké školy ztratily zestátněním jak
původní korporativní charakter, tak vlastní soudnictví, jde o mýtus.
Laikům bychom však měli připomínat, že spíše než o právní nárok jde
o zvyk, který dodržuje každá slušná společnost. Liberální a demokratický stát, spočívající na jistotách ústavních svobod, dokáže být přece
lepším garantem svobodného vědeckého myšlení a svobody slova než
sebevyšší a sebepevnější zeď akademického kampusu. 2
Hledáme-li univerzitní kampus na dnešní mapě Prahy, jistě nepře
hlédneme určitou koncentraci studentských kolejí na Strahově, kolejí
a menz na Petřinách, trojského areálu Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy nebo klinických ústavů a nemocnic v Motole. Pozoruhodné je na nich to, že tyto mnohdy nemalé vysokoškolské areály
nejsou ve většině případů polyfunkční a časově patří až období po 2. svě
tové válce, většinou do období od šedesátých let našeho století. Skutečný historický kampus, v onom výměru, který jsem se pokusil načrt
nout v předchozích odstavcích, bychom však hledali jen ztěží. A přece
existuje na mapě Prahy jedno místo, které můžeme považovat při-
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nejmenším za zárodek univerzitního městečka. Jde o tzv. albertovský
areál, onu část Nového Města pražského, která začíná východní frontou Karlova náměstí s dnešními fakultními nemocnicemi a pokračuje
přes Botanickou zahradu Univerzity Karlovy Na slupi až po známou
budovu Purkyňova ústavu, Přírodovědecké fakulty a dalších lékařských
zařízení, na něž pak navazuje severně od Albertova komplex nemocničních a klinických budov lékařských fakult a dvou ústavů Matematicko-f)rzikální fakulty Univerzity Karlovy. 3
Již na první pohled je totiž i náhodnému návštěvníkovi zřejmé, že
budovy albertovské části Nového Města pražského tvoří jakýsi celek,
vytvářený pos~pně od přelomu 19. a 20. století pro potřeby obou pražských univerzit, přičemž většinou šlo o budovy nově vzniklé české
univerzity, které se po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce
1882 nedostávalo vlastních budov. Abychom nezůstali pouze na univerzitní půdě, přidejme k tomuto areálu také budovy Českého vysokého učení technického.
Zdálo se mi, že tento ucelený komplex, univerzitní areál, vznikal
cíleným způsobem po vzoru velkých univerzitních center, zvláště ně
meckých univerzit. Umístěn na okraji historické zástavby Nového
Města jako by programově vytvářel univerzitní kampus. Vydal jsem se
proto hledat v univerzitních materiálech, především v aktech akademických senátů obou univerzit, ve spisech filozofické a přírodovědec
ké fakulty (u lékařských fakult jsem se mohl opřít především o výzkum L. Hlaváčkové aP. Svobodného 4), stopy oněch konceptuálních
záměrů staveb univerzitních budov. Musím předeslat, že se soustře
ďuji především na albertovský areál na pozadí celkového historického
vývoje představ o pražském univerzitním prostoru. Nejde mi rozhodně o žádný výčet všech stavebních aktivit univerzity, resp. obou pražských univerzit, české a německé, ale především o reflexi, zda a jakým
způsobem univerzita chápala své místo (a teď myslím v původním
smyslu toho slova) v organismu města.
Je nutné, abychom si nejprve uvědomili, jaký byl stavební vývoj pražské univerzity od jejích počátků do konce 19. století. Vyjděme
z konstatování, že pražská univerzita nikdy netvořila v městském celku izolovaný ostrov, nějaký samostatný univerzitní kampus. Byla sice
soustředěna převážně na Staré Město, vytvořila se tam však přinejmen-
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univerzitní centra, i když již v předhusitském období překro
hradby (vzpomeňme jen na dům U černé růže nebo
na kapli Božího těla na dnešním Karlově náměstí). První univerzitní
centrum vznikalo od osmdesátých let 14. století okolo nového sídla
Karlovy koleje, do jehož blízkosti se postupně přestěhovaly i další kolejní domy- kolej královny Hedviky, kolej krále Václava a kolej Národa českého na nynějším Ovocném trhu a nedaleko umístěná kolej
právníků. Již od konce 14. století bylo Karolinum nejen sídlem akademických úřadů, místem výuky přinejmenším dvou fakult, ale přede
vším symbolem celé univerzity. Druhý univerzitní okruh se vytvořil
na přelomu 14. a 15. století poblíž Betlémské kaple, kde mohl navázat
na starší školskou tradici (cisterciácká kolej sv. Bernarda). Zde bylo
také původní sídlo Hedvičiny koleje a koleje Národa českého. Při samotném Betlému vznikla Nazaretská kolej a ve druhé polovině 15.
století zde našly své sídlo Rečkova a Loudova kolej. Jedinými významnými univerzitními domy stojícími mimo tato střediska byla mistrovská kolej Všech svatých poblíž staroměstského kostela sv. Mikuláše
a poblíž umístěná medická kolej (v dnešní Kaprově ulici). Obě univerzitní centra nebyla koncipována jako uzavřený univerzitní kampus,
jako tomu bylo např. ve Vídni nebo z panovnického příkazu v krakovském Kazimierzi, ale rostla postupně, jak univerzita získávala dary,
odkazy a koupěmi vlastní domovní majetek. Po celé 15. a 16. století
pak byla pražská univerzita identická se svým karolinským sídlem.
Příchodem jezuitů do Prahy roku 1556 se rozmístění pražských
univerzit ve městě podstatně mění. Od této chvíle až do přelomu 19.
a 20. století jsou vlastně v Praze dvě univerzitní centra. Jedno v Karolinu
a druhé v Klementinu. Rozhodně však nelze mluvit o žádné koncentraci univerzitních budov, domovní majetek získává univerzita (od šedesátých let 19. století také studentské, fakultní a oborové spolky) postupně v nejrůznějších částech města. Před chvílí jsme vylíčili, jak tomu
bylo u lékařské fakulty; obdobně můžeme hovořit o budovách ostatních fakult. To, co bylo dáno mnohdy finančním nedostatkem, se stává téměř pravidlem. Pražská univerzita žije rozptýleně po celém měs 
tě, v obou hlavních částech Prahy, na Starém a Novém Městě. 5
Zlom v chápání univerzitního prostoru přichází teprve na konci
minulého století. Hlavním podnětem k získání nových univerzitních
ším

dvě

čila novoměstské
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prostor (k nákupu, přestavbě či zcela novým stavebním akcím) bylo
rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity roku 1882 na dvě samostatné vysoké školy - na českou a německou univerzitu. A tady někdy
začíná také historie pražského univerzitního kampusu. Jádro onoho
nového sídla univerzity je v hořejší části novoměstského Karlova náměstí, kam se soustředily především budovy lékařských fakult nově
zřízené české univerzity. Koncem osmdesátých let začíná pak univerzitní administrativa zcela vážně uvažovat i o přestěhování dalších zaří
zení na Nové Město. Tehdejší filozofická fakulta, resp. její přírodo
vědná sekce, začíná stěhovat chemický, botanický a fyzikální ústav do
nových budov na Karlově a na Albertově. Darem získaný pozemek Na
slupi měl být podle místodržitelského nařízení z roku 1894 použit pro
zřízení fyzikálního, mineralogického, geologického, zoologického,
chemického a hygienického ústavu filozofické a lékařské fakulty. Při
fyzikálním ústavu měl být umístěn rovněž astronomický ústav. Podle
ministerského příkazu nemělo v areálu nových ústavů být v žádném
případě pamatováno na naturální byty pánů přednostů . Pak se věc jako
obvykle neskutečně vlekla. Vypracování plánů a jejich schvalování na
vídeňských ministerstvech, v radě hlavního města Prahy, na děkanství
filozofické fakulty a na rektorátě české univerzity byla příčinou, že
stavební plocha albertovského areálu byla zastavěna až roku 1905. 6
Ještě předtím -v letech 1897 a 1898 -však došlo k přestěhování
botanické zahrady ze Smíchova na protější stranu Vltavy do míst mezi
Benátskou ulicí a ulicí Na slupi. Důvod jejího přestěhování byl stejný
jako u staveb většiny univerzitních ústavů po roce 1882- nekonečné
tahanice o užívání botanické zahrady a jejích ploch pro výzkumné úkoly
obou univerzit stejně jako bídný stav ústavů přírodovědné sekce filozofické fakulty. Česká univerzita tak získala zárodek budoucího univerzitního areálu, který navazoval na nemocniční komplex na okraji
Karlova náměstí a na druhé straně sahal až ke Karlovu a Albertovu.
Bez významu nebylo ani to, že univerzitní botanická zahrada mohla
navázat na rozsáhlý celek stávajících zahrad. 7
Na počátku našeho století se však v souvislosti s asanací Starého
Města objevuje idea nového univerzitního centra, pro které je od roku
1901 hledáno vhodné umístění. Česká univerzita navrhuje přestěho
vat nejdříve právnickou fakultu, protože její umístění v Karolinu již
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zcela nevyhovuje. Hlavním argumentem byly stoupající počty studentů
(v akademickém roce 1900-1901 více než 1880 studujících). Stavba
nové budovy by umožnila, jak argumentuje senát, rekonstrukci a "zachování posvěcené půdy, na které stojí universitní aula, staroslavný
arkýř a přilehlá schodiště Karolina". Vyhlédnut byl blok mezi Platnéř
skou a Kaprovou ulicí a nábřeží v sousedství Jánského náměstí proti
Letné. Je známo, jak a kdy se tento projekt uskutečnil. Z rozsáhlého
plánu zůstala pouze budova právnické a filozofické fakulty a základní
kámen akademického domu, budoucího centra Karlovy univerzity.
Podle Kotěrova plánu z roku 1914 byla postavena budova právnické
fakulty (dokončena roku 1927) a novoklasicistně pojatá stavba filozofické fakulty architekta]. Sakaře (1928-1929). I v tomto případě však
univerzita vychází ze stavu "permanentní prostorové nouze", která ji
nutí i k úvahám o směně nepotřebných domů v karolinském areálu
(Buquoyského paláce, tzv. Stockhausu v Celetné ulici a na Ovocném
trhu) za novostavby fakultních budov.8
Je ovšem pozoruhodné, že na univerzitní iniciativu, která byla smě
rována především do staroměstského asanačního pásma, reagovala vinohradská městská obec návrhem na přemístění, resp. návrhem novostaveb univerzitních budov na Novém Městě pražském. Pražská
městská rada pak tento návrh kategoricky odmítla, protože přestěho
váním prestižní a početné akademické obce by "Starému Městu znač
ný zisk unikl".9 Četná jednání městské rady o univerzitních stavbách
v asanované části Starého Města nevedla dlouho k žádnému cíli. Obvyklé dohadování o prodejní ceně s místodržitelstvím, stanovení stavebních zásad, rozhodnutí o zakázkách (zástupci Spolku architektů
a inženýrů např. požadovali, aby návrhy staveb a jejich realizace byly
svěřeny českým odborníkům a českým formám) bylo příčinou, že
k uskutečnění stavebních plánů došlo až po roce 1918. 10
Pouze na okraj zmiňme meziválečnou ideu univerzitního centra na
Letné nebo představy o přestěhování univerzity mimo Prahu (např.
přemístění Německé univerzity do Liberce či idea akademického měs
tečka v Chuchli) .
První skutečně urbanistický záměr akademického kampusu se objevuje až po 2. světové válce. Jeho autorem byl architektJosefHavlíček,
který roku 1946 uveřejnil v měsíčníku ARCHITEKT studii univer-

238

M. Svatoš, Idea univerzitního městečka

zitního města na širším albertovském území a námět přestavby pražské city.U Námět je o to pozoruhodnější, že (soudě podle datace při
pojené k článku) vznikal v protektorátním období let 1943- 1945, kdy
byly české vysoké školy uzavřeny. Sám autor považoval návrhy pouze
za předběžnou skicu, za nástin budoucího univerzitního centra, které
však mělo být neseno zcela konkrétními zásadami přeměny města.
Havlíček výslovně konstatuje, že dosavadní stav univerzitních prostor
postrádá jakoukoliv koncepci, jakékoliv "plánování".
Albertovský areál chápe ve zcela širokém pojetí od Ječné ulice
a Karlova náměstí na jih až k nuselskému údolí a na západ k vltavskému břehu, v němž vidí zcela jasnou komunikační spojnici s tradičním
centrem univerzity, která by zkrátila na minimum vzdálenost mezi
staroměstským a novoměstským univerzitním centrem. Studie před
pokládá využití severojižní dopravní spojnice, pro niž se počítá i s pře
mostěním nuselského údolí, s návazností na pankráckou plošinu. Havlíčkem vymezený areál o 114 hektarech má svou přednost i v poměrně
řídké zástavbě (pouhých 26 % plochy), jež měla umožnit vytvoření
nového typu městské aglomerace, autorem označovaného pojmem
"město -zahrada". Nedílnou součást tohoto komplexu tvoří nuselské
údolí s rekreačním parkem, hřišti a bazény. Nábřežní část proti Císař
ské louce pak počítá se stavbou plaveckých a veslařských klubů. Součástí
komplexu mělo být rovněž centrálně umístěné zdravotní středisko
s kapacitou 2500 lůžek, s parkem pro pacienty a velkým shromaždištěm akademické obce pod širým nebem (tento prostor autor nazývá
"campus"). Havlíček předpokládal, že administrativní část univerzity
(děkanství fakult, rektorát a slavnostní aula) by zůstala v Karolinu.
Vše ostatní by ovšem přemístil do tohoto gigantického univerzitního
městečka- univerzitní knihovnu (i s depozitáři), přírodovědecké muzeum o ploše 17 000 m2 s připojenými ústavy, akváriem, teráriem
a skleníky přilehlé botanické zahrady. Do projektu jsou integrovány
rovněž studentské koleje pro pět až sedm tisíc posluchačů, předobraz
oněch "přespávacích" ubikací, jaké známe z Větrníku nebo Strahova
(autor pro ně užívá označení "kolektivní bydlení studentů s příslušen 
stvím"). Ke kolejím měl být přidán rovněž nový Akademický dům
s kluby profesorů a studentů, jež měly pojmout 1000 návštěvníků,
a obrovité auditorium pro 5000 posluchačů. Architektonická představa
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studentských kolejí předpokládá skutečné mrakodrapy, výškové budovy hotelového typu s veškerým sociálním zázemím.
Pod Emauzy měl vyrůst komplex budov společenskovědních fakult
-filozofické, právnické a pedagogické, okolo Purkyňova ústavu anatomický, histologický a embryologický ústav spolu s ústavy přírodově
decké fakulty. Zde měl být vybudován rovněž Státní zdravotnický ústav,
který měl být badatelskou základnou medicínských oborů a zároveň
měl převzít postgraduální přípravu lékařů. Koncepci lékařských budov
je vůbec věnována obzvláštní pozornost. Vzorem je "město zdraví"
v Lilie, založené na paprskovité koncepci budov, kde v centru jsou
umístěny provozní haly, z nichž vybíhají nemocniční "jednotky" o 25
až 30 lůžkách, dále operační sály a laboratoře nejvýše pro 2000 nemocných. Pro tento počet bylo vypočítáno i optimální rozložení do
třiadvacetipatrové budovy, která by tvořila zázemí klinických oborů .
Krátce řečeno, do vymezeného území měla být přemístěna celá Karlova univerzita s výjimkou zmíněné administrativní a "ceremoniální"
části školy. Autor dokonce snil o přestěhování uměleckých a technických vysokých škol do albertovského areálu. Havlíček však na druhé
straně negativně reaguje na návrhy přemístit univerzitu mimo město,
protože si je velice dobře vědom, že jedním z nejpřitažlivějších aspektů univerzitního studia je bohatý kulturní a společenský život města,
stejně jako přirozená přitažlivost pražských hospod a vináren.
Pomineme-li některé děsivé důsledky vizí poválečného architekta,
zůstává jedno podstatné. Havlíčkův projekt je prvním skutečně konceptuálním projektem univerzitního kampusu, který bere na zřetel
prakticky všechny funkce univerzitního života - výuku, badatelskou
část, ubytování a stravování studentů, zdravotní a rekreační zázemí.
Autor nezapře své funkcionalistické školení, když koncipuje svůj návrh s důrazem na maximální efektivnost, komplexnost a polyfunkčnost využití jednotlivých objektů . Pokud je mi známo, Havlíček byl
také prvním architektem, který zcela vážně uvažoval též o dopravní
dostupnosti univerzitních budov. Nechce vyhnat studenty kamsi na
okraj města a odsoudit je k věčné přepravě mezi posluchárnou, menzou a kolejí. Naopak programově volí koncentraci veškerého univerzitního provozu, aby minimalizoval čas strávený něčím jiným než podstatou studentova a učitelova života- učením a výukou. Vše ostatní je
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pouhý servis, který má vytvářet potřebné zázemí. Tomu slouží i onen
koncept "města-zahrady",jakési oázy badatelského klidu a soustředění.
Podstatné je rovněž to, že Havlíček se vůbec nedržel stávajícího rozložení univerzitních budov. Zdá se, že nepředpokládal, že by existující
budovy- f)rziologický ústav (1905), hygienický (1907), farmakologický (1908) či od roku 1914 budovaný patologickoanatomický ústav (roku
1921 A. Špalkem dokončený Hlavův ústav) nebo dokonce roku 1925
postavený Purkyňův histologicko-f)rziologický ústav či budova Příro
dovědecké fakulty - měly být integrovány do jeho konceptu nového
univerzitního městečka.
Abychom se vrátili z říše snů do reality, konstatujme, že jediné, co
zbylo z Havlíčkových plánů, je budova strojírenské fakulty Českého
vysokého učení technického, postavená architektem Houbou v letech
1957-1959. A jak mohou mnozí dosvědčit, z původně široce pojatého
záměru nového univerzitního centra na pražském Novém Městě zů
stala ironií historického vývoje pouze albertovská menza.

Poznámky:
Problematika univerzitních budov je nyní souhrnně zpracována v základním díle
o evropských univerzitách: History of the University in Europe. Ed. by H. de Ridder-Symoens, Oxford 1992. Odkazuji na německou verzi tohoto díla Geschichte der
Universitat in Europa I. Mittelalter. Hrsg. von W. Riiegg, Miinchen 1993, zvl.
s. 115-118 a 133-135, kde se nachází i detailní literatura k tématu. Základní poučení
poskytují práce K Ruckbroda, U niversitat und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp,
Darmstadt 1977 a Town and Gown: the university in search of its origins. CRE-information 62, 1983.
2 Přehled historického vývoje univerzitního zřízení spolu se základními údaji o nejvýznamnějších univerzitách přináší Historical Compendium of European Universities. Ed. byL. Jílek, Genf 1984.
3 Detailní informaci o jednotlivých univerzitních budovách v rámci celkového vývoje
pražské univerzity dnes čtenář najde ve čtyřsvazkové příručce Dějiny Univerzity Karlovy I-IV, Praha 1995-1998, kde jsou též speciální kapitoly o stavebních dějinách
univerzity. Zevrubný soupis odborné literatury přinášíM. Melanová- M. Svatoš, Bibliografie k dějinám pražské univerzity do roku 1622. Praha 1977.
1
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L. Hlaváčkové- P. Svobodného, Dějiny pražských
fakult 1348-1990, Praha 1992, kde je u každého časového úseku věnována
samostatně pozornost stavebnímu vývoji. Za zvláštní upozornění stojí kniha uvedených autorů Dějiny všeobecné nemocnice v Praze 1790-1952 (k 200. výročí založení
nemocnice), Praha 1990, kde je uvedena početná řada pramenů a literatury speciálně
ke stavebním dějinám pražských lékařských fakult. Přehledně viz také referát L. Hlaváčkové- P. Svobodného, Vznik a vývoj novoměstského nemocničního centra od konce
18. století do současnosti, v tomto sborníku, s. 243-259.
5 Z početné starší literatury upozorňuji především na publikaci A. Kubička- A. Petráňové-] Petráně, Karolinum a historické budovy Univerzity Karlovy, Praha 1961.
Souhrnně] Havránek- M . Svatoš, University colleges at Prague from the fourteenth
to the eighteenth centuries, in: I collegi universitari in Europa tra il XIV e il XVIII
secolo, Milana 1991, s. 143-154.
6 Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát Univerzity Karlovy, inv. č.
164Q-1641 (Stavba universitních budov na Slupi) . Viz J Duchoňová, Akademický
senát University Karlovy 1882-1951. Praha 1973, s. 120 (sign. D je celá věnována
univerzitním budovám) . V Archivu hl. města Prahy (fond Zemský Národní výbortechnické presidium, sbírka plánů, sign. E/18, kart. 128) jsou zachovány situační plány,
které dokládají původní záměr města soustředit univerzitní budovy do albertovského
areálu (viz "Plán k oddělení části slupských pozemků při čís. pop. 450 a 451-II v Praze
o celkové výměře 1 ha 5231 m 2 .. . , která v roce 1901 k účelům státním odevzdána býti
má." ze 4. ll. 1901 a nedatovaný plán: "Situace ústavů c.k. české a německé university
v Praze Na Slupi"). Za laskavé upozornění na tyto plány děkuji dr. H. Svatošové.
7 Akademický senát UK, sign. D 5-6. Viz] Duchoňová, Akademický senát, s. 120.
8 M. Babuška, Soutěžný návrh na budovy české Karlovy university v Praze, Architektonický obzor 20, 1921, s. 67-70, 75-78; A . Cechner- V. Šulc, Soutěžný návrh na
budovy české Karlovy university v Praze, Architektonický obzor 20, 1921, s. 83-84,
91-92; M. Schneiberg, Soutěžný návrh na budovy české Karlovy university v Praze,
Architektonický obzor 20, 1921, s. 88-100; K Adamová, Kotěrovy návrhy univerzitních budov, Acta Universitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Pragensis
)3]J2, 1979, s. 51-68.
9 AMP, fond ZNÚ, sign. B 75/598 z 1. března 1910.
lO Záznamy jednání o univerzitních stavbách byly pravidelně publikovány ve Věstní
ku obecním královského hlavního města Prahy. Praha 1904-1911.
11 J Havlíček, Studie universitního města na širším albertovském území a námět pře
stavby pražské city (1943-5), Architekt SIA 44, 1946, s. 9-17.
4
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LuDMILA HLAvAčKovA- PETR SvoBODNÝ

VZNIKA VÝVOJ NOVOMĚSTSKÉHO
NEMOCNIČNÍHO CENTRA OD KONCE
18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

I.
Přeměna špitálů,

které měly charakter spíše sociálních chudinských
na ústavy léčebné je ve druhé polovině 18. století jevem celoevropským, který má pochopitelně v jednotlivých zemích a oblastech
svá specifika.
U nás je tento proces, respektive jeho počátek, nerozlučně spjat se
jménem císaře Josefa II., který se živě zajímal o zdravotnické a chudinské ústavy nejen při svých domácích, ale i zahraničních cestách,
a byl o jejich stavu a potřebách takřka profesionálně informován. Již
rok po svém nástupu na trůn (24. 5. 1781) vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž stanovil jednotné zásady při vybudování centrálních zdravotních ústavů v hlavních městech jednotlivých zemí monarchie. Péči
o chudé nemocné měly zajišťovat všeobecné nemocnice, chudé osamělé rodičky a děti měly nalézat útočiště v porodnicích, nalezincích
a sirotčincích, práce neschopné, opuštěné a chronicky nemocné osoby
v chorobincích, duševně nemocní v ústavech pro choromyslné.
Praha se v plnění panovníkových záměrů opožďovala (ve Vídni otevřena všeobecná nemocnice 1784, v Brně 1786, v Olomouci 1787,
v Linci 1788), potíže činilo jak vytvoření příslušných fondů, tak nalezení vhodných objektů k umístění specializovaných ústavů, které měly
být pokud možno blízko sebe. Vzhledem k příslovečné šetrnosti
panovníka i obecnému nedostatku prostředků se v podstatě nikde
útulků,
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neuvažovalo o novostavbách, ale pouze adaptacích budov. V úvahu
objekty zrušených církevních institucí.
Technickou stránkou řešení nelehkého úkolu byl pověřen odborník
nad jiné povolaný, patrně tehdy nejlepší, jaký byl k dispozici - profesor a ředitel pražské polytechniky František Leonard Herget. Spolu
s protomedikem T. Bayerem a zástupci lékařské fakulty začal vhodné
objekty hledat na podzim roku 1785. Od počátku považovali za nejvhodnější lokalitu okraj Nového Města za Dobytčím trhem, vzhledem k množství zeleně a "zdravému povětří" .
Byly zde již dva poměrně velké zdravotní ústavy, nemocnice alžbě
tinek Na slupi (od roku 1722) a vojenská nemocnice ve zrušené jezuitské koleji (od roku 1783). Nová nemocnice měla získat asi 300 lůžek
ve zrušeném klášteře na Karlově, porodnice v bývalém kapitulním domě
u kostela sv. Apolináře, blázinec a chorobinec v bývalém klášteře u sv.
Kateřiny. Nevýhodou tohoto řešení byla horší dostupnost vzhledem
k členitosti terénu a zejména velký nedostatek vody v objektu na Karlově. Proto vypracoval Herget s Bayerem v květnu 1786 zcela nový
návrh, který situoval celý komplex zdravotních ústavů na rozhraní Starého a Nového Města do oblasti dnešního náměstí Republiky. Nemocnice měla být v alumnátu strahovských premonstrátů v místech
dnešního paláce Kotva, porodnice a blázinec naproti v bývalém klášteře u sv. Josefa, v jehož rozsáhlé zahradě měla vzniknout i nová botanická zahrada. Herget zpracoval již poměrně podrobné plány, ve srovnání s původními návrhy zdůrazňoval blízkost Karolina, kde se konala
teoretická výuka mediků, nemocnice milosrdných bratří Na Františku, kde byla výuka klinická, a v neposlední řadě menší náklady na
připadaly především

přestavbu.

O konečném umístění ústavů pak rozhodla zřejmě návštěva Josefa II. v říjnu 1786, jejímž hlavním cílem bylo mj. urychlit vybudování
zdravotních ústavů v Praze. Osobně navštívil většinu budov přicháze
jících v úvahu, přiklonil se k původnímu, tj. novoměstskému návrhu,
ale poprvé upozornil i na málo vytížený ústav šlechtičen v bezprostřední blízkosti Dobytčího trhu (Karlova nám.), jehož šestnáct obyvatelek se mělo přestěhovat do obdobného ústavu na Hradčanech. Na
počátku roku 1787 už Herget počítal s umístěním nemocnice do tohoto ústavu šlechtičen a již v dubnu vypracoval první plány na jeho
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a postavení nové budovy ústavu choromyslných v jeho zastavby, která v této fázi budování novoměstských
zdravotních ústavů vznikla. Porodnice a nalezinec u Apolináře byl pře
dán veřejnosti nejdříve (17. 8. 1789), chorobinec umístěný na Karlově, kde měla být původně nemocnice, o několik měsíců později, nemocníce v přestavěném ústavu šlechtičen jako poslední, 1. 12. 1790.
Nemocnice disponovala 300 lůžky. Přestavba objektu s téměř devadesátiletou minulostí stála nakonec více, než by byla stála nová účelová
budova, která by nepochybně lépe vyhovovala nemocničnímu provozu. Přístavby a přestavby byly zahájeny brzy po jejím otevření a probíhají permanentně dodnes.
V následujícím roce byla do nemocnice přenesena klinická výuka
mediků z nemocnice milosrdných, takže od školního roku 1791/92
do dnešních dnů jsou osudy lékařské fakulty a všeobecné nemocnice
nerozlučně spjaty. Klinické výuce ovšem sloužil zpočátku jen poměr
ně malý počet lůžek (dvě místnosti po šesti lůžkách pro muže a ženy
s vnitřními chorobami, stejný počet lůžek pro choroby chirurgické),
ostatní byla lůžka na tzv. odděleních . Od roku 1811 byla klinická
a oddělenská lůžka spojena osobou přednosty a profesor, šéf kliniky,
byl zároveň primářem oddělení. Z něho si vybíral pacienty vhodné ke
klinickým demonstracím. Tento stav trval až do uzavření českých vysokých škol17. ll. 1939. Počet klinických lůžek se permanentně zvyšoval s růstem počtu mediků a vznikem dalších specializovaných lékařských oborů. N a konci 19. století už některé nové obory měly pouze
klinická lůžka bez oddělení (např. česká ušní klinika založená roku
1892). Rozvoj a diferenciace lékařských oborů byly a jsou nerozlučně
spjaty s vývojem fakultních nemocnic, bez potřebné koncentrace
pacientů a erudice učitelů fakult jsou nemyslitelné, což je obecně známé a platné v celosvětovém měřítku .
Vývoj novoměstského zdravotnického areálu je neobyčejně složitý,
byl ovlivňován mnoha faktory, trvalými i proměnnými. Velmi komplikované byly zejména právní a ekonomické otázky. Nemocnice byla
s přestávkou let 1943- 1946 až do 1. 1. 1949 tzv. fondovním ústavem
(fond byl vytvořen ze jmění zrušených špitálů, nadací apod., doplňo
ván různými dávkami a poplatky) pod přímým dozorem najvyšších
státních úřadů, do jejichž kompetence patřily záležitosti zdravotní,
hradě, jediné účelové
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avšak do jejího chodu zasahovaly vzhledem ke klinické výuce i centrální úřady školské a město Praha, jejíž obyvatelé měli převahu mezi
pacienty a od roku 1811 do roku 1928 se například těšili výsadě nižších ošetřovacích tax. Kompetenční a ekonomické spory mezi těmito
institucemi jsou trvalou součástí dějin nemocnice i ostatních josefínských zdravotních ústavů, jejichž právní vývoj byl ovšem v 19. století
poněkud odlišný (od roku 1827 byly účty nemocnice vedeny zcela odděleně od ostatních ústavů, které se ve druhé polovině století staly
ústavy zemskými).
S růstem počtu pacientů se měnilo i jejich sociální složení. I když
ústavy měly od založení tzv. třídy, lišící se kvalitou ubytování, jídla
i ošetřovatelské péče, zpočátku sloužily téměř výlučně pacientům znejnižších sociálních vrstev. Složení pacientů se během 19. století měnilo
s rozvojem zejména chirurgických oborů, které postupně i u zámožných pacientů vyloučily možnost domácí léčby. Rostly požadavky klinik, tradičních i nově vznikajících, nejen vzhledem k růstu počtu mediků, ale i ke stoupajícím nárokům na léčebnou péči a výzkum. Vedle
nových lůžek bylo třeba získávat prostory pro umístění laboratoří, vyšetřovacích přístrojů atd. Stále více problémů představovalo i umístění
teoretických medicínských oborů v poměrně vzdáleném Karolinu.
Dostupnost některých objektů - zejména porodnice u Apolináře byla v zimních měsících při sněhu a náledí špatná, na což si stěžovali
učitelé i posluchači, kteří se museli rychle přemisťovat mezi Karolinem a novoměstskými ústavy. Také rozvoj lékařských věd požadaval
stále těsnější spolupráci mezi teoretickými a klinickými obory a blízkost jejich pracovišť byla velmi žádoucí. To to vše ovlivňovalo promě
ny novoměstských ústavů, které přitom často zůstávaly daleko za požadavky a představami zdravotníků, kteří v nich pracovali, protože
nakonec rozhodujícím faktorem vždy bylo, je a bude množství finanč
ních prostředků, které tehdy nebylo a není a zřejmě ani nikdy nebude
dostačující.

Budova ústavu choromyslných přestala stačit nejdříve. Ve dvacátých letech byly pro něj získány klášterní objekty u kostela sv. Kateřiny
(1822 menší budova, 1827 hlavní budova), zanedlouho (1844) bylo
nutno v jejich zahradě vybudovat další objekt, tzv. nový dům, na svou
dobu moderní a účelnou dvoupatrovou budovu.
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První velká přístavba nemocnice- protažení průčelního křídla- byla
v roce 1839, a ihned po ní se začalo plánovat další, boční
křídlo (ve Větrnické ulici). Tehdy se poprvé vyskytly hlasy, které doporučovaly areál nemocnice dále nerozšiřovat a řešit příliv pacientů
budováním ústavů v jednotlivých pražských obvodech. K tomu ovšem
došlo až zhruba o půl století později a novoměstský areál rostl dále až
na hranice únosnoti.
O jeho osudu jako fakultní nemocnice, na dalších 100 let jediné
v Praze, rozhodlo právě budování teoretických ústavů v jeho blízkosti,
které ještě pevněji zakotvilo tuto instituci v původním novoměstském
prostoru. I ]. E . Purkyně hledal při svém příchodu na pražskou fakultu v roce 1850 pro svůj fyziologický ústav umístění poblíž všeobecné
nemocnice. Zásadně odmítl nabízené nevyhovující prostory v Karolinu a marně se snažil iniciovat výstavbu moderních fakultních ústavů
na Karlově náměstí. Nakonec se musel spokojit s umístěním svého
pracoviště v soukromém domě ve Spálené ulici. V roce 1858 byl
v sousedství nemocnice dobudován patologickoanatomický a soudně
-lékařský ústav, naproti jejímu průčelí vyrostly dva další velké objekty
-anatomický ústav v roce 1877, budova chemického a ostatních ústavů
v roce 1879. Vybudování těchto nákladných novostaveb předem odsunovalo úvahy o postavení moderní fakultní nemocnice kdesi na zeleném drnu do oblasti zcela nereálné.
Proto se dále budovalo v novoměstském areálu. Také porodnice
u Apolináře doznala opakovaně stavebních změn a rozšíření, největ
ších v letech 1824-1825, ani ty však spolu s najímáním okolních domků nestačily. V roce 1875 dostala porodnice novou budovu v bezprostřední blízkosti, tzv. červený dům, známou novogotickou stavbu
projektovanou]. Hlávkou, která promyšlenou účelností systému pavilonů propojených systémem chodeb budí dodnes obdiv architektů
i lékařů nejen našich, ale i zahraničních.
Zároveň s těmito stavbami realizovanými mimo areál nemocnice se
v sedmdesátých a osmdesátých letech rodily více či méně velkorysé
a uskutečnitelné plány na jeho zásadní modernizaci a přestavbu, zahrnující jak návrhy na zboření jeho starých částí, tak jejich další adaptaci a rozšíření. Nový prvek vnesl do těchto jednání zápas o českou
univerzitu a její lékařskou fakultu, který v těchto letech vrcholil. Bylo
dokončena
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nutno počítat s umístěním paralelních klinik a ústavů. V souvislosti
s tím navrhl například v roce 1881 akademický senát s převahou ně
mecké strany panské sněmovně, aby pro českou fakultu byla vybudována zcela nová klinická nemocnice. Tím by se ovšem bylo odsunulo
rozdělení lékařské fakulty do nedohledna, čehož právě chtěli němečtí
profesoři dosáhnout. Na počátku osmdesátých let bylo rozhodnuto
postupně přebudovat areál nemocnice v komplex pavilonů- mělo jich
být 10 až 12. Z velkorysého plánu se realizovala výstavba pouhých tří
pavilonů (1890 tzv. izolační, 1891 chirurgický, 1898 tzv. jubilejní
k výročí císařova panování). Nutno podotknout, že výše nákladů na
jejich stavbu, a tím i kvalita provedení a vybavení, se velmi lišila podle
toho, zda byly určeny pro česká či německá pracoviště. Obdobně dopadlo i řešení problému umístění českých teoretických ústavů. Nové
velké ústavy v ulici U nemocnice zůstaly fakultě německé bez ohledu
na to, že na ní zůstala zhruba pouhá třetina posluchačů . Pro české
ústavy byla v roce 1883 narychlo postavena první část areálu budov na
rohu Kateřinské ulice a ulice Ke Karlovu, kapacitně zcela nedostačující,
rozšiřovaná v letech 1886 a 1897.
Také historie našich dětských nemocnic se odehrává převážně na
Novém Městě. První dětská nemocnice s devíti lůžky, založená roku
1842 z iniciativy lidumilného lékaře E . Kratzmanna, byla ve Spálené
ulici u sv. Lazara v místě dnešního soudu. V roce 1854 se přestěhovala
na Moráň, do bezprostřední blízkosti všeobecné nemocnice. Spory o její
využívání pro klinickou výuku po rozdělení fakulty vedly českého pediatra B. Neureuttera v roce 1885 k podnětu založit Spolek pro zřízení
a vydržování české dětské nemocnice a chorobince v Praze, kde by
nalezla útočiště i česká dětská klinika. Péčí tohoto spolku vyrostlo
v letech 1898- 1902 v blízkosti chorobince na Karlově šest pavilonů
české dětské nemocnice. Tento komplex byl vyhozen do vzduchu na
počátku sedmdesátých let našeho století, aby uvolnil místo mostu přes
Nuselské údolí. Téměř současně s těmito pavilony a v jejich bezprostřední blízkosti byly v letech 1896-1901 postaveny čtyři pavilony pro
český a německý nalezinec, v nichž byly také umístěny kojenecké kliniky obou fakult.
Během druhé poloviny minulého století, zvláště pak v jeho poslední
čtvrtině, se také měnil pohled veřejnosti na nemocnice, které přestá-
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valy být pouze útočištěm nemajetných. Do jejich blízkosti se mj. zača
ly stěhovat největší lékařské kapacity. Ještě v prvé polovině století je
zvláště horní Nové Město k bydlení příliš nelákalo. Například známý
profesor porodnictví A. Jungmann se až do svého odchodu na odpoči
nek v roce 1850 bránil bydlení v pohodlném a vzdušném domku, který
byl pro něho vystavěn v roce 1825 v areálu porodnice u Apolináře.
Obával se morální újmy pro rodinu, obtížné dopravy, vzdálenosti škol
pro děti i nechuti sloužících pracovat v odlehlých končinách. Na pře
lomu století vznikala už v sousedství fakultních zařízení i soukromá
sanatoria a nemocnice s nejbohatší klientelou. (V roce 1914 zde bylo
už pět soukromých sanatorií českých a šest německých.)
Na počátku našeho století začaly fakultní lékařské ústavy expandovat i do nově vznikajícího nepříliš vzdáleného univerzitního centra na
Albertově . (To je tzv. dolní fakultní areál, na rozdíl od horního v oblasti ulice U nemocnice a okolí.) Nejprve zde byly budovány ústavy
německé (1905 fyziologický, 1907 hygienický, 1908 farmakologicko-farmakognostický, roku 1914 se zde začal stavět první český ústavpatologickoanatomický).
Státní samostatnost v roce 1918 přinesla další impulsy pro rozvoj
novoměstského zdravotnického koplexu. NaAlbertově byl v roce 1921
dokončen český patologickoanatomický ústav. Nedaleko něho byl otevřen roku 1925 monumentální ústav pro histologii, embryologii, biologii a fyziologii, který nese od roku 1937 oficiální název Purkyňův.
K výstavbě dalších plánovaných ústavů už zde v obodobí meziváleč
ném nedošlo. V horním areálu se dále přestavovalo, v roce 1921 byla
dokončena moderní česká gynekologická klinika vedle Faustova domu
(nemocnice ho přikoupila roku 1902).
Od počátku dvacátých let se ovšem rodily další velké plány na komplexní přestavbu, rozšíření a modernizaci klinických i teoretických
ústavů obou fakult na Novém Městě. Již tehdy se uvažovalo o vybudování nového klinického komplexu na zeleném drnu v některé okrajové
městské čtvrti, ale tyto návrhy profesorský sbor české fakulty zprvu
rozhodně zamítal, a tak architekti spolu se členy fakultní stavební komise rýsovali plány na rozšiřování areálu mezi ulicemi U Nemocnice,
Vyšehradskou, Na slupi, Horskou až k Botiči, Sokolskou a Kateřin
skou. Plány se postupně zmenšovaly, zvětšovaly, konkretizovaly, schva-
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lovaly a zamítaly. Některé navrhovaly více bourat, jiné více přistavo
vat, marně se volalo po zpracování generálního plánu budování nemocníc nejen v Praze, ale i v celé republice, z něhož by se pak odvíjel
plán na přebudování ustředního nemocničního centra na Novém
Městě.

jevil plán řešit prostorové problémy
vybudováním prvé nemocnice na levém pražském břehu, do níž se měly přestěhovat některé české kliniky a ústavy.
Volba padla na Motol, i když ten byl z hlediska dostupnosti ze všech
dalších návrhů nejméně vhodný. V roce 1936 zde byly zakoupeny pozemky, následujícího roku byla vypsána architektonická soutěž a v roce
1938 se začalo s přípravnými pracemi. Fakulta i širší odborná a laická
veřejnost byly ovšem rozděleny na zastánce a odpůrce tohoto řešení.
Články na téma Motol versus Karlovo náměstí plnily stránky lékař
ského i denního tisku, argumentovalo se mj. i otázkami národnostními a politickými (německé kliniky a ústavy měly zůstat v novoměst
ském areálu). Jeden z odpůrců Motola, chirurg A. Jirásek, inicioval
v roce 1937 zpracování plánu na přestavbu všeobecné nemocnice formou tehdy supermoderních mrakodrapů. Spor ukončily tragické politické události podzimu roku 1938, kdy ztráta pohraničí zcela anulovala nutnost výstavby nových klinických pracovišť. V Motole pak vyrostla
"prozatímní baráková nemocnice" (otevřena v lednu 1943) s plánovanou dobou trvání 15 let, která ovšem slouží dodnes. Koncem osudného roku 1938 získala všeobecná nemonice- po otevření nové vojenské
nemocnice ve Střešovicích- rozsáhlý objekt tzv. divizní nemocnice na
Karlově náměstí, původně jezuitskou kolej a noviciát, zadaptovaný po
zrušení jezuitského řádu v roce 1773 pro potřeby vojenské nemocnice.
Plány na přestavbu novoměstských zdravotních ústavů zpracovávali
nadšenci z řad jejich pracovníků i během války. Poválečný vývoj je
však neméně složitý než onen předchozí. Ústřední otázkou zůstává
spor Motol kontra Nové Město, který se v případě dětské nemocnice
vyřešil direktivně zmíněnou likvidací pavilonů na Karlově na počátku
sedmdesátých let. V případě všeobecné nemocnice plane s obzvláštní
silou v letech po listopadu 1989, kdy je třeba zaplnit megalomanskou
novostavbu motolské nemocnice pro dospělé. Většina pracovníků starého areálu na Novém Městě lpí na prostorách, kde cítí jedinečné kouzlo
Nakonec se jako

nejschůdnější

novoměstských ústavů
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genia loci. Menšina je pro to opustit staleté budovy s množstvím technických problémů, které je třeba denně. řešit, i za cenu roztržení komplexu, který nesporně slouží tím lépe, čím blíže navzájem jsou všechny
jeho části, tj. pracoviště teoretická i klinická.
Jsem-li vedením nemocnice a fakulty dotazována, jaké poučení pro
řešení této přetěžké otázky možno čerpat z historie jakožto magistrae
vitae, nezbývá mi než odpovědět, že mohu snést téměř stejné množství argumentů pro a proti, s historickým potvrzením obecně platné
zkušenosti, že většinou rozhodnou argumenty ekonomické.

Prameny a literatura jsou uvedeny ve dvou monografiích:

M. Veselý - L. Hlaváčková, Fakultní nemocnice v Praze- Motole,
vznik, vývoj, perspektiva, Praha 1988.
L. Hlaváčková - P. Svobodný, Dějiny všeobecné nemocnice v Praze
1790- 1952, Praha 1990.
Studie vyšlé po těchto monografiích (řazeno chronologicky):
L. Hlaváčková, Hlávkova Zemská porodnice v Praze jako první ryze
účelová stavba svého druhu u nás, Acta polytechnica - Práce ČVUT
v Praze 4 (VI/2), s. 11-18.
L. Hlaváčková - P. Svobodný, Dvě stě let všeobecné nemocnice
v Praze, Časopis lékařů českých 130, 1991, s. 116-124.
L. Hlaváčková, 200 let od založení všeobecné nemocnice v Praze,
Sborník lékařský 93, 1991, s. 59-64.
L. Hlaváčková, 200 Jahre seit der Gríindung des allgemeinen Krankenhauses in Prag, Historia Hospitalium 18, 1989-1992, s. 61-79.
J Pešek, Prostorové rozložení kvartérních služeb ve středoevropských
velkoměstech 1880-1910. Praha- Vídeň - Mnichov prismatem dobových adresářů, in: Seminář a jeho hosté, sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. R. Nového, Praha 1992, s. 289-298.
L. Hlaváčková - P. Svobodný, Dějiny pražských lékařských fakult
1348-1990, Praha 1993.
L. Hlaváčková - P. Petrovický -I Dylevský, Kapitoly z dějin české
anatomie, Praha 1993.
L. Hlaváčková, Die Elenden von Prag als Objekt der aufgeklarten
Sozialpolitik, in: Blumen des Bosen, Wien 1994, s. 738-743.
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L. Hlaváčková, Pražské porodnictví a gynekologie před založením
2. gynekologicko-porodnické kliniky, in: Sborník 75 let 2. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze při 120. výročí
otevření zemské porodnice, Praha 1995, s. 12-24.
L. Hlaváčková, - E Svobodný, Lékařská fakulta, in: Dějiny Univerzity Karlovy, II. 1622- 1802, Praha 1996, s. 165- 202.
L. Hlaváčková, Jungmannova klinika ve světle dosud nevyužitých
pramenů, Sborník lékařský 97, 1996, s. 249-257.
L. Hlaváčková, Dějiny lékařské fakulty 1802-1848, Dějiny lékařské
fakulty 1848-1883, Česká lékařská fakulta 1883-1918, Německá
lékařská fakulta 1883- 1918, in: Dějiny Univerzity Karlovy, III.
1802-1918,Praha 1997,s.51-68, 139-153,233-255,322-327.
R. Bat'ková a kol., Umělecké památky Prahy - Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998.
L. Hlaváčková, Das Prager Allgemeine Krankenhaus als Beispiel
"wie konnten/sollten Stadtgeschichtsforschung und Medizingeschichte
unter einen Hut gebracht werden", in: sborník Wiener Gesprache zur
Sozialgeschichte der Medizin, Stadtgeschichte und Medizingeschichte,
v tisku.

252

L. Hlaváčková- P. Svobodný, Vznik a vývoj novoměstského nemocničního centra

II.
Od roku 1790 se na nejjižnějším konci Nového Města, respektive
historické Prahy, vyvíjí nemocniční komplex, dodnes největší a svým způ
sobem nejvýznamnější nejen v celé pražské aglomeraci, ale i v celé zemi.
O rozvoji komplexu detailně pojednává kolegyně Hlaváčková 1
v první části tohoto příspěvku. Já bych se chtěl na základě jejích konstatování a závěrů, bez nichž by to nebylo vůbec možné, pokusit zformulovat několik hypotéz, proč k tomu či onomu došlo či nedošlo
PRÁVĚ v uvedeném prostoru.
Z velké části půjde o dosti abstraktní konstrukce, byť vybudované
na podkladě znalostí fakt i konkrétních závěrů kolegyně Hlaváčkové,
která je - ačkoli se ve většině ohledů shodujeme - při své dokonalé
znalosti pramenů považuje v některých ohledech za příliš spekulativní. Přesto si myslím, že je nutné podívat se, zvláště v souvislosti s tématem konference, na problém s větším odstupem.

* * *
První konstrukcí, kterou jsem z dějin všeobecné nemocnice a nácelého nemocničního centra na Novém Městě vyabstrahoval,
je základní cyklus rozvoje, neustále se opakující, ne vždy kompletní,
ale jasně patrný. V jednotlivých fázích vstupovaly totiž do vývoje nemocnice (nemocnic) různé okolnosti, které ovlivňovaly odpovědi na
otázku, proč zde a ne jinde a proč takto a ne jinak.
Potřeba zdravotnického zařízení na úrovni dobových možností (zdravotnických, technických, organizačních, vědeckých atd.) vyvolá zájem
a následnou iniciativu kompetentních institucí, vrcholící základními
normativními opatřeními (direktivní pravidla, nemocniční zákon 1888,
zdravotní a vysokoškolské zákony let 1948-1952 a 1989 atd.). V této
fázi je rozhodující, kdo je onou institucí, která rozhoduje nebo spolurozhoduje (osvícený císař, příslušné státní či samosprávné orgány od
ústřední až po lokální úroveň, stavovské organizace, fakultní a univerzitní orgány a v neposlední řadě tlak veřejného mínění, mj. studentského, či méně racionálních pohnutek kohokoli ze zúčastněných).
Následuje fáze formulace konkrétních potřeb a záměrů s následným
sledně
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vypracováním plánů, za spolupráce odborníků jak ze sféry medicínské,
tak technické a manažerské. V této fázi se ukazuje zásadní dvojaká
základní funkce fakultní nemocnice: léčebná a vědecko-pedagogická.
Ve fázi vlastní realizace vystupuje jako rozhodující otázka financí,
případně technických či jiných možností. Ve chvíli, kdy je plán realizován, se ukazuje, nakolik odpovídá neustále se měnícím nebo rostoucím potřebám. V případě, že nemocnice nefunguje, jak by měla, ať již
v důsledku chybných původních předpokladů, nedokonalé realizace
původně dobrých plánů (neustálé škrty v rozpočtech atd.) či nových
okolností, nastává potřeba adaptací či radikálních změn, čili první fáze
na nové úrovni, a cyklus, třeba v neúplné podobě, se opakuje.

* * *
Ve vývoji nemocnice jsou pochopitelně mimořádně důležité potře
by, které k její výstavbě, přestavbám nebo reorganizacím vedly, z hlediska našeho tématu- vývoj novoměstského nemocničního centra- je
ale jedním z hlavních kritérií otázka funkcí nemocnice. Ve většině
klíčových okamžiků existence nemocnic na horním Novém Městě byla
rozhodující dvojí funkce všeobecné nemocnice i většiny ostatních ústavů: za prvé léčebná, za druhé vědecko-pedagogická (to bylo v článku
L. Hlaváčkové opět mnohokrát zdůrazněno a doloženo).
Na nemocnici jako takovou byly kladeny jiné požadavky než na nemocnici fakultní, což ovlivnilo mimo jiné její spádovou oblast. Oblast, pro kterou měla na jedné straně všeobecná nemocnice jako základní a rutinní zdravotnické zařízení fungovat, se nekryla s oblastí
druhou. Té měla fakultní nemocnice nabízet jednak nadstandardní
služby z titulu své špičkové úrovně, a zároveň tak získávat nejen běžné,
ale i výjimečné pacienty, jejichž kasuistiky mohly obohatit výukovou
i vědeckou činnost klinických pracovníků.
Zatímco spádová oblast nemocnice jako takové měla tendenci se
zmenšovat, spádová oblast fakultní nemocnice měla vždy snahu zůstat
co největší. Zhruba do konce 19. století byly obě oblasti zahrnující
celé Čechy (i když s předností a výhodami pro pražské pacienty)
v podstatě totožné. Se vznikem obecních a okresních nemocnic na
přelomu 19. a 20. století se nemocniční spádová oblast postupně omezovala na pražskou metropolitní oblast, respektive středočeský region,
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s rozvojem velkých pražských nemocnic v první polovině 20. století se
dále zmenšila na střed metropole, jakkoli nesnadno vymezitelný v diskusích první republiky 2 i dnes. Fakultní nemocnice si ovšem dodnes
zachovala svůj význam špičkové nemocnice schopné nabídnout nadstandardní péči v nadregionálním měřítku (to je ovšem omezeno prů
nikem sfér vlivu fakultních nemocnic v Plzni a Hradci Králové i dalších pražských fakultních nemocnic) i potřebu získat ze širšího než
středočeského regionu pacienty nezbytné pro výzkum i výuku.
Argumenty, které se zvláště od dvacátých let našeho století neustále
používaly pro obě varianty- zachovat nemocniční centrum nebo jej
přemístit z Nového Města někam jinam, respektive toto centrum zdvojit
(ztrojit atd.) - šly proto často proti sobě. Jako rozhodující se nakonec
téměř vždy ukázal argument (vedle finančního zajištění) opírající se
o vědecko-pedagogickou funkci nemocnic, pochopitelně v návaznosti
na zárodky, plány či výstavbu celouniverzitního centra. 3 Z tohoto hlavního argumentu (funkčně i ekonomicky solidně ospravedlnitelného)
se odvíjely mnohé vedlejší argumenty méně racionální - historické,
národnostní, stavovské, prestižní apod.
Rozmanitost a složitost soužití klinické a obecně nemocniční funkce,
respektive protichůdné tendence a z nich vyplývající rozdílná řešení,
je i dnes možné dokumentovat na několika příkladech. I po vybudování moderní léčebny pro choromyslné v Bohnicích v letech 1906 až
1911 zůstaly psychiatrické kliniky ve starém areálu na N ovém Městě.
Nově zakládané kliniky speciálních pediatrických oborů na druhou
stranu následovaly po přestěhování zbořené dětské nemocnice Na
Karlově do Motola. Infekční kliniky všech tří pražských fakult nejsou
součástí příslušných fakultních nemocnic, ale nemocnice na Bulovce.
V současnosti je při diskusích o naplnění nové motolské nemocnice
pro dospělé rozhodujícím argumentem pro stěhování či setrvání klinik na Novém Městě nikoli jejich příslušnost k 1. lékařské fakultě, ale
ekonomická a funkční hlediska. A tak bychom mohli pokračovat.

* * *
Vedle uvedených problémů týkajících se samotného novoměstské
ho centra bude nutné provést širší srovnání vývoje velkých nemocnič
ních center v rámci Prahy, ale i s některými středoevropskými metro-
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problémy kumulace nemocničních zařízení, navíc
a vědecko-pedagogických, v okrajových
částech Prahy a meze jejich růstu vyniknou ve srovnání novoměstského
centra s Královskými Vinohrady\ s Motalem (další příklad problematického až hypertrofického růstu 5) a Krčí. 6 Otázku funkčnosti více
klinických center v jednom městě, respektive přenesení funkce z centra na okraj, je ostatně možné posuzovat i na příkladu nikoli metropole,
ale regionálního centra, jakým je Plzeň.
Ve středoevropském srovnání je pak možné nalézt mnohé paralely
mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Berlínem: koncem 18. století zde
byly za stejných okolností jako v Praze založeny velké, nadregionální
všeobecné nemocnice, na samém okraji tehdejších měst (v Praze uvnitř
hradeb, v ostatních těsně za hradbami). Dnes stojí v jejich centrech na
dohled z Ringstrasse a Unter den Linden giganti srovnatelní s motolským Gabčíkovem (ve Vídni 7 ) vedle původně expandující všeobecné
nemocnice, v Berlíně 8 uprostřed nemocniční a ústavní čtvrti srovnatelné s pražskými i mnichovskými poměry. Na druhé straně v Mnichově zůstal areál klinik a ústavů rozhozený za Sendlingenskou branou a vedle něj vyrostl nový "Motol" na periferii (nehledě na fakultní
nemocnici Technické univerzity na pravém břehu Isary). 9
polemi. Výhody

či

opět zčásti současně léčebných

* **
Zcela diskutabilní a historickými metodami nejhůře postižitelné jsou
pak některé psychologické motivy a z toho plynoucí syndromy.
Jeden z nich je možné nazvat syndromem černé díry. Nemyslím teď
neukojitelný apetit všeobecné nebo motolské nemocnice po finanč
ních prostředcích, které v nich často málo efektivně mizí již přes 200
let. Novoměstské nemocniční centrum nejméně od chvíle, kdy došlo
k zahájení přesunu teoretické výuky ze Starého Města na Nové, smě
rem ke klinikám, a nikoli naopak, jak se uvažovalo před založením
všeobecné nemocnice, nezadržitelně přitahovalo další a další zdravotnické instituce (mj. nové dětské nemocnice a sanatoria) i jednotlivé
lékaře . Jedním z důvodů byly nepochybně zde existující prostorové
možnosti, nezastavěné, respektive přestavby schopné prostory ještě
v první polovině našeho století.
Svou roli zde sehrály nejspíš opět nejen praktické potřeby (výhod-
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nost spojení mezi jednotlivými institucemi a především s ostatními
částmi města), ale i důvody prestižní. V podobné situaci (relativně dobré
prostorové možnosti, atraktivita již existujícího medicínského centra)
se ovšem již od dvacátých let našeho století postupně ocitaly i další
nemocniční okrsky. V bezprostředním sousedství Vinohradské nemocnice byl ve dvacátých letech našeho století postaven areál Státního
zdravotního ústavu, po válce oba areály kromě lékařské fakulty hygienické (dnes 3. LF UK) hostily i Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů. Provizorní motolská nemocnice postupně přilákala nejen
kliniky a ústavy spojené s 2. lékařskou fakultou, ale třeba i novostavbu
dříve nechvalně proslulého vládního a stranického sanatoria na Homolce nebo nového onkologického centra. Vedle Masarykových domovů (sociálních ústavů města Prahy) v Krči, které již mezi válkami
hostily tři české kliniky, proměněných po válce na Thomayerovu nemocnici, se později usídlila nejmodernější pracoviště Institutu klinické a experimentální medicíny.
Při posuzování vztahu novoměstského nemocničního centra k ostatním částem Prahy je nutné brát v úvahu i ne zcela jednoznačnou pozici horního Nového Města jako součásti městského centra. Vzhledem
k Vinohradům nebo Smíchovu tato část Nového Města součástí centra nepochybně byla, ve srovnání se Starým Městem a částmi Nového
Města severně od Karlova náměstí však součástí okrajovou. Mezi jižním okrajem nemocničního centra Na Karlově a jižními předměstími
Prahy (Nuslemi a zvláště Pankrácí) však až do postavení Nuselského
mostu zela téměř nepřekonatelná překážka, takže poloha některých
ústavů (zvláště dětské nemocnice) byla dlouho vyloženě periferní.
Dnešní bezprostřední blízkost části nemocničních zařízení a dálnice
na Brno je sice komunikační výhodou, ale z hlediska urbanistického
a především z pohledu životního prostředí degraduje polohu těchto
nemocnic na úroveň průmyslových zón nebo dopravních koridorů. Současné problémy nemocničního centra na Novém Městě- kompletní
zastavěnost, pozice v centru a zároveň v blízkosti dálnice, dožívání
převážně starých budov ve spojení se změnami hodnot (duchovních
i čistě ekonomických) převládajících ve společnosti budující kapitalismus otevírají novou bouřlivou vlnu diskusí o jeho přenesení, respektive
přestavbě .
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Posledním syndromem, dosti charakteristickým pro současné (ale
v podstatě i minulé, i když nikoli takto označované) diskuse o pražských
nemocničních kolosech je tzv. syndrom Temelína. Žádná z kompetentních institucí není schopna (nebo ochotna) rozhodnout, kdy nastane ten správný okamžik přestat investovat prostředky do projektu,
který stál již tolik úsilí a peněz.
.
* * *
O tom, jak různorodé motivy mohou ovlivňovat rozhodování o osudech největšího a nejstaršího zdravotnického, pedagogického a vědec 
kého centra v naší zemi, svědčí mediální kampaň kolem fakultní nemocnice na Novém Městě probíhající již téměř dva roky. Nejen věci
málo znalá veřejnost nemůže být neovlivněna zprávami o tlaku realitních kanceláří na areál nemocnice, podle nich ideální pro vybudování
gigantického obchodního centra nebo Disneylandu. 10 Jaké zprávy
k veřejnosti vysílá pacient číslo jedna, když se dosti překotně uchyluje
z fakultního pracoviště do náruče Gistě neméně kompetentních)
odborníků vojenské nemocnice? Těmto signálům může jen stěží konkurovat idealismus občanského sdružení UNI-CAMPUS 2000 usilujícího o zachování ducha univerzitního campusu, včetně fakultní nemocnice, na území Nového Města. 11
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Poznámky:
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H Mášová, Účelnost pro vyšší humanitu -lékař a organizátor B. Albert, Dějiny
věd a techniky 31, 1998, č. 1, s. 1- 23.
3 M. Svatoš, Idea univerzitního městečka (kampusu) v Praze, článek v tomto sborníku,
s. 233-242 .
4 L. Niklíček, Vinohradská nemocnice ve světě české medicíny první poloviny
20. století, in: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1902-1992, Praha 1992,
s. 13-44.
5 M. Veselý, - L. Hlaváčková, Fakultní nemocnice v Praze-Motole, vznik, vývoj,
perspektiva, Praha 1988.
6 H Mášová, O stavbě Masarykových domovů, sociálních ústavů hlavního města
Prahy, Dějiny věd a techniky 29, 1996, č. 2, s. 101-116.
7 H Wyklick.y- M. Skopec (Hrsg.), 200 Jahre Allgemeines Krankenhaus in Wien,
Wien - Munchen 1984, a bibliografie tam uvedená.
8 Pro berlínskou Charité například: A. H Murken, Vom Krankenhaus zum Grossklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zum Gegenwart, Koln 1988, a literatura tam uvedená (také pro nemocnice v Mnichově a Vídni);
na dějiny hlavní berlínské nemocnice je z velké části zaměřena ročenka Charité-Annalen.
9 W Locher, 175 Jahre medizinische Klinik lnnenstadt der Univeritat Munchen:
vom allgemeinen Krankenhaus zur Universitatsklinik, Mi.inchen 1988, a literatura
tam uvedená.
10 A. Šeflová, Disneyland na Karlově náměstí, Večerník Praha, 21. 10. 1997.Jen velmi ledabyle vedený výstřižkový archiv autora obsahuje dnes na palec silný svazeček
výstřižků z denního tisku k dané "diskusi".
11 I Štern, Občanské sdružení UNI-CAMPUS 2000, Nemocnice, 3, březen-duben
1998, s. 5-6. Časopis Nemocnice s podtitulem Informační bulletin VFN a 1. LF UK
je mimořádně cenným zdrojem informací o současnosti a plánech do budoucna fakultní nemocnice na Novém Městě.
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MICHAELA MAREK

DAS MUSEUM DES KONIGREICHES BOHMEN
ALS "STAATSBAU"

Das Prager ,Nationalmuseum' (Abb. 1) hatte das ganze 19. Jahrhundert hindurch eine weitaus hohere- n. b. auch politische- Bedeutung, als es nach Aussage der Literatur den Anschein hat. Dieser Stellenwert ist nur ansatzweise aus der vordergriindigen Bestimmung des
Museums selbst zu erschlieBen; er tritt aber deutlicher zutage, wenn
man den Blick auf die jeweiligen Ambitionen der Landespolitik richtet
und zugleich den Blickwinkel auf die entsprechenden Aktivita ten und
Entwicklungen andernorts ausweitet, also zumindest den assoziativen Hintergrund ausleuchtet. Wichtig fur das Verstandnis des monumentalen Gebaudes zu Haupten des Wenzelsplatzes ist aber auch
dessen Vorgeschichte.
* * *

Bei seiner Grundung 1818 gehorte das "Vaterlandische Museum
des Konigreiches Bohmen" zu den ersten Einrichtungen seiner Art 1,
und als kaiserlich privilegierte, aber privatrechtlich organisierte "Gesellschaft" - im Unterschied zu den landesfurstlichen Griindungen
wie etwa dem Joanneum in Graz- stand es (gleichsam ante literam)
am Beginn der Tradition der staatsrechtlichen Selbstbehauptung
Bohmens.
Dieses Potential erkannte offenbar als erster Franz Palacký in der
angespannten Situation des Vormarz und entwickelte in dem Memorandum "Vorschlag zu einem Francisceum in Prag" vom November
1839 eben auf dieser ideellen Grundlage sein Programm fur den ersten
"Monumentalbau" Prags. 2 Palacký gedachte einerseits, die damals
schon drangenden Note des Museums hinsichtlich seiner raumlichen
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Beengtheit und der isolierten Lage auf dem Hradschin zu beheben 3 ,
andererseits griff er das nicht mehr ganz neue, aber noch diffuse Vorhaben der bohmischen Stande auf\ dem 1835 verstorbenen Kaiser
Franz I. in Prag ein Denkmal zu setzen. Beide Gesichtspunkte
verkniipfte er zu einem Bauprogramm, das uber die Bediirfnisse des
Museums weit hinausreichte. Die Stande sollten "als Monument fiir
Kaiser Franz I. ein geraumiges Gebiiude in edlem Styl, unter dem
Namen Francisceum" errichten, "zur Aufnahme der vorziiglichsten,
unter dessen Regierung entstandenen Anstalten, insbesondere des
vaterliindischen Museums, der Kunstakademie, des Conservatoriums
und des Gewerbevereines". 5 Die in der Argumentation iiberaus geschickte Rechtfertigung lautete, das Denkmal miisse "die eigenthiimlichste, das Zeitalter Kaiser Franz I. vorziiglich bezeichnende Erscheinung in der Geschichte Bohmens" darstellen, und das seien "die vielen
wiihrend seiner 43jahrigen Regierung ins Leben getretenen Vereine
fiir Wissenschaft, Kunst und Industrie in unserem V aterlande". U nd
mehr noch: So wie eine Kirche "zu Ehren Gottes" gebaut werde, um

1. Prag, Museum des Konigreiches Bohmen, heute: Nationalmuseum.
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dann den Glaubigen niitzlich zu sein, so solle auch das "Francisceum"
in erster Linie "zu unserem eigenen Frommen" errichtet werden, zumal "die Hauptstadt des Landes dadurch in einer Zeit, wo fast keine
Palaste mehr gebautwerden, mit einem imposanten architektonischen
Kunstwerke an der passendsten Stelle geschmuckt wiirde". 6
Fur das "palastartige Gebaude", das "mit der Fronte die ganze Lange des projectirten Qyai's einnehmen" sollte, wollte Palacký sichergestellt wissen, dai?, es auEer den fur die genannten Institutionen
notwendigen Raumlichkeiten auch einen "groi?,en, zu fesdichen Versammlungen oder Concerten dienenden Saal" enthalten wiirde. "Das
Bild des Kaisers, in Marmor ausgefuhrt, kame in den groEen Saal auf
hohem Sockel zu stehen", und der Saal konne und solle dann "mit der
Zeit auch zu einer Art von bohmischer Walhalla hergerichtet werden".7 ln der zweiten Version der Denkschrift, "Wunsche, das bohmische Museum betreffend", vom Mai 18408 korrigierte Palacký sein
Konzept in diesem Punkt: Der groi?,e Festsaal ist darin - jedenfalls
dem Anspruch nach, nicht zwangslaufig auch der Groi?,e nach - zu
einem "Sitzungssaal" reduziert und von einem "Lesesaal" flankiert.
Neu hinzu kam aber nun "eine Rotonde von wenigstens 6 [Klaftern]
Durchmesser, welche ihr Licht von oben erhalte, folglich vom ersten
Stock durch den zweiten bis uber das Dach sich erhebe, daher auch
mehrere von bohmischen Marmorsaulen getragene Gallerien enthalte".9 Diese bemerkenswert hochgesteckte Idee relativierte Palacký
sogleich damit, dai?, die Rotunde spater, "vielleicht nachJahrhunderten", ihrem eigentlichen Zweck, namlich als Bibliothek10 , gewidmet
werden und nur "vor der Hand" jene "bohmische Walhalla" beherbergen sollte. Zusammen hatten die drei Hauptraume im ersten Obergeschoi?,, mutmai?,lich axial zur Treppe angeordnet, eine Disposition von
hochstem Anspruch ergeben.
Palackýs V ersuch, auf diese Weise Prag zu einem Monumentalbau
zu verhelfen, die Existenz der verschiedenen gelehrten, kunst- und
wirtschaftsfordernden lnstitutionen zu sichern und zugleich ein Signal fur die historisch begrundete Eigenstandigkeit Bohmens zu setzen, war im Kontext der herrschenden politischen Verhaltnisse nicht
nur geschickt angelegt, sondern nachgerade listig. Mit der Wurdigung der "wohltatigen Regierung" Kaiser Franz' I., der die Entfal-
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2. Prag, Palais Lažanský (anlaí?.lich der Grundsteinlegung zum Nationaltheater
1868): vorgesehener Standort des ,Francisceum'.

tung landespatriotischer korporativer Initiativen gefordert habe, beschč:inigte Palacký die Wirklichkeit und trachtete sie eben dadurch
auf diesen Stand zu heben. Von wesentlicher Bedeutung, wiewohl in
die Denkschriften nur diplomatisch eingeflochten, war die beabsichtigte Situierung des Gebaudes am neu zu errichtenden "Franzenskai"
nachst der im Bau befindlichen "Kaiser-Franzens-Kettenbriicke". Diese
war, ebenso wie die Kaianlage, eine gezielte Antwort auf die ,Verschonerung' Wiens durch staatliche Monumentalbauten, die Prag
vorenthalten blieb, und somit geradezu ein Symbol des landespatriotischen Selbstbehauptungswillens: Bohmen und Prag setzten der
Wiener Inszenierung von Herrschaft und Staatsverwaltung ein ,Monument' technologischer Ůberlegenheit und auch wirtschaftlicher
Autarkie entgegen (vgl. Abb. 2)_11 Wenn gerade hier der "in jeder Hinsicht groí?.artig[e]" Hauptsitz der bohmischen Wissenschaften und
Kunste sowie des industriellen Fortschritts - und nicht zuletzt der
gesellschaftlichen Entwicklung- errichtet worden wii.re, so hatte das
Ensemble alles in der Haupt- und Residenzstadt bis dahin Mogliche
an ,Modernitať iiberfliigelt- ein Kriterium, das um 1840 nicht nur
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prasent war, sondern ein gewichtiges Problem fur die osterreichische
Innenpolitik darstellte.
Offen bleibt vorderhand die Frage nach Palackýs Inspirationsquellen; denn so nachdriicklich Palacký auf die praktischen Bedurfnisse
des Vaterlandischen Museums und der anderen Institutionen verweist,
so wenig ,selbstverstandlich' erscheint das von ihm entwickelte Konzept. In der Kombination der typologischen Losung mit der beabsichtigten politischen Demonstration kristallisiert sich das Nationalmuseum in Pest als direktes Vorbild heraus: bereits 1802 gegriindet,
war das Museum von Anfang an darauf ausgelegt, die Eigenstandigkeit der politischen und kulturellen Tradition Ungarns zu dokumentieren und das landespatriotische Bewuí?,tsein vor allem des Adels zu
mobilisieren- was auch weitaus erfolgreicher gelang als in Bohmen. 12
Das U ngarische Nationalmuseum war unter das Patronat des Palatins
Erzherzog Josef gestellt worden, und dank dieses diplomatischen
Schachzugs wurde es moglich, schon friihzeitig an ein eigenes Cebaude zu denken. 13 Konkret wurde das Bauvorhaben 1836, als der
Palatin den Architekten Michael Pollack mit der Ausarbeitung eines
neuen Projektes beauftragte. Der Bau wurde 1839 in Angriff genommen und war Mitte der 1840er Jahre vollendet (Abb. 3 und 4). 14

3. Pest, Nationalmuseum (Michael Pollack, 1836-1846).
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4. Pest, Nationalmuseum, GrundriK

Palacký stand seit seiner Studienzeit in Prei?,burg in engem Kontakt
zu fuhrenden Vertretern der ungarischen ,Reform-' und Nationalbewegung, sowohl aus dem Kreis des Adels als auch der lntelligenz,
und war 1834 zum Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewahlt worden.15 Daraus gewinnt die Vermutung, die
sich a:us den Programmentwiirfen fiir das ,Francisceum' ergibt - dai?,
das Konzept einschliei?,lich seiner nur angedeuteten politischen Implikationen auf das ungarische Vorbild zuriickgeht -, zumindest an
Wahrscheinlichkeit.
Die Parallelen sind bezeichnend: das Pester Museum, als symmetrische Zweihofanlage mit Mitteltrakt konzipiert, wies in der Hauptachse eine zeremonielle, der eigentlichen Zweckbestimmung fremde
Raumfolge aus Vestibul, Prunkstiege, einer runden, ,pantheonartigen' Halle und einem Festsaal auf. Das Gebaude war also darauf hin
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angelegt, auch einen wiirdigen Schauplatz fur fesdiche und feierliche
Veranstaltungen und Versammlungen- wohl bis hin zu ,Staatsakten'
- abzugeben; nach seiner Fertigstellung diente es bis in die sechziger
Jahre als Tagungsort des ungarischen Magnatenhauses. 16
Daí?. Palacký in der zweiten V ersion der Denkschrift zusatzlich die
"Rotonde" vorsah, mag sich daraus erklaren, daí?. er in der Zwischenzeit moglicherweise genauere Auski.infte i.iber das Pester Museumsprojekt eingeholt hatte. Dort ist der i.iberkuppelte ,Pantheonsaal' - im
Aufrií?.system dem romischen Pantheon nachempfunden- eine ,Leerstelle' im Nutzungsprogramm des Gebaudes. Seine Hauptfunktion
war die eines architektonischen Motivzitats: Der Ri.ickbezug auf den
antiken Tem pel, der zur Kirche und zur Grablege besonders verehrter
Personlichkeiten umgewidmet worden war, implantierte ein sakralisierendes Moment in die ideelle Bestimmung des Museums. Zugleich
verwies das ,Pantheon' im Pester Museum auf ein Vorbild anderer
Art: Karl Friedrich Schinkels 1829 vollendetes Museum am Lustgarten in Berlín (Abb. 5 und 6). 17 Schinkel hatte das Pantheonmotiv mít
archaologischer Kompetenz- u. a. auf dem ,U mweg' i.iber den Belvederehof im Vatikan - in die Architekturikonographie des Museums
hini.ibergefuhrt, als Zentrum und Angelpunkt der Sammlungen. J enes
sakralisierende Moment, das das Motiv per se transportierte, galt bei
Schinkel freilich der Kunst selbst, nicht einer zusatzlichen Funktion
des Museums. Die Leistung Pollacks und seiner Pester Auftraggeber
bestand darin, diesen ideellen Bedeutungsakzent auf die ungarische
,Nation' und deren Geschichte i.ibertragen zu haben.
Der Berliner Museumsbau war in Pest- so muí?. man annehmenauch ungeachtet einzelner Motive Vorbild fur die stilistische Orientierung. Dabei ging es sicher nicht um die gezielte Rezeption ,preuí?.ischer'
Architektur, sondern vielmehr um eine Alternative zum Wiener Klassizismus, der auf Betreiben von Metternich als ,Staatsstil' etabliert werden sollte. 18 Auch dies scheint Palacký bewuí?.t gewesen zu sein. Er
zog es allerdings nicht in Betracht, einen ,fremden' Stil zu importieren- zumal der ,imperiale' Stil Schinkels sicher den politischen Ambitionen des ungarischen Adels entgegenkam, nicht aber denen des
bohmischen Landespatriotismus. Gleichzeitig sah aber auch er die
Notwendigkeit, sich vom Wiener Klassizismus zu distanzieren, und
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empfahl den "edelsten romischen Architektur-Styl", denn "dieser Styl
herrscht in Prag schon lange vor".19 Dabei dachte Palackýwohl weniger an eine gema.i?.igt ,zweckhafte', in der Fassadendurchbildung der
Renaissance nahe V ariante des Klassizismus; wahrscheinlicher ist eine
lnspiration an den Prager Barockpalasten, zumal Palacký im Hinblick sowohl auf die Groi?.e des Gebaudes als auch auf dessen Bedeutung "groi?.e Architekturverhaltnisse" und insbesondere ein anderthalb
Geschosse umgreifendes Portal fur unerlai?.lich hielt. 20

5. Berlin, Altes Museum, Pantheon (Karl Friedrich Schinkel, 1823-1828).
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Ungeachtet der konkreten Impulse und Umstande, unter denen die
Museumsplanung in Prag in Gang kam, durfte sich spatestens in diesem Zusammenhang die Idee festgesetzt haben, daí?. ein monumentales Museum ein durchaus gewichtiges Argument fur einen Autonomieanspruch darstellte oder jedenfalls historisch legitimierte
kulturelle Eigenstandigkeit dokumentieren wiirde.
Dieseldee war es letztlich, die noch in den 1870er und 1880er J ahren
die Initiative zum Bau des Museums antrieb und die dazu fuhrte, daí?.
der Museumsbau auch dann noch als wichtiger erachtet wurde denn
irgendeine andere Bauaufgabe, mit der man den Autonomieanspruch
aufgrund des ,bohmischen Staatsrechts' hatte untermauern konnen,
etwa ein Landtagsgebaude. Schlieí?.lich lag hier wohl auch der Grund
dafur, daí?. alle wesentlichen Motive und Attribute aus Palackýs Konzept in die Bauplanung der achtziger Jahre und das ausgefuhrte Cebaude eingeflossen sind.

* **
Inwieweit Palackýs Vorstellungen auch die - kurzlebige- Planungsphase in der Mitte der 1860er Jahre, unmittelbar nach dem Scheitern
des Bach'schen Absolutismus, gepragt haben, laí?.t sich allenfalls vermuten. Nachdem bereits 1861 die Museumsgesellschaft beim Landtag erfolglos um ein "angemessenes Gebaude" nachgesucht hatte 21 ,
brachte 1864 der Abgeordnete Johann Michael Schary im Landtag
den Antrag ein, der Landesausschuí?. moge aufgefordert werden, ein
Konzept fur einen Museumsbau vorzulegen. Der entsprechende Beschluí?. wurde am 10. Mai 1864 gefaí?.t 22 , und bereits im Oktober desselben Jahres hatte der Landesausschuí?. ein Bauprogramm ausgearbeitet. EinJahr spater, im Oktober 1865, suchte der Landesausschuí?.
bei der Stadtgemeinde Prag um kostenfreie Úberlassung einer Flache
auf dem Neustadter Karlsplatz fur den Museumsbau an 23 , doch wurde dieses Gesuch nie beantwortet. 24 Gleichwohl beauftragte der Landesausschuí?. den Prager Architekten Ignaz Ullmann noch 1865 mít
ersten Entwurfsarbeiten. 25 Offenbar wgen sich nicht nur die Verhandlungen um den Bauplatz uber Jahre hin, sondern- in der Aussicht auf
positive Erledigung - auch die Bauplanung. Zu einem Abschluí?.
scheint diese imJahr 1871 gekommen zu sein; jedenfalls erinnerte in
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6. Berlin, Altes Museum, GrundriK

der Landtagsdebatte am 28. Juli 1883 der Abgeordnete Karel Adámek daran, dal?, "vorlaufige Plane" seit jenem J ahr vorlagen.26 Da von
diesen Planen jede Spur fehlt, liei?,e sich uber die architektonische Konzeption allenfalls spekulieren. Doch kann man mit guten Grunden
annehmen, dal?, Palackýs Denkschriften von 1839 und 1840 hinsichtlich der Motivation nach wie vor eine entscheidende Rolle gespielt
haben.
Als die Initiative 1876 wiederauflebte, war es der Prager Stadtrat,
der den ersten Vorstoi?, auf offizieller Ebene unternahm, indem er uber
den Landesausschufl, den Antrag aufErlassung eines Gesetzes in den
Landtag einbrachte, das es ermoglichen wtirde, der Museumsgesellschaft ein Baugrundsttick kostenfrei zu uberlassen. 27 Das Gesetz wurde bereits am 30. Marz 1876 glatt verabschiedet.28 Dabei handelte es
sich um das Areal des ehemaligen Roi?,tores, das nach Auflassung der
Festung mit den anschliei?,enden Befestigungsanlagen abgetragen
worden war. Die Idee dieser Situierung stammte von František Ladislav Rieger 29 , und sie zielte sicher nicht allein auf die Bedurfnisse des
Museums und dessen Sammlungen. Die Motivationen, ein solches
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Bauvorhaben in der Landeshauptstadt zu realisieren, hatten sich in
der Zwischenzeit vervielfacht, ja sogar zu einem Zwang verdichtet,
und man kann gerade Rieger unterstellen, dal?, er die Zusammenhange
i.iberblickte und einzuschatzen wuBte.
Spatestens seit den ausgehenden 1850er Jahren hatten groB angelegte Umgestaltungen europaischer Hauptstadte die Parameter der
Herrschaftsreprasentation verschoben, so dal?, stadtebaulichen ,Modernisierungen' in weitaus hoherem MaBe als je zuvor ein Aussagewert
im Hinblick auf die Legitimation von Herrschaft - und somit auch
auf politische Ambition im allgemeinen - zuwuchs. Vorgezeichnet
durch die - tendenziell postabsolutistischen - AusbaumaBnahmen in
Berlín unter Konig Friedrich Wilhelm Ill. 30 und Mi.inchen unter Konig
Ludwig J.3 1, entwickelten sich die durchgreifenden UmbaumaBnahmen
ausgedehnter innerstadtischer Areale in Reaktion auf die Revolutionen
von 1848 und deren unmittelbare Auswirkungen zu einem erstrangigen Instrument der Herrschaftssicherung. Die Koordinaten hatten
Baron Georges Eugene Haussmann und sein Auftraggeber Napoleon
III. in Paris abgesteckt: Dem beharrenden Moment der Herrschaftssicherung muBte- in quasi dialektischer Weise- ein fortschrittliches
Moment entgegengesetzt werden. Der Umbau von Paris 32 , der im
wesentlichen in der Anlage eines Netzes von PrachtstraBen mít akzentuierten Kreuzungspunkten bestand, zielte zuallererst darauf, neuerlichen Aufstanden vorzubeugen: die MaBnahmen selbst dammten in
den unteren Bevolkerungsschichten die Arbeitslosigkeit ein und verhalfen dem besser gestellten Burgertum durch Aufwertung der Grundsti.icke an den Boulevards zur Erhohung ihres Wohlstandes; die
Einfi.ihrung der Kanalisation und die bessere Beli.iftung der innerstadtischen Wohnquartiere bannte die Gefahr von Seuchen und daraus entstehenden sozialen Unruhen; schlieBlich erleichterten die breiten Boulevards die Úberwachung und ermoglichten im Bedarfsfall
raschen Truppenaufmarsch. Zugleich aber verfestigte sich die Vorstellung von Fortschrittlichkeit, auch in sozialpolitischer Hinsicht:
Abgesehen von den stadthygienischen und weiteren infrastrukturellen
V erbesserungen sowie der Ankurbelung der Wirtschaft trug die neue
Struktur der Stadt den genuin bi.irgerlichen Lebensformen und auch
Reprasentationsbedi.irfnissen Rechnung.
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Als 1858 Kaiser Franz}osef die Auflassung der Festung Wien und
den Ausbau des Ringareals dekretierte, standen hinter dem Vorhaben
sowohl das Vorbild Miinchen als auch - und vor allem - das europaweit aufsehenerregende Beispiel Paris. Auch das Wiener Ringstragenprojekt trug einen durchaus zweischneidigen Charakter: War
im kaiserlichen Handschreiben noch von einer "Erweiterung der inneren Stadt Wien" und einer "organischen" Anbindung der Vorstadte
die Rede gewesen 33 , so entwickelte sich die Ringstrage als ,offentlicher Reprasentationsraum' im Zuge ihrer Planung und Realisierung
immer mehr zu einer ,sozialen Barriere' gegen die Vorstadte, da alle
Neuerrungenschaften hier noch exklusiver- und unverhohlener- als
in Paris dem Grog- und Finanzbiirgertum zugute kamen, wahrend
der grogte Teil auch der biirgerlichen Bevolkerung weitgehend ausgeschlossen blieb. 34 Spatestens mit der Semper'schen Planung eines
,Kaiserforums' vor der Hofburg wurde klar, dag das ,Modeme' der
jiingsten politischen V eranderungen in sozialer Hinsicht im wesentlichen in der Erweiterung der ,Gesellschafť um die wohlhabende Oberschicht des Biirgertums bestand.
Gleichwohl wurde die ,Modernisierung' des Stadtbildes zu einer
nachgerade unverzichtbaren Komponente der Demonstration von
Fortschritdichkeit, die sich nunmehr ihrerseits als eines der wichtigsten Motive der Herrschaftslegitimation etabliert hatte. Dabei ging es
nicht allein um das Ergebnis, die Verbesserung der Infrastruktur und
somit der Lebensbedingungen sowie die Schaffung grogstadtischer
offentlicher, mit Symbolbauten der biirgerlichen politischen Partizipation und Kultur bestiickter Reprasentationsraume: Vielmehr kamso die These- auch der Umbaumagnahme selbst als Leistung planerischer und logistischer Kompetenz, der Wirtschaft und der Kunst
ein Eigenwert zu. Grogunternehmungen dieser Art eigneten sich
deshalb nicht zuletzt auch als Ausweis der Fahigkeit zu politischer
Eigenstandigkei t.
Nur in diesem Sinne werden die urbanistischen Magnahmen zur
,Modernisierung' von Pest nach dem Ausgleich- und noch vor der Vereinigung mit Buda zur neuen ungarischen Hauptstadt Budapest- ganz
verstandlich. Die iiberkommene Grundstruktur der Stadt rnit einem Ring
um den alten Kern und einem gleichmagigen Strahlenkranz von Aus-
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fallstraEen bot alle Voraussetzungen fur eine funktions- wie auch
entwicklungsfahige Verkehrsinfrastruktur, ohne daE groEere Eingriffe
in die vorhandene Substanz notwendig gewesen waren. 35 Ein leichtes
war es zudem- cla auch nur der Anschein einer Orientierung an Wien
aus politischen Grunden nicht in Frage kam-, die geraden AusfallstraEen innerhalb des neu abgesteckten Stadtareals zu Boulevards nach
Pariser Muster umzumunzen. So naheliegend- und, n. b., okonomisch- die stadtebauliche Entwicklung der Hauptstadt auf der Basis
des Vorhandenen auch war, so wenig genugte sie offenbar den Kriterien der Legitimation: Die Anlage der urbanistisch wie infrastrukturell ganz und gar unnotigen - und uberdies nur unzureichend in das
bestehende StraEensystem eingepaEten- RadialstraEe laEt sich kaum
anders erklaren denn als ,Kraftakt an sich', gleichsam ein ,Zitať der
,Modernisierung' von Paris 36 : Offenkundig wurde eine neu geschaffene PrachtstraEe mitsamt einer Bebauung aus groEburgerlichen
Wohnhausern und offentlichen Gebauden, die der lnszenierung burgerlicher Bildung, Kultur und gesellschaftlicher Selbstdarstellung dienten37, als unverzichtbares Attribut einer Hauptstadt betrachtet.
Als die Budapester RadialstraEe im Bau war, wurde der Ruckstand
Prags gegenuber dem nunmehr giiltigen ,Standard' zur unabweisbaren Tatsache. Wahrend Ungarn nicht zuletzt auch mit dem Bau der
RadialstraEe den Nachweis fuhrte, dal?, seine neuerworbene Selbstandigkeit legitim war, muhte sich die Landeshauptstadt Bohmens mít
dem Danaergeschenk der Entfestigung, das- soviel stand inzwischen
fest - ihre Entwicklung eher knebelte als erleichterte. 38 An eine
groEzugige urbanistische Ausgestaltung des Festungsareals selbst war
ebensowenig zu denken wie an kostspielige ModernisierungsmaEnahmen innerhalb der Stadt, cla das kaiserliche Dekret zur Auflassung der
Festung Prag der Landeshauptstadt zwar die Erlaubnis gewahrt hatte,
die Fortifikationen zu beseitigen, ihr aber nicht die Anlagen und den
Grund, auf dem sie standen, ubereignete; ebensowenig stand die Eingemeindung der Vorstadte- also eine ,Erweiterung der inneren Stadť
- zur Debatte. So muEte die Gemeinde Prag nicht nur in langwierigen Verhandlungen mít den Militarbehorden und dem Finanzministerium die Fortifikationen auslosen, sondern daruber hinaus noch
Mittel zu deren Schleifung aufbringen.
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Es war sicher kein Zufall und auch nicht allein durch die Ahnlichkeit der gewachsenen Topographie Prags mit derjenigen der neu gegriindeten Hauptstadt Ungarns bedingt, dag ein "Memorandum betreffend die Regulierung und Erweiterung der koniglichen Hauptstadt
Prag", das der Verein der Architekten und lngenieure 1873 an die
Prager Stadtgemeinde richtete, hinsichtlich der anzustrebenden Neustrukturierung der Stadt unausgesprochen, doch fur jedermann erkennbar Budapest als Vorbild zitiert. 39 Uber die Darlegung des tatsachlich Notwendigen hinaus besagt die zwischen den Zeilen formulierte
Botschaft des Memorandums, dag das Konigreich Bohmen eine gerade auch stadtebauliche - Modernisierung seiner Metropole
brauche, um seinem Anspruch auf grogere Autonomie Nachdruck zu
verleihen.
Palackýs lnitiative aus dem Vormarz hatte nichts von ihrer Aktualitat
eingebugt, im Gegenteil: durch die nachrevolutionaren Aktivitaten
der Herrscher, aber auch der autonomen Landes- und Stadtverwaltungen andernorts war seine Idee bestatigt und ausdifferenziert worden; schon im Ergreifen der lnitiative und deren spezieller Ausrichtung manifestierte sich Herrschaft bzw. Partizipation, und die Resultate
wurden- aufgrund langer Tradition- selbstverstandlich als ,Spiegelbilď der jeweiligen Gesellschaft wahrgenommen. 40 Die moglichen
Aussagepotentiale staffelten sich dabei auf mehreren verschiedenen
Ebenen: die Auftraggeber- und Bautragerschaft; die Schaffung und
Ausgestaltung - und mithin die funktionale sowie soziale Definition
- urbaner Raume; das Programm der Bauaufgaben offentlichen Charakters mit identitatstiftender Relevanz fur die jeweilige Gemeinschaft.
Dabei wiederum spielte die Situierung eine entscheidende Rolle, und
zwar sowohl unter dem Gesichtspunkt der ,Inszenierung' des Gebaudes selbst als auch, gegebenenfalls, im Hinblick auf symbolhafte Assoziationen, die dem Ort anhafteten. Des weiteren konnte der schieren Dimensionierung des Bauwerks ein Eigenwert, unabhangig vom
praktischen Bedarf, zukommen. Die architektonische Einkleidung lnstrumentierung, Material und Stillage bzw. -modus sowie deren ,ikonographische Zitatwerte'- ist der letzte, n. b. keineswegs der einzige,
,bedeutungstragende' Aspekt. Naturgemag ist der ,Argumentations-'
oder ,Symbolwerť gerade unter diesen letzteren Gesichtspunkten um

274

M. Marek, Das Museum des Konigreiches Bohmen

so hoher zu veranschlagen, je groger das Defizit war- bzw. empfunden wurde -, das das einzelne Bauvorhaben zu kompensieren hatte.
* * *

In Prag waren seit dem Ende des Neoabsolutismus lediglich zwei
Monumentalbauten entstanden, die sich in Dimension und Anspruch
mit einzelnen Bauten im Gebaudeprogramm der Wiener Ringstrage
messen konnten: das tschechische Nationaltheater und das Rudolfinum - beide in privater Bauherrenschaft, im ersteren Fall als Leistung
eines Vereins, der weite Teile der national gesinnten tschechischen
Bevolkerung hatte mobilisieren konnen und der unter diesem Aspekt
auch engagierte Unterstiitzung aus dem Landtag genog; im anderen
Fall als Stiftung eines Unternehmens, das zunehmend in den Ruf geriet, ,deutsch' zu sein und daher zumindest politisch nicht mehr ohne
weiteres mit den Interessen des ganzen Landes identifiziert wurdeY
Um so eher hatte der Verein der Architekten und Ingenieure 1873
- das Nationaltheater war seit fiinf Jahren im Bau und das Rudolfinum kaum in Planung - Grund zur Klage uber den relativen Mangel
Prags an ,zeitgemager' Infrastruktur und Reprasentationsarchitektur:
"Vergleichen wir Prag, was offentliche Gebaude anbetrifft, mit anderen Stadten, so diirfen wir uns nicht dariiber hinwegtauschen, dag
wir noch sehr, sehr viel nachzuholen haben ... Prag braucht Museen,
ein Kiinstlerhaus, eine Universitat, Volks- und Gewerbeschulen, eine
Handelsakademie, Gesellschafts- und Vereinshauser, bald vielleicht
auch Theater; vollkommen mangelt es uns an Verwaltungsgebauden
und Kasernen, es herrscht Not an Vergniigungslokalen, auch fehlen
uns Tanz-, Konzert- und Vortragssale, vollig fehlen ein Zirkus, ein
Schlachthof und noch viele andere Bauten." 42
Mitte der siebziger Jahre, als die Stadt beim Landtag um die Bewilligung einer Anleihe u. a. zur Deckung der Kosten fur den ersten
Abschnitt der Befestigungen und deren Niederlegung ansuchte 43 ,
mugte die Entfestigung Prags mit der Option auf eine ,Modernisierung' des Stadtbildes nach den geltenden Standards als gescheitert
gelten. Der Hinweis auf die relative Riickstandigkeit Prags in dem
Antrag an den Landtag- in der Stellungnahme des Landesausschusses ist von der "erforderlichen Durchfuhrung einiger auf die Gleich-
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stellung Prags mit anderen grol?,eren Stadten im Hinblicke auf das
aul?,ere Ansehen und in sanitarer Beziehung abzielender Projekte" die
Rede 44 - ist nicht so sehr als rhetorische Floskel denn als klarsichtige
Einschatzung der Situation zu werten.
Gegenstand der V erhandlungen mit den Wiener Behorden um die
Auslosung des Befestigungsareals war auch dessen kunftige Verwendung gewesen. So hatte man bereits einkalkuliert, einen Abschnitt

7.
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8. Prag, Wenzelsplatz, Zustand Mitte der 1870er Jahre.

des Gelandestreifens fur den Bau des Museums zu reservieren, doch
war dabei an einen Standort weiter sudlich, zwischen dem Roi?,- und
dem Korntor, gedacht. 45 Als František Ladislav Rieger vorschlug, sich
statt dessen um den Platz des Roi?.tores zu bemuhen, hatte er dabei
zweifelsohne auch den urbanistischen Aspekt mit allen politischen
lmplikationen im Sinn (Abb. 7 und 8): Durch die axiale Situierung
des Museums wiirde nicht nur das Gebaude selbst, sondern auch der
Wenzelsplatz aufgewertet, und das Ensemble kame einer Kompensation des Mangels an stadtebaulichen Eingriffen gegenuber anderen
Hauptstadten und vor allem Budapest zumindest nahe. Da die urbanistische ,Inszenierung' gerade dem Museum als ,Kultstatte' der eigenstandigen Geschichte des Konigreiches Bohmen gelten sollte, drangt
sich zudem die V ermutung auf, dai?, der Wenzelsplatz in dieser Phase
nicht zuletzt auch als eine ,Antithese' zum Wiener Kaiserforum gemeint war, dessen Planung Gottfried Semper gerade erst zum Abschlui?,
gefuhrt hatte (Abb. 9).46 Nach Sempers Entwurf sollte die Ringstrai?.e
von einer Platzanlage durchschnitten werden, die sich- im Ruckgriff
auf absolutistische Muster -langs vor der Prachtfassade der Hofburg
erstreckte und von den Monumentalbauten der beiden Hofmuseen
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9. Wien, Projekt des ,Kaiserforums' (Gottfried Semper, 1868).

flankiert wurde. In Prag dagegen sollte das Museum den Platz an der
Stirnseite einnehmen, gleichsam also die Position der Hofburg; dem
Wenzelsplatz sollte damit, auch dank des ansteigenden Niveaus, sinnfillig die Zusatzfunktion eines nobilitierenden Vorplatzes zuwachsen.
Inwieweit dieses Spiel mit absolutistischen Stadtebaumotiven und
deren traditioneller Ikonologie kalkuliert war, laí?.t sich nicht mehr
nachpriifen; unbestreitbar durfte jedoch sein, dal?. der- antithetische
- Anklang an diese Traditionen und die Bekraftigung des bohmischen Selbstbehauptungswillens mit den Mitteln der Architektur und
Urbanistik zumindest willkommen war: Die Vorrangstellung kam in
Prag gleichsam der historisch legitimierten, im Museum und in seinen Samrnlungen dokumentierten Eigenstandigkeit des Konigreiches
Bohmen zu; auf dem Wenzelsplatz verortete sich mit der St.-WenzelsMesse als einem der Hauptereignisse der Revolution von 1848 die
,endgiiltige' Úberwindung des Absolutismus, so dal?. das ,Forum' hier
ein betont ,burgerliches' war und die imperiale Reprasentation Wiens
mit analogen Mitteln in eine landespatriotische (und wenig spater
bereits national akzentuierte) umgedeutet wurde.
Diese symbolische Aufladung hatte der Wenzelsplatz dem Karlsplatz voraus; hinzu kamen aber noch weitere Momente: so die vergleichsweise zentrale Lage und vor allem die Umgestaltung von einem
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kaum strukturierten Marktplatzzu einem ,modernen', grof?.stadtischen
Boulevard, die Mitte der siebziger Jahre durchgefuhrt worden war.
Bei dieser Gelegenheit hatte man den Platz auch mit Attributen urbanen Fortschritts wie Gasbeleuchtungs- Kandellabern und einer Teilstrecke der ersten Pferde-T rambahn ausgestattet. 47

* **
Als Rieger 1881 im Namen der Budgetkommission- de facto aber
auch der Museumsgesellschaft, die der eigentliche Bauherr sein sollte,
und vor allem der staatsrechtlich orientierten Alttschechen mit ihrem
spezifischen Vertretungsanspruch fur die nationalen In teressen der
Tschechen- in den Landtag den Antrag einbrachte, der LandesausschuB moge beauftragt werden, das Rechtsverhaltnis des Museums
zum Land abzuklaren und dariiber hinaus zu sondieren, in welcher
Weise und zu welchen Kosten ein Neubau fur das Museum ausgefuhrt werden kčmnte, lag es auf der Hand, daB es um weitaus mehr
ging als die ,zweckmaBige' Unterbringung der Sammlungen. Vielmehr
kam dem Museumsbau zwangslaufig auch die Bedeutung eines politisch aufgeladenen, fur das Land ahnlich wie ein Regierungsgebaude
reprasentativen ,offentlichen Monumentalbaus', nachgerade eines
,Staatsbaus' zu- dies um so mehr, als weder der ,Staať noch das Land
Bohmen mit seinem Autonomieanspruch im Stadtbild Prags prasent
waren: Verwaltungsbehorden waren nach wie vor in ,umgewidmeten'
Palasten untergebracht, und der Gedanke, ein reprasentatives Landtagsgebaude zu errichten, kam, soweit sich feststellen laf?.t, bis zu den
neunziger Jahren nicht auf. 48
Erst zwei Jahre spater, 1883, gelangte der entsprechende Bericht
des Budgetausschusses - verfaf?.t ausgerechnet vom Prasidenten der
Museumsgesellschaft, dem Grafen Jindřich Jaroslav Clam-Martinic,
und von Rieger49 - zur Debatte und fiel zu diesem Zeitpunkt in eine
der dramatischsten Phasen des deutsch-tschechischen Nationalitatenkonfliktes: Es war am 28. Juli erst die dreizehnte Sitzung des neu
gewahlten Landtages, der dank der Wahlrechtsreform von 1882 zum
ersten Mal eine tschechische Mehrheit aufwies. 50
Wenn die Befurworter des Neubaus nun erklarten, die- keineswegs
eindeutige- Rechtslage lasse nur den SchluB zu, daB das Museum als
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Landesanstalt zu betrachten und der Bau infolgedessen eine Aufgabe
des Landtages sei51 , so hatten sie fraglos im Sinn, dem ,Monument'
einen tschechischen Akzent zu unterlegen, auch wenn sie versicherten, das Museum werde dem ganzen ,Lanď ohne Unterschied zwischen
den beiden Volkem gewidmet, und grundsatzlich gehe es allein um
die praktischen Bedurfnisse des Museums, die stets als Hauptanliegen angefuhrt wurden.
Der Landtag war in der gegebenen politischen Situation nicht imstande, neutral ,Landesinteressen' zu diskutieren. Nur der Abgeordnete Karel Adámek wies in der Debatte am 28. Juli 1883 mit Nachdruck auf den ,Vorsprung' Budapests hin, der das Land Bohmen und
seine Hauptstadt beschame. 52 Sonst belegen die Debatten der Jahre
1883 und 1884 uber die Frage des Museumsneubaus, dag die Abgeordneten beider Seiten ein ubergeordnetes Interesse nicht akzeptierten. Vielmehr wurden im Landtag in dieser Phase nationale Interessen gegeneinander ausgespielt, wenn auch oberflachlich durch sachliche
Gesichtspunkte maskiert. Die deutschen Gegner des Museumsprojektes fuhrten die hohen finanziellen Belastungen ins Feld, die das
Land in wirtschaftlich schwieriger Lage nicht tragen konne53, sowie
die mangelnde Systematik und C29alitat der Sammlungen, der ein anspruchsvoller Bau nicht angemessen sei. 54
Der gewichtigste Einwand der Gegner lautete aber, dag der deutschen Bevolkerung Bohmens nicht zuzumuten sei, mit ihren Steuergeldern ein Denkmal zu finanzieren, das allein den T schechen gelte.
So sagte der Abgeordnete Philipp Knoll: "leh verweise darauf, dag die
Regierung genothigt war, den im Jahre 1847 an die Stelle des ursprunglichen Titels ,Vaterlandisches Museum' gesetzten Titel der
Gesellschaft zu verandern, den Ti tel namlich ,Bohmisches Museum',
welcher zugleich auf einer Interpretation des Wortes ,bohmisch' fugte,
die wir so oft sie auch wiederkehren mag, niemals acceptiren werden,
nie acceptiren durfen" 55 , und Otto Forchheimer setzte nach, die bohmischen Deutschen "konnen nicht dazu beitragen, dag abermals fur
einen Verein eine ungeheuere Summe aus Landesmitteln zur Verausgabung gelange, welcher augerlich der Gleichberechtigung huldigt,
in der That aber doch nichts ist als das Besitzthum nur einer der beiden Nationalitaten." 56 Diese nationale Zuspitzung wurde zusatzlich
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noch dadurch gesteigert, daB der Landtag parallel die Frage einer hohen Subvention fiir einen Neubau des Deutschen Landestheaters verhandelte; der Streit uber den- schlieí?,lich abgelehnten Antrag- gipfelte in dem Ausruf Edvard Grégrs: "Wiirden wir heute 500 000
Gulden fur Ihr Theater bewilligen, so wiirde sich das wie eine Pramie
fur Landesverrat ausnehmen!" 57
Aufgrund der Mehrheitsverhaltnisse im Landtag konnte der BaubeschluB entgegen allen Einwanden und Appellen noch im Juli 1883
gefaBt und anschlieBend ein Wettbewerb um die Planung ausgeschrieben werden. Da es sich um ein ,patriotisches' Unternehmen handelte,
wurde der Wettbewerb in beschrankter Form ausgeschrieben: Zur
Teilnahme lud man alle aus Bohmen gebiirtigen Architekten ein und
forderte iiberdies sechs Architekten namentlich zur Teilnahme auf:
Antonín Barvitius, Anton Baum, Johann Koch, Josef Schulz, Antonín Wiehl und Achill Wolff. 58
Angesichts der politischen Konstellation, in der der Wettbewerb
stattfand, war zu erwarten, daB auch das U nternehmen selbst politisiert
und der Bau in der Konzeption mindestens ebensosehr von politischen wie von praktischen und kiinstlerischen Riicksichten gepragt
sein wiirde. Die typenbildende Kraft der ,gewachsenen' Anlage des
Germanischen Nationalmuseums in Niirnberg war in der Mitte der
achtziger Jahre noch nicht zur Wirkung gekommen, aber der Prager
Wettbewerb hatte dazu ohnehin kaum beitragen konnen: nicht nur
wegen des ,deutschen' Akzents 59 , sondern hauptsachlich, weil der anvisierte Standart eine in traditionellem Sinne monumentale - d. h .
groB dimensionierte, symmetrische und zur Mittelachse sich steigernde
- Anlage verlangte.
In den Wettbewerbsbedingungen war festgeschrieben, daB das Projekt bei moglichst geringem Kostenaufwand gleichwohl in "Formen
und AusmaBen seinem Zweck, der Wiirde des Landes, den andernorts
gewonnenen Erfahrungen auf diesem Gebiet sowie dem gegenwartigen Stand der Kunst gerecht werden" solle. In dieser Formulierung
verbargen sich - fur die Beteiligten offenbar unschwer verstandlich gleich mehrere Hinweise: Zum einen war klar, daB die den Projektanten auferlegte Sparsamkeit keine Auswirkung auf die Dimensionierung des Gebaudes haben durfte: der ,Wiirde des Landes' konnte
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ein bescheiden bemessener Bau nicht gerecht werden. Mit den ,andernorts gewonnenen Erfahrungen' konnten zu jener Zeit nur die
Erfahrungen aus der Planung der Wiener Hofmuseen gemeint gewesen sein, die erst 1881, als einzige grol?,e Museumsbauten dieser Zeit
in Europa, vollendet worden waren (Abb. 10 und ll). Kunstlerisch
war eine Orientierung an diesem Vorbild mehr als naheliegend, zumal die Hofmuseen tatsachlich das ,Modernste' auf dem Gebiet des
Museumsbaus darstellten und den am Wettbewerb beteiligtenArchitekten ohnehin kaum zuzutrauen war, eine Alternative zu Sempers
architektonischem Konzept 60 zu entwickeln.
Hinzu trat aber- nicht weniger gewichtig- die politische Komponente:
Die tschechische Reprasentanz hatte erst jungst ihre ma:ximalistischen
Forderungen nach der Umsetzung des ,bohmischen Staatsrechts' aufgeben mussen und begab sich - unter alttschechischer Fuhrung - auf den
Weg der loyalen sog. ,positiven' Politik 61 ln dieser Situation durfte gerade das Bauprojekt des Museums - mit all seinen bekannten Bedeutungsaspekten - eine willkommene Gelegenheit geboten haben, eine
,diplomatische Geste' an die Wiener Regierung zu richten.

10. Wien, Kunsthistorisches Museum (Gottfried Semper- Karl von Hasenauer,
1872-1883).
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ll. Wien, Kunsthistorisches Museum, GrundriK

Dieser Zusammenhang war offenkundig auch zumindest einigen
der am Wettbewerb Beteiligten klar, und es wiirde nicht wundernehmen, wenn der eine oder andere sogar von sei ten der Auftraggeber
eingeweiht worden ware. Dai?. der Wettbewerb wohl nicht ganz lege
artis verlaufen ist, legt schon sein Ergebnis nahe, das in der politisch
fein ausbalancierten Staffelung der vergebenen Preise kaum unter den
Bedingungen der Anonymitat zustandegekommen sein kann: Den
ersten Preis errang Josef Schulz, ehemaliger Mitarbeiter Josef Zíteks
am Nationaltheater und am Rudolfinum und nunmehr Professor am
tschechischen Polytechnikum in Prag. Der zweite Preis ging an Franz
Schmoranz, zu jener Zeit Baurat in Wien und Konservator der k. k.
Central-Commission fiir Bohmen, und den dritten Preis erhieltJohann
Koch, Professor am deutschen Polytechnikum in Prag (Abb. 12). 62
Am wenigsten verwundert es, dai?. alle drei preisgekronten Projekte in
der Komposition der Hauptansicht das Thema der Wiener Hofmuseen variieren - was im ubrigen auch den Zeitgenossen nicht selbstverstandlich und als einzig mogliche Losung fur die Bauaufgabe
erschien: So hielt der deutsche Abgeordnete Philipp Knoll in der
Landtagsdebatte am 20. Oktober 1884 den Befurwortern des
Museumsbaus eben diese Ahnlichkeit mit den Wiener Hofmuseen
vor. 63 Das Bauprojekt sollte also gleichsam ,Loyalitať signalisieren64,
und die Preisvergabe berucksichtigte alle ,Parteien', abgestuft nach
dem politischen Gewicht, das man ihnen zugestand: ,die Tschechen',
,Wien', die bohmischen ,Deutschen'.
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12. Prag, Museum des Konigreiches Bohmen,
preisgekronte Wettbewerbsentwlirfe.
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Durchaus problematisch erscheint in der q.achtraglichen Analyse
das Kriterium aus den Wettbewerbsbedingungen, der Bau solle ,seinem Zweck' entsprechen. Die Disposition als Zweihofanlage mit
Mitteltrakt riickt die ,zeremonielle' Raumfolge aus VestibUl, Prunktreppe und Pantheon ins Zentrum und degradiert alle Sammlungsraume letztlich zur ,FWlmasse'. Die Grundrigstruktur (Abb. 13) knupft
prinzipiell an die der Wiener Hofmuseen an, doch ist dort der Mitteltrakt mit Prunktreppe und Kuppelhalle der Angelpunkt der Grundrig- Organisation und dient in erster Linie der Orientierung, wahrend
im Prager Bauplan der reprasentative Mitteltrakt von den iibrigen
Raumen weitgehend isoliert bleibt, darin dem Wiener Rathaus eng
verwandt.65 Man kann also mit guten Griinden annehmen, dag der
,Zweck' des Bauprojektes spatestens zum Zeitpunkt seiner Konkretisierung uber die praktische V erwendung weit hinausgewachsen war
und diese zusatzlichen, ideellen Komponenten die urspriinglichen,
praktischen sogar iiberlagerten.

13. Prag, Museum des Konigreiches Biihmen, Grundrill.
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Die innerhalb des Raumprogramms herausgehobene Position des
Kuppelraumes (Abb. 14), seine Bezeichnung als "Pantheon" und vor
allem die ihm zugedachte Ikonographie und Funktion legen die Vermutung nahe, daí?. in die Konzeption des Neubaus unmittelbar Palackýs Konzeptentwlirfe aus dem Vormarz eingeflossen waren, ja daí?.
diese nach mehr als vier Jahrzehnten nur unwesentlich verandert, dafur aber in erheblich groí?.erem Volumen, zur Verwirklichung gelangten. Damals wie jetzt erfullte das Museum eine Art Stellvertreterfunktion fur das Land und seinen Anspruch auf Anerkennung seiner
historisch legitimierten politischen Ambitionen; deshalb standen damals wie jetzt nicht die Sammlungen als Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung im Mittelpunkt, sondern jene ,ideale Geschichte'
der bohmischen Selbstandigkeit, verkorpert in einer Galerie groí?.er
Geister und Personlichkeiten und ,geweihť durch das baldachin- oder
tempelartige Motiv der Kuppel, dem gerade auch in der Rezeption im
Profanbau des spaten Historismus immer ein sakralisierendes Moment anhaftete. Wie schon um 1840 intendiert- und mutmaí?.lich
direkt nach dem von Palacký entwickelten ,Rezepť - wurde nun, in
einer Phase politischer Bedrangnis, zum Ruhme des Konigreiches
Bohmen ein Denkmal errich tet, eingekleidet in eine ,V erbeugung' in
Richtung Wien. War diese Geste damals zur Rechtfertigung des Projektes unerlaí?.lich gewesen, so transportierte sie nun ein politisch-diplomatisches Bekenntnis.
Diese wohlabgewogene Ambivalenz zwischen ,Staatsloyalitať und
ostentativem Selbstbewuí?.tsein war nun aber nicht mehr ein Instrument zur Wahrung bohmischer ,Landesinteressen', sondern stand in
Diensten des bohmischen ,Staatsrechtes', dessen Verfechter mit der
Landtagswahl von 1883 gleichsam einen ,Etappensieg' errungen hatten: Idealziel war die Autonomie der Lander der bohmischen Kro neletztlich - unter tschechischem Primat. 66 Wenn Jindřich Jaroslav
Clam-Martinic und František Ladislav Rieger, beide selbst Protagonisten der ,Staatsrechtskampfe', im Landtag fur die Realisierung des
monumentalen Gebaudes und dessen offentliche Finanzierung eintraten, so war ihnen durchaus bewuí?.t, daí?. sie- de facto- ,tschechische' lnteressen vertraten, auch wenn sie noch in der Landtagsdebatte von 1883 die prinzipiell utraquistische Struktur der Museums-
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14. Prag, Museum des Konigreiches Bohmen, Pantheon.
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gesellschaft unterstrichen. Gerade unter diesem Aspekt war es sicher
kein Zufall, dai?, einJahr spater, als im Landtag die Bauplane und die
Frage des Baubeginns zur Debatte standen, seitens der tschechischen
Befurworter deutlich scharfere Tone angeschlagen und die ,Karten
auf den Tisch gelegť wurden. So konnte nunmehr Johann Nepomuk
GrafHarrach die Gegner des Bauprojektes unverhiillt daran erinnern,
"wie groi?,e Summen wir aus Bohmen schon nach Wien fur die Erbauung von deutschen Museumsbauten und anderen Gebauden gezahlt haben" 67 , und Edvard Grégr konnte ihnen ebenso offen vorhalten, dai?, sie, "wiirde es heute darum gehen, ein ahnliches Museum fur
zwei oder drei Millionen in einer deutschen Stadt wie z. B. in Reichenberg zu errichten, dafiir ebenso eifrig eintreten wiirden, wie [sie]
sich jetzt dagegen wenden." Es sei nur gerecht, so Grégr, wenn das
Museum den Glanz des tschechischen Prag heben werde: "leh will
hier [ ... ] nicht darlegen, wieviel vom Ruhm unseres Landes [ ... ] auf
das Konto des tschechischen Volkes und wieviel auf das des deutschen
Volkes geht. Aber, meine Herren, ich habe den Eindruck, dai?, Sie
selbst irgendwie fuhlen, dai?, der groi?,ere Anteil an diesem Ruhm auf
das Konto des tschechischen Volkes geht. "68 Bezeichnenderweise wurde erst mit Beginn der Bauplanung die Aufstellung einer Reiterstatue
des- tschechisch-national konnotierten 69 - Landespatrons Wenzel
vor der Fassade ins Auge gefai?,t, was den Konflikt noch zusatzlich
verscharfte. 70 Die staatsrechtlich orientierte tschechische Mehrheit im
Landtag ergriff also die Gelegenheit, in der ,indirekten', bei Bedarf
durchaus ;elastisch' iibersetzbaren Sprache der Architektur- typologischer Beziige, architektonischer Instrumentierung und deren Interpretierbarkeit, Ikonographie des bildnerischen Schmucks usw. zugleich Selbstbehauptung zu demonstrieren und sich - n. b. unter
Ausschlui?, der ,Deutschen' - als loyale ,Osterreicher' zu prasentieren.
Dieses spezielle staatsrechtliche Interesse, das dem Bau im Landtag einen Stellenwert verlieh, wie ihn allenfalls noch Budgetdebatten
erreichten, legte aber fur das architektonische Konzept - neben den
Wiener Hofmuseen - noch eine zweite Bezugslinie, die die Spannung zwischen der primaren und der ,ideellen' Funktion des Gebaudes noch weiter steigerte. Dank der stadtebaulichen Situierung als
"Kronung" des Wenzelsplatzes - so Philipp Knoll - erreichte das
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Museum gegeniiber den Wiener Hofmuseen eine weitaus groí?,ere
Monumentalitat: In Wien bildeten die Museumsgebaude, der Hofburg deutlich untergeordnet, die Flanken des projektierten ,Kaiserforums'; zudem wurde die Monumentalitat der Architektur allein schon
durch die Doppelung relativiert und der eigentliche Charakter des
Kuppelmotivs dadurch konterkariert, dal?, die Kuppeln die O!J.erachse
des Forums markierten. Anders in Prag: hier muí?,te sich angesichts
der langsaxialen Situierung- zumindest dem Kenner der zeitgenossischen Architekturentwicklungen- die Verwandtschaft mit dem zur
Ausfuhrung iiberarbeiteten Projekt Paul Wallots fur das Reichstagsgebaude in Berlin71 aufdrangen, zu dem erst imJuni 1884 der Grundstein gelegt worden war (Abb. 15). In der Hauptansicht - nicht in der
Grundrií?,disposition- war der Reichstag durch die gleiche Kombinati on nobilitierender Motive gekennzeichnet wie Schulz' Museum: ein
uber einer Rampe erhohter Mittelrisalit mit vorgesetztem Giebelportikus, uberhoht von der zentralen Kup pel; die Geschosse uber hohem
Sockel mit einer Kolossalordnung verklammert, die Seitenrisalite mit
Pavillons (nicht Satellitenkuppeln) akzentuiert. Es mul?, offen bleiben, inwieweit Schulz Gelegenheit hatte, die Entwicklung von Wallots siegreichem Entwurf aus dem Wettbewerb von 1882 zu verfol-

15. Berlin, Reichstag, Ausfuhrungsprojekt (Paul Wallot, 1883).

289

DocumentaPragensiaXVII (1998)

gen. Die letzte Planungsstufe mul?, ihm jed och bekannt gewesen sein,
zumal das Portikusmotiv an den Wiener Hofmuseen fehlt. Auch die
Kombination des Portikus mit der Rampe, appliziert auf einer barockisierenden Hintergrundfolie, durfte eher von Wallots Reichstag stammen als vom Wiener Reichsratsgebaude. Schliel?,lich spricht auch die
Konstruktion und Form der Kuppel- abgesehen von der unterschiedlichen Proportionierung- fur den Reichstag als Vorbild der Fassadeninstrumentierung.
Dabei ging es sicher weder dem Architekten noch seinen Auftraggebern um Rezeption ,preufSischer' Architektur. Vielmehr war dieswie schon beim Pester Nationalmuseum im Vormarz- ein moglicher
Weg, sich auf subtile Weise vom ,Wiener Vorbilď zu distanzieren;
vor allem aber bot das Reichstagsprojekt ein aktuelles ,Muster', politische Selbstbestimmung- zumal in nationalem Rahmen- in Architektur zu artikulieren.
Dieses Vorgehen ist- strukturell- mit der Konzeption des Wiener
Rathauses vergleichbar: Dessen Architekt, Friedrich von Schmidt,
erklarte das Aufgreifen des spatmittelalterlichen niederdeutschen Bautypus und vor allem der spezifischen deutsch-burgerlich konnotierten
Variante der Gotik als ,Medium', mit dem sich die Stadtverwaltung
symbolisch gegen den ubermachtigen Einfluf?, des Hofes und der
Staatsbehorden aufkommunale Zustandigkeiten verwahrte. 72 ln Prag
dagegen kam die gezielte Wahl eines ,fremden' und zudem mit bestimmten Aussagewerten besetzten historischen Bautypus und Stils
zur Distanzierung nicht in Betracht, weil es am Ort keine von einer
,Obrigkeiť gesetzten Standards gab, gegen die man direkt und unter
eindeutiger Formulierung des eigenen Standpunktes hatte opponieren konnen. Dies eroffnete den Prager Bauherren die Moglichkeit,
weitaus diplomatischer vorzugehen als die Wiener Stadtverwaltung,
namlich sich auf ein durchaus ambivalentes Spiel mit architektonischen Motivzitaten zuruckzuziehen.
Mit den Anspielungen auf den Reichstag erreichte es Schulz, dal?,
das Gebaude als- freilich besonders anspruchsvoller- monumentaler
Museumsbau wahrgenommen werden konnte und zugleich nachdrucklich die politische Ambition seiner Bauherren vermittelte. Dem
uberwiegenden Teil des zeitgenossischen Publikums mag eingeleuchtet
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16. Briissel, Justizpalast Ooseph Polaert, 1861-1883).

haben, dal?, Schulz bei der Planung nichts weiter tat, als das verfugbare architektonische Motivrepertoire bis zu der Beliebigkeit, wie sie
schon fruh von Kritikem des Historismus beanstandet wurde, zu kombinieren und zu komponieren. Sachkenner konnten aber nicht ubersehen, dal?, das Museum schon in der Konzeption als landesgeschichtliches Museum und ebenso in der architektonischen Gestaltung auf
diesen Zweck hin uberholt war; der neuerliche Aufschwung der national-patriotischen Museen sollte erst in den neunziger J ahren einsetzen,
dann allerdings mit einer spezifischen Entwicklung des architektonischen Typus. 73 Wer also auch nur ansatzweise das Geschehen in
der europaischen Architektur verfolgte, mui?,te zuallererst die politische Aussage des Gebaudes wahrnehmen, womoglich noch bevor er
erfuhr, welchem konkreten Zweck es diente. Ideell erfullte es die
gleiche Funktion wie manch anderer Monumentalbau, der in der
Hochphase des Historismus aus einer spannungsreichen politischen
Konstellation hervorgegangen war; so hiei?, es im Bericht an das belgische Parlament uber den Baufortgang von J oseph Poelarts Justizpalast
in Brussel (Abb. 16), die klihne, grandiose Architektur mit ihrer Kuppel,
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die das ganze Stadtbild dominiere, werde sicher nicht dem Zweck
dienen, zu dem das Gebaude errichtet werde: "Das Denkmal wird
zuallererst eine Bekraftigung unseres Stolzes als junge N ation sein. "74
Fur das Selbstverstandnis der tschechischen politischen Reprasentanz muf?. allerdings als charakteristisch gewertet werden, daf?. sie ihre
neu gewonnene Ďberlegenheit gerade nicht mit einem Bauprojekt
bekraftigte, das die staatsrechtliche Ambition unverhullt vorgetragen
hatte, etwa einem Landtagsgebaude oder einem anderen Monumentalbau von politischer bzw. administrativer Relevanz und praktischer
Zweckbestimmung. Daf?. diese Rolle dem landeskundlichen und -geschichtlichen Museum zugedacht wurde, verdankte es paradoxerweise
gerade dem Umstand, daf?. es vom politischen Geschehen, aber auch
von der ,Offentlichkeiť weitgehend isoliert blieb. 75 Spezifische Zuge
der architektonischen Formulierung unterstreichen diese Abgehobenheit noch zusatzlich (Abb. 1 und 17). Wahrend die Fassaden der
Wiener Hofmuseen dank ihrer doppelgeschossigen Gliederung mit
niedrigem Sockel und flachen Treppenrampen auskommen, die Cebaude also kaum vom offentlichen Raum des ,Forums' distanziert

17. Prag, Wenzelsplatz mit Museum des Konigreiches Bohmen (1890) .
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werden, weist die Fassade des Prager Museums gleich mehrere ,Barrieren' auf: So ist das Sockelgeschog noch hoher bemessen, als es die
Kolossalordnung erforderte, wobei die Wirkung durch den Niveauanstieg des Platzes zusatzlich gesteigertwird. Der Rampenvorbau folgt
der Fassadenflucht, ohne, wie an den Hofmuseen oder am Reichsratsgebaude einen Richtungswechsel zum Stragenraum hin zu vollziehen; die Antritte werden von der Verbauung der Platzecken verdeckt,
und die Mitte ist durch einen Brunnen mit allegorischer Figurengruppe ,versperrť, nicht, wie beim Berliner Reichstag, i.iber eine Freitreppe aufgeschlossen. Schliemich wirkte sich auch die durch die Situierung des Gebaudes und die Platzgestalt erzwungene Beschrankung
auf die Frontalansicht distanzierend aus. 76 Dank dieser Disposition
erschien der Museumsbau in erster Linie als quasi-abstraktes ,monumentum' - als bildmagig von ferne wahrzunehmender ,Schrein' der
bohmischen Geschichte und der ,tschechischen' staatsrechtlichen
Legitimation.
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Park auf dem Karlsplatz], Staletá Praha 10, 1980, S. 226-236.- Zur Ausgestaltung
des Wenzelsplatzes: J Kohout- J Vančura, Praha, S. 68; K Bečková, Václavské náměstí v běhu staletí [Der Wenzelsplatz im Verlauf der Jahrhunderte], Praha 1993.
4 8 Siehe Stenographische Berichte des bi:ihmischen Landtages. IV.Jahressession 1890:
1893, 20. Sitzung, 12. 5. 1893: Budgetdebatte, Wortmeldungen der Abgeordneten
Jan Kaftan und František Kytka, S. 747-751.
\
49 "Bericht des Budgetausschusses betreffend den Neubau eines Museumsgebaudes".
Abgedruckt in: Stenographische Berichte I/1883: 1883, Beilage zum Bericht iiber die
13. Sitzung am 28. 7. 1883, S. 330-338.
50 Přehled československých dějin [Úberblick iiber die tschechoslowakische Geschichte]. Teil II: 1848-1918, Bd. 1: 1848-1900, Praha 1960, S. 610.
51 lm "Bericht des Budgetausschusses" wird festgestellt, da.B es sich zweifelsfrei um
eine privatrechtliche Einrichtung handle, doch meinen die Au toren in der Geschichte des Museums von der Griindung iiber die kontinuierliche Subventionierung bis
hin zur "allerhi:ichsten Weisung [ ... ], sich [ ... ] ,Museum des Ki:inigreiches Bi:ihmen'
zu nennen" geniigend Prajudizien, um die Tragerschaft durch das Land zu rechtfer40
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tigen. Das grogte Gewicht in der Argumentation liegt aber auf der "moralische[n]
Verpflichtung" fiir ein "civilisirtes Land" (ebenda, S. 331): "[ . .. ]es ware sonach geradezu unglaublich, d~ sich die Vertretung eines Landes von der Bedeutung des Konigreiches Bohmen, eines Landes von dieser Kulturstufe, diesem Reichthume, dieser
glorreichen Vergangenheit, dieser Mannigfaltigkeit und Reichlichkeit aller Naturprodukte, bei der allseitig oft glanzenden Opferwilligkeit seiner Bevolkerung fiir Bildungszwecke, dieser schonen Pflicht entziehen sollte." Ebenda, S. 333.
52 Stenographische Berichte I/1883: 1883, 28. 7. 1883, S. 304.
53 Dem "Bericht des Budgetausschusses" war ein Minoritatsvotum beigegeben; siehe
z. B. die Ausfiihrungen des "Berichterstatters der Minoritat", Karl Wolfrum: Stenographische Berichte I/1883: 1883, 28. 7. 1883, S. 296-299 .
5 4 So sprach der Abgeordnete Philipp Knoll vom "Allerlei in diesen Samrnlungen"
und vermochte "nicht zu finden, dag [diese] zu betrachten sind als Spiegelbild der
Kulturgeschichte und der Naturbeschaffenheit unseres Landes". Ebenda, S. 300. Der
Mangel an Systematik sei hauptsachlich daraus zu erklaren, dag in dem "Privatverein" stets einzelne Personen ihre eigenen Neigungen gepflegt hatten, "ohne Riicksicht auf den Zweck dieser Anstalt". Ebenda, S. 301.- In der Debatte uber das Bauprojekt im Herbst 1884 spitze Knoll seine Argumentation noch einmal zu: "[ ... ] dag
groge Summen notwendig sein werden, um die jetzigen Sammlungen der Museumsgesellschaft soweit zu vervollstandigen und herzustellen, dag sie einigermagen den
neuen, grogen und prunkvollen Raumen entsprechen". Stenographische Berichte des
bohmischen Landtages, II.Jahressession 1883: 1884,27. Sitzung, 20. 10. 1884, S. 963.
55 Stenographische Berichte I/1883: 1883, 28. 7. 1883, S. 301.
56
Ebenda, S. 307. - Die Anspielung galt dem tschechischen Nationaltheater. Ahnlich augerte sich in derselben Debatte auch Karl Wolfrum (296).- Das geltende
Statut der Museumsgesellschaft sah die gleichberechtigte Verwendung beider
Landessprachen vor, wobei sich die Mitglieder "je nach Bediirfnis und Bequemlichkeit" (Forchheimer, 306) abwechselnd des Deutschen und des Tschechischen bedienen soli ten. Tatsachlich aber werde in der Museumsgesellschaft ausschliemich tschechisch gesprochen, so Forchheimer.- Die Befiirworter hielten dagegen, der Gebrauch
des Deutschen in den Sitzungen habe sich eriibrigt, nachdem sich deutsch sprechende
Mitglieder immer mehr zuriickgezogen hatten (Philipp Knoll, ebenda, S. 305, und
Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, ebenda, S. 309).
5? Stenographische Berichte I/1883: 1883, 19. Sitzung, 7. August 1883, S. 697.
58 V. Denkstein, Budova Národního muzea, S. 16; F. Kop, Národní museum, S. 62;
Vollstandiger Wortlaut des Aufrufs in tschechischer Sprache: ebenda, S. 63f.
5 9 Rezipiertwurde das Niirnberger ,Muster' in Bohmen bezeichnenderweise in Reichenberg. Vgl. M . Marek, "Monumentalbauten", S. 210-213.
60 Zu Sempers Museumsbauten sowie speziell zu den Sem per-Hasenauerschen Hofmuseen vgl. U. Planner-Steiner- K Eggert, Friedrich von Schmidt, Gottfried Semper, Karl von Hasenauer; M. A. Friihlich, Innovation und Tradition in der Architektursprache der Wiener Hofmuseen. J ahrbuch der kunsthistorischen Samrnlungen in Wien
88, 1992: 100 Jahre Kunsthistorisches Museum. Das Museum als Denkmal und Gesamtkunstwerk. Hrsg. von G. Helke, S. 107-116; P Haiko, Das Kunsthistorische
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Museum als Monumentalbau. Architektur zwischen biirgerlichem Selbstverstandnis
und imperialer Selbstdarstellung, Ebenda, S. 141-155; B. Kriller- G. Kugler, Das
Kunsthistorische Museum. Die Architektur und Ausstattung. Idee und Wirklichkeit
des Gesamtkunstwerks, Wien 1991.
61 J Křen, Die Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780-1918, Miinchen 1996 (Veroffentlichungen des Collegium Carolinum 71), S. 170.
62 Die preisgekronten Entwiirfe wurden veroffentlicht in: Konkurence na plány zbudování nového musea království Českého [Wettbewerb um die Plane zur Erbauung
des neuen Museums des Konigreiches Bohmen], Zprávy spolku architektův a inženýrů v království Českém 19, 1884, S. 101-108, 143, 181, sowie in: Návrhy pro stavbu
Musea království českého [Entwiirfe fiir den Bau des Museums des Konigreiches
Bohmen], Zlatá Praha 1, 1884, S. 229f.- Dazu vgl. V. Denkstein, Budova Národního
muzea, S. 17; M. Marek, "Monumentalbauten", S. 194.
63 Knoll unterstellte, dať, in der Entscheidung uber die Bauplane "auch ein Fantasiebild eine gewisse Rolle spielt[e], ein Fantasiebild, welches der Kommission durch
eine Photographie versinnlicht vorlag, der Prospekt des Rogmarktes mít der Kronung durch einen stolzen Prachtbau, welcher an die Hofmuseen in Wien erinnert."
Stenographische Berichte des bohmischen Landtages. II. Jahressession 1883: 1884,
27. Sitzung, 20. 10. 1884, S. 968.
6 4 Dies wird noch um so wahrscheinlicher, als man Friedrich Schmidt und Kar! Hasenauer als der Jury iibergeordnete Gutachter hinzugezogen hatte. V gl. M Marek, "Monumentalbauten", S. 193.
65 Zum Wiener Rathaus vgl. U Planner-Steiner- K Eggert, Friedrich von Schmidt,
Gottfried Sem per, Kar! von Hasenauer, und vor allem P. Haiko- H. Stekl, Architektur in der industriellen Gesellschaft, in: Architektur und Gesellschaft von der Antike
bis zur Gegenwart. Hrsg. von H. Stekl, Salzburg 1980, S. 251-341 (Geschichte und
Sozialkunde 6), S. 265-271.
66 E . Lemberg, Volksbegriff und Staatsideologie der Tschechen, in: Das bohmische
Staatsrecht in den deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von E. Birke und K. Oberdorffer, Marburg/Lahn 1960, S. 42-78,
hier bes. 62.
67 Stenographische Berichte II/1883: 1884, 20.10.1884, S. 981 [Hervorhebung
d. Verf.].
68 Ebenda, S. 1017f.
69 Vgl. Ottův slovník naučný [Ottos Konversationslexikon], Bd. 26, Praha 1907,
S. 284-286 (Art. von J Peka{).
70 So zog der Abgeordnete Adolf Siegmund polemisch gegen die Festlegung des
Museums auf die tschechische Nationalgeschichte zu Felde: "Wenn nun aber wirklich in mir noch Zweifel wá'ren beziiglich der nationalen Tendenz der Museumsgesellschaft, etwa fiir die Zukunft, so brauche ich blog das Projekt zu betrachten. [ ... ]
leh will nicht sagen, dag ich daran Anstog nehrne, dag von vornherein ein tschechischer Architekt gewahlt wurde [ ... ], sondern ich will auf etwas anderes hinweisen.
Unter dem bildnerischen Schmucke welcher das Projekt auszeichnet, tritt ganz besonders eines an allerhervorragendster Stelle in den Vordergrund, und dies ist ein
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Reiterstandbild. leh glaubte meinen Augen nicht zu trauen und frug einen der Herren, welche Mitglieder der Kommission sind, was denn dieses Reiterstandbild bedeute.
Es wurde mir zur Antwort, daí5 dieses Reiterstandbild das Reiterstandbild des heiligen Wenzel sei. Dieser Herr [ ... ] sagte mir, meine Oberraschung bemerkend, nachtraglich, es konne auch das Bild des Kaisers sein." (Ebenda, S. 977). Jan Kvíčala hielt
ihm siiffisant entgegen, "daí5 alle drei Architekten [ ... ] eine Statue des hl. Wenzel vor
das Museum plaziert haben, und unter den drei mit Preisen bedachten Architekten
befand sich auch ein Mann, den ich sehr schatze, der deutsche Professor, gewissenhafte Gelehrte und Architekt Johann Koch!" (Ebenda, S. 993).
71 V gl. B. Loewenstein, Symbole der Macht- Macht der Symbole. Zur Kulturanthropologie des Bauens, in: Bauen fiir die Nation. Selbstdarstellungsstrategien kleiner
Volker zwischen nationaler Eigenart und politisch-sozialer Ambition. Hrsg. von
M. Marek (im Druck).- Zur Planungsgeschichte des Reichstags: U Haltern, Architektur und Politik. Zur Baugeschichte des Berliner Reichstags, in: Kunstverwaltung,
Bau- und Denkmal-Politik im Kaiserreich. Hrsg. von E. Mai und S. Waetzold, Berlín 1981 (Kunst, Kultur und Politik im Deutschen Kaiserreich 1), S. 75-102;H Becker
unter Mitarbeit von S. Knott, Geschichte der Architektur- und Stadtebauwettbewerbe, Stuttgart-Berlin-Koln 1992 (Schriften des Deutschen Instituts fiir Urbanistik 85), S. 69-81.
72 Vgl. P. Haiko- H Stekl, Architektur, S. 266.
73 Vgl. dazu J Bahns, Kunst- und kulturgeschichtliche Museen als Bauaufgabe des
spaten 19. Jahrhunderts. Das Germanische Nationalmuseum und andere Neubauten
seit etwa 1870, in: Das kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert.
Hrsg. von B. Deneke und R. Kahsnitz, Miinchen 1977, S. 176-192.
74 C. Mignot, Architecture ofthe 19th Century, Koln 1994, S. 160.
75 Damit unterschied es sich besonders auffallig vom Budapester Nationalmuseum.
Vgl.j Korek, Der Museumsgedanke, S. 35.- Die offentlichkeitstrachtigen Aktivitaten und die Frequenz des bohmischen Museums sind m. W. bisher nicht untersucht
worden. Allerdings beklagte Václav Vojtíšek in seiner 1949 erschienen Abhandlung
iiber die Museumsgesellschaft, daí5 das Museum im "Volk" keinerlei Riickhalt gehabt
habe. Dies fiihrte er auf die Dominanz der ,,Aristokraten und Gelehrten", die Hohe
der Beitrage und ahnliche Faktoren zuriick (V. Vojtíšek, Společnost Národního Muzea [Die Gesellschaft des Vaterlandischen Museums], in: Národní muzeum
1818-1949, Praha 1949, S. 213-230, hier 227f.
76 Vgl. zu diesem Interpretationsansatz, am Beispiel des Wiener Rathauses,
P. Haiko- H Stekl, Architektur, S. 268f.- Auí5erdem: P. Haiko, Das Kunsthistorische
Museum.
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K ZÁSOBOVÁNÍ NOVÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO VODOU

Na počátku je nutné připomenout nezvratnou skutečnost, že dostatek vody byl vždy limitujícím prvkem vzniku a příznivého vývoje jakéhokoliv osídlení. K základnímu zásobování obytných lokalit sloužily
studny, jímky či místní prameny. Jejich použití bylo ale pouze lokální
a pro zásobování vodou větších územních celků mělo význam pouze
doplňkový. Obyvatelé hustě obydlených území se snažili vodu přivést
tam, kde jí chtěli mít dostatek.
I v pražském vodárenství je polovina 14. století považována za počá
tek zásobování obyvatelstva Prahy z veřejného vodovodu. Jak se dovídáme v literatuře z přelomu 19. a 20. století, na území Nového Města
pražského bylo v polovině 14. století" ... položeno dřevěné potrubí na
pramenitou vodu pro kašny na Dobytčím a Koňském trhu ... " 1 Do
jaké míry je tato informace pravdivá? Z kterého pramene byla převza
ta? Jsou pochybnosti na místě? Jaké vůbec byly hydrogeologické poměry na území budoucího Nového Města pražského? 2
Pro toto území je nejdůležitější tzv. terasa Karlova náměstí, kde se
nachází původní výška ulehlých štěrkopísků. Protože tyto štěrky jsou
naspodu zvodnělé, vytvořil se mezi dnešními ulicemi Václavskou
a Štěpánskou významný horizont podzemní vody, k jehož přirozené
mu odvodnění došlo depresí ve skalním podkladě jižně od kostela
sv. Václava. Tam terasová voda ze štěrků napájela - a vlastně stále
napájí - vydatnou studánku Pučku, zvanou též Svatováclavský pramen. Podzemní cirkulující puklinové vody byly vzedmuty tak, že mohly
mezi dnešní Žitnou a Ječnou ulicí vyvěrat až na povrch jako silné prameny napájející celý systém rybníčků. Právě ty byly údajným zdrojem
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k napájení zmíněného vodovodu, kterému pražští vodárníci říkají Karlův. Prokázaný dostatek dobré podzemní vody, přímo vyvěrající na
povrch nebo snadno jímatelné mělkými studnami, byl jedním z důle
žitých faktorů pro výběr staveniště nového osídlení. Stejně tomu bylo
i v území nazývaném V jámě, kde byl rybníček napájený buď podzemní
vodou nebo přepadem z nedalekých rybníčků u kostela sv. Longina. 3
Nabízí se proto otázka, zda byl v takto bohatě zvodnělém územípřihlédneme-li k soudobé spotřebě- nutný veřejný vodovod. Je téměř
jisté, že tehdejším stavitelům vodohospodářské poměry na nově osidlovaném území nemohly zůstat utajeny, a můžeme právem předpo
kládat, že jich plně využili. Veřejný vodovod mohl prakticky jen usměr
nit vodní zdroj do míst, kde byl vody relativní nedostatek, zejména
pak na tržiště a pro řemesla, která ji pro svou práci potřebovala ve
velkém množství.
Písemné doklady, které by přímo konstatovaly založení tohoto vodovodu, chybějí. Jediným hmatatelným důkazem zůstává archeologický nález zbytků dřevěného potrubí z tohoto období při výkopových
pracech pro stavbu podchodu uprostřed Václavského náměstí v roce
1967. 4
Pražské vodárenství oslavilo šestisté výročí prvního veřejného vodovodu v roce 1948. I když díky novému bádání jsou o přesné době vzniku tohoto veřejného vodovodu určité pochybnosti, byla by chyba se
k této mnohaleté vodárenské tradici nehlásit.
Konec 15. století byl rozhodujícím obdobím pro celoplošné zásobování novoměstské aglomerace vltavskou vodou. Byly budovány vodní
věže, byl ustálen vodohospodářský systém, stanovena technologie kladení dřevěného potrubí i způsob odběru vody pomocí veřejných i soukromých kašen a nádrží. Zavedený způsob dopravy i odběru vody byl
sice během dalšího období doplňován tak, jak to rozvoj techniky
a potřeby města vyžadovaly, ale ve své podstatě sloužil až do konce 19.
století. Obě novoměstské vodárny, Šítkovská pro horní Nové Město
a Novomlýnská pro dolní Nové Město, sloužily pro zásobování obyvatelstva více než 300 let. Tyto známé skutečnosti byly již v literatuře
dostatečně popsány. 5
Soustřeďme se proto na dvě méně známé skutečnosti. V polovině
19. století byl pro Nové Město pražské vybudován doplňkový zdroj
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vody- Žofínská vodárna a inspektorem přes pražské vodárny se v této
době stal Romuald Božek.
Připomeňme si na tomto místě některé technické parametry obou
novoměstských vodáren na počátku 19. století.
Novoměstská vodárna Šítkovská měla v roce 1808 dva čerpací stroje,
které čerpaly vodu do nádrže v podkroví vodní věže a odtud bylo gravitačním způsobem zásobováno 104 kašen horního Nového Města.
Do této lokality přitékalo za den 2046 m 3 surové vltavské vody. V témže
roce dodávala novoměstská vodárna N ovomlýnská obdobným způso
bem 2804 m 3 surové vltavské vody do 56 kašen dolního Nového Města.
Celý tento systém doplnila v polovině minulého století Žofínská
vodárna, postavená na jižním cípu ostrova poblíž Šítkovské vodárny.
Obec pražská uzavřela 12. června 1845 smlouvu s majitelem ostrova
Václavem Novotným a podnikatelem stavby vodárny Vojtěchem rytířem Lannou, podle které zakoupila pozemek na ostrově, hráz se žlabem i vodní silou a zavázala se zaplatit Lannovi smluvenou sumu
(v přepočtu 300 000 prvorepublikových Kč), když během roku postaví
novou vodárnu. Stavba byla započata v roce 1847 a dokončena až roku
1854, takže podnikatel byl povinen zaplatit pražské obci v přepočtu
60 000 prvorepublikových korun jako náhradu.
Žofínská vodárna měla jedno vodní kolo se šesti jednočinnými vertikálními čerpadly. Později přikonstruoval Romuald Božek tomuto
zařízení parní stroj, který za nízkého stavu vody ve Vltavě poháněl
čerpadla společně s vodním pohonem. Toto unikátní soustrojí dodávalo pro potřeby Nového Města 4500 m 3 vltavské vody za den. Voda
byla zpočátku čerpána do plechového vodojemu umístěného na půdě
letohrádku Amerika, od roku 1877 pak do nového vodojemu na
Karlově. 6

Komunální vody byl v polovině minulého století poměrně dostatek;
horší to bylo s její kvalitou a také technický stav potrubí a odběrových
míst byl v kritickém stavu. Tento neutěšený stav však nechával před
stavitele města víceméně klidnými.
Vztah radních, ale i běžných magistrátních úředníků k zásobování
vodou se dá dobře demonstrovat na vztahu k Romualdu Božkovi. Tento
český vynálezce, známý a uznávaný spíše v západní Evropě než u nás,
po studiu technických novinek v Evropě, financovaném Vojtěchem
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Lannou, byl roku 1854 jmenován inspektorem nad všemi pražskými vodárnami a vodovodní sítí. Vzdělaný odborník narazil hned
na počátku své práce na odpor konzervativních zaměstnanců pražských
vodáren a zároveň i na nepochopení a neschopnost svých nadřízených
na pražském magistrátu. Přesto se mu podařilo během poměrně krátké doby odstranit mnohé nedostatky vodovodního systému, zejména
na území Nového Města pražského. Za jeho působení se podařilo dokončit rekonstrukci vodovodní sítě a výměnu dřevěného potrubí za
litinové, zavést vodu přímo domů, atd. Další navrhovaná zlepšení neprošla městskou radou a Romuald Božek své progresivní nápady vět
šinou realizoval při navrhování mimopražských vodovodů. Pro totální
neshody se v roce 1865 vzdal funkce a do roku 1877 uplatňoval, i když
také s potížemi, svá moderní technická řešení při budování vodovodu
smíchovského. 7
Zásadní obrat v myšlení techniků i úředníků vyvrcholil koncem 19.
století a Praha začala budovat nový vodovodní systém. Ale to už je jiná
kapitola.

Poznámky:
1 Např.

A. Klíma, Z dějin pražských vodáren a vodovodů, Zlatá Praha 26, 1909,
30, s. 357.
2 J ]ásek, Bude pražskému vodovodu 650 let?, Dějiny a současnost, 1992, č. 3,
s. 62-63.
3 V. Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973, s. 18, 24 a 26 . Ge nutné připomenout,
že na parcele ve Vodičkově ulici na Novém Městě pražském byl při archeologickém
průzkumu na jaře roku 1996 objeven dřevěný vodovod z první poloviny 14. století,
který vedl téměř kolmo na uliční čáru. Nejednalo se asi o veřejný vodovod, spíše šlo
o přívod vody do kláštera, jehož zahrada s touto parcelou kdysi sousedila.)
4 V. Huml, Výsledky archeologického výzkumu na Václavském náměstí. XI. dvoudenní cyklus přednášek, Národní muzeum 22. a 23. 5. 1968, s. 9-10.
5 J ]ásek, Klenot města (Historický vývoj pražského vodovodu), Praha 1997. Tam
další podrobnosti, prameny a literatura.
6 J Pavlánský, Vývoj zásobování hl. m. Prahy vodou, Praha 1928, s. 5-6.
7 L. Novák, Rodina vynálezců, Praha 1941, s. 11 a 23; J Streit, Božkové, Praha
1953, s. 238-260 a 310-333. Tam další podrobnosti.
č.
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NOVÉ MĚSTO VE FUNKČNÍ STRUKTUŘE PRAžSKÉ
AGLOMERACE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Ve svém referátě chci navázat na některé momenty z mého úvodního příspěvku a hovořit spíše o postavení Nového Města ve struktuře
tehdejší pražské aglomerace než o vnitřní struktuře samotného Nového Města, tehdy již neoddělitelně vrostlého do sjednoceného organismu vnitřní spojené Prahy. V řadě příspěvků jsme se opakovaně setkávali s konstatováním, že od samého počátku dějin Nového Města
můžeme sledovat přinejmenším personální propojení elit Starého
a Nového Města, propojení majetků a koordinaci aktivit měšťanských
rodů působících v obou městech pravobřežní Prahy. Pro přelom 19.
a 20. století takové konstatování pochopitelně platí o to více. Konkurence obou historických celků prostě již nepřicházela v úvahu.
Nastoupilo-li nyní na její místo nějaké jiné soupeření, pak to bylo
přetlačování nacionální, jdoucí ovšem napříč nejen historickými celky
pražských měst, ale do jisté míry i napříč jejich sociální nebo socioprofesní hierarchií, takže je nelze na pražském teritoriu beze zbytku geograficky vymezit. Lze jen říci, že těžiště německé, národně a sociálně
sebevědomé pražské minority se koncentrovalo na dolní Nové Město,
právě do jádra oné bankovní city, obklopené nádražími a vybavené
reprezentačními budovami. Menší koncentrace německé či německo
židovské pražské populace najdeme pak na Starém Městě, a v ještě
menší míře na bohatých vnitřních předměstích.
Právě v době kolem roku 1900 byla ovšem dobudovávána moderní
institucionální infrastruktura i v dominantně českém pražském prostředí, především na nově zastavovaném Václavském náměstí. Podíváme-li se na síť nejvýznamnějších ulic a náměstí na počátku 20. sto-
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letí, zjišťujeme, že vlastně nevybočuje z mezí tradičního prestižního
centra pravobřežní Prahy, z ulic, které byly dominantní přinejmenším
už od počátku novověku. Teprve republika dotvořila významovou strukturu města důsledným využitím nábřežního pásu pro reprezentační
stavby. Nikdy se však nepodařilo nábřežní zónu skutečně oživit. Vysoké navigační zdi a posléze masivní soustředění dopravy na pobřežní
komunikace vedly k odlidštění celého nábřežního pásu, ať už tu stála
ministerstva, školy nebo pomníky.
Na začátku osmdesátých let měla vnitřní Praha 160 000 obyvatel,
celá aglomerace pak o 100 000 více. V roce 1910 dosáhl počet obyvatel
vnitřní Prahy 223 000 a celá aglomerace v hranicích pozdější Velké
Prahy měla již na 600 000 občanů.
To, co určuje živý střed velkoměsta, je koncentrace vysoce kvalifikovaných služeb a podniků terciární sféry, která zase vytváří zázemí
zaměstnancům kvartéru. Praha tak potvrzuje slova Norberta de Lange, že terciární a zejména kvartérní sféra mají tendenci zaujímat stanoviště v centru města a zejména v city, čímž- přes časem sílící trend
k decentralizaci- určují funkční charakter vnitřního města a- dodejme - strukturu celké aglomerace. 1
Pramenným základem mých v segmentech porůznu již prezentovaných výzkumů se staly dobové adresáře, konkrétně jejich oddíly věno
vané elitám, resp. podnikatelské a institucionální sféře. 2 Adresáře jako
neocenitelný pramen pro výzkum vnitřní struktury moderního města
objevili britští i němečtí badatelé již v šedesátých letech, jejich pramenný a komparativní potenciál však ještě dlouho nebude vyčerpán.
K charakteristickým prvkům, které navenek- pro širší region - určují velkoměsto metropolitního charakteru, patří finanční ústavy
soustředěné ve velkoměstské city. 3 Je tomu tak ovšem i proto, že služby finančních domů (bank, spořitelen, pojišťoven a jejich filiálek) jsou
velkoměstu samému - především v období jeho explozivního růstu třeba pro operativní zajišťování investičního úvěru obce i podnikatelů.
Adresář z roku 1884 nás informuje, že v hranicích vlastní Prahy
působilo 24 bank a záložen a 46 pojišťoven. Na samostatných před
městích nalezneme pouze jednu banku a sedm záložen. Pojišťovny
zůstávaly bez výjimky ve vnitřním městě.
V roce 1910 počet bank a spořitelen ve vnitřním městě dramaticky
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stoupl o 50%- zhruba na stovku finančních ústavů (z toho 28 bank),
jejich zastoupení na předměstích však stagnovalo. Největší koncentrace byla zjištěna na Vinohradech.
Vzrostl též počet pojišťoven- na Starém Městě jich zůstalo 10 jako
před čtvrtstoletím, zato na Novém Městě jejich počet vzrostl ze 36 na
57 a jedna byla otevřena i na Malé Straně. První pojišťovna otevřela
své dveře i na Smíchově. Celkově však finančnictví zůstávalo soustře
děno ve vnitřním městě, přičemž rapidně rostl význam Nového Města
oproti Starému Městu.
Dobře postižitelný je rozdíl pražského vývoje např. oproti vídeňské
mu. I když na nezávislých předměstích a v pásu obcí na okraji pražské
aglomerace žilo již takřka dvojnásobně více obyvatel než ve vnitřní
Praze a přestože se na předměstích soustřeďovala podstatná část pražského průmyslu, nedokázaly předměstské obce přilákat větší počet významnějších finančních ústavů k usídlení či otevření filiálek a naprostá většina finančních domů zůstala soustředěna na Starém a Novém
Městě. Ještě výrazněji vystupuje tato skutečnost v oboru pojišťovnic
tví. Poměrně pomalu postupující telefonizace Prahy přitom neumožňovala informační provázání finančních centrál s předměstskými filiálkami: Zdá se, že žádný z peněžních ústavů nebyl (alespoň podle
adresáře soudě) v Praze roku 1910 vybaven telefonem, ačkoli ve městě
i na předměstích existovalo již několik tisíc účastnických stanic. Podstatnější než technické obtíže byla však skutečnost, že elity předměst
ských obcí byly s finančním světem propojeny výrazně méně než politická reprezentace vnitřní Prahy.
Difuze finančních ústavů do vnějšího města probíhala např. v Mnichově rámcově stejně jako v Praze. Praha však jako ekonomicky živější
centrum usilovala spíše o vídeňské než mnichovské tempo rozvoje.
To, že pronikání finančních ústavů na předměstí šlo pomaleji než ve
Vídni, lze přičíst jednak po desetiletí nevyřešenému poměru vnitřní
Prahy a předměstí, jednak tomu, že řada finančních ústavů byla národnostně německá, zatímco na předměstích dominoval český živel
ještě rozhodněji než ve vnitřní Praze.
Obdobně se novoměstské teritorium prosazovalo v oblasti školství. 4
Praha měla v roce 1884 12 středních škol a další čtyři pracovaly na
starých předměstích Smíchově a v Karlíně. Nejvíce - sedm - škol bylo
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do rozsáhlého Nového Města. Na Starém Městě pracovala
jen dvě gymnázia na vltavském nábřeží. Zato Malá Strana hostila hned
tři střední školy. V roce 1911 vzrostl počet pražských středních škol na
18. Opět vedlo Nové Město s osmi a za ním následovala Malá Strana
s pěti školami. Staré Město zvýšilo počet škol na tři, asanovaný Josefov
zůstával zatím bez gymnázia nebo reálky, stejně jako Hradčany. Střední
školou, která dotvářela image řádné městské obce nebo čtvrti, se ovšem
vybavily nově připojené městské obvody Holešovice a Libeň. Z před
městí bezkonkurenčně dominovaly Vinohrady se čtyřmi středními
školami. Celkem působilo na nezávislých předměstích 11 středních
škol.
Rozhodující podmínkou pro vznik vysoké koncentrace advokátních
služeb nebyl pouhý počet obyvatel velkoměsta, nýbrž jeho role metropole, soustřeďující v sobě zemskou správu, průmyslový, obchodní
a finanční život i vnější vztahy širokého zázemí města. 5 Klíčovou roli
hrálo množství a struktura funkcí, které velkoměsto plnilo pro své spádové teritorium. O poloze advokátních kanceláří a bydlišť advokátů
a o jisté závislosti advokátů na sociálním milieu jejich klientely a na
nabídce mandantů formuloval dvě obecněji platné teze Hannes Siegrist: "Die Advokatenhauser lagen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich in der Altstadt, vorzugsweise in der Nahe der Gerichte und Amter. Mit der Stadtexpansion gegen Ende des 19.
Jahrhunderts zogen einige, den Geschaften folgend, in die neuen
Vorortquartiere. Eine Minderheit siedelte sich in Villenvierteln an,
behielt aber die Praxis im Stadtkern, der sich langsam zur City wandelte." "Einige Advokaten mochten in allen Kreisen und Schichten
gleich hoch geachtet sein, im allgemeinen bestand aber die Tendenz,
daB sich Klienten den Advokaten auswahlten, der ihrem sozialen
Milieu angehorte; d.h. die Dienstleistungsmarkte waren ein Stiick weit
Milieumarkte."
Tradiční právní centrum Prahy leželo na Starém Městě . Zde stála
i budova zemského soudu, objekt, v němž nalezly přístřeší i pražské
okresní soudy, okresní obchodní soud a úřad pozemkových knih. Druhé
soudní centrum leželo na Malostranském náměstí, zemský trestní soud
pak zasedal na novoměstském Karlově náměstí. Tři předměstské okresní soudy pracovaly roku 1884 na Smíchově, v Karlíně a na Králov-
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ských Vinohradech. Přesto advokáti bydleli a pracovali (k oddělení
kanceláří a obydlí u pražských advokátů před rokem 1914 nedocházelo) především na Novém Městě, resp. v reprezentačních ulicích na
hranici Starého a Nového města. Zóna prestižních bytů se táhla jižní
polovinou Starého Města a v sousedících novoměstských farnostech
u sv. Štěpána a u sv. Jindřicha. Advokátům se zřejmě nevyplácelo stě
hovat se s kanceláří na předměstí nebo do chudých čtvrtí.
Roku 191 Obylo rozložení soudů v Praze prakticky totožné jako dří
ve, přesto se však advokátská rezidenční oblast na Novém Městě zvýraznila: místo 50 % pracovalo tu již 60 % kanceláří. Proporčně k tomu
poklesl podíl staroměstských advokátů z 38 % na pouhých 24 %.
V Židovském Městě Gosefově), přestože bylo v devadesátých letech
asanováno a na počátku 20. století tu vyrostly bulváry s činžovními
paláci, se advokátní kanceláře usídlily pouze na nejreprezentativnější
třídě celé čtvrti- v Mikulášské (dnes Pařížské) ulici.
Praha měla co do počtu advokátů ve středoevropském srovnání velmi dobrou pozici. Město mělo menší koeficient nárůstu počtu advokátů než koeficient přírůstku obyvatelstva. Nebyl to přitom důsledek
pomalého vývoje počtu pražských advokátů, nýbrž obraz jejich relativně velmi vysokého počtu, jak lze konstatovat podle adresáře již v roce
1884. Oproti tomu v Mnichově, Hamburku nebo Berlíně se v osmdesátých letech advokátů dlouho evidentně nedostávalo.
Ačkoli se množství advokátů působících v samostatných předměs
tích Prahy více než zdvojnásobilo, jejich podíl na počtu advokátů celé
aglomerace vzrostl jen nepatrně- z 10 na 12 %. Na předměstích však
již vznikly první "advokátské" ulice: nejvýznamnější z nich na Královských Vinohradech. Zatímco však roku 1910 pracovalo na celých Královských Vinohradech 16 advokátů, jen na Václavském náměstí v centru
Nového Města působilo 41 advokátních kanceláří. V osmdesátých letech 19. století sídlila na Novém Městě polovina pražských advokátů,
před 1. světovou válkou jich tu již působilo 60 %.
Nové Město se stalo hlavním centrem finančního života české metropole a tedy celé země. Zde měla svá sídla naprostá většina ze 160
pražských bank, spořitelen a pojišťoven. To též pak platí o obchodních
firmách a centrálách nebo zastupitelstvích průmyslových podniků. Zde,
nebo na hranici se Starým Městem, stály pak i reprezentační "bašty"
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obou pražských národů: český Obecní dům, Národní muzeum a Národní divadlo, pár kroků odtud pak Nové německé divadlo, Německé
kasino a řada různých bankovních paláců. To vše hrálo větší roli než
poloha soudních budov. Advokáti byli dostatečně bohatí, aby si zaplatili drožku nebo aby měli dost peněz na lístek na tramvaj . Sledujeme
přitom jasnou tendenci ke koncentraci advokátních kanceláří do "prestižních ulic":
Tabulka

Advokátské obsazení ulic vnitřní Prahy (L-VI.) v letech 1884 a 1910
Počet advokátů

Rok

na jednu ulici

1

2-4

5-10
44
128

1884
1910

abs.
abs.

32
23

66
63

1884
1910

%
%

16,7
6-

34,4
16,5

'

22,9
33,5

více než 10
50
168
26,44,-

celkem
192
382
100%
100%

Tabulka ukazuje zřetelné "zahuštění" pracovní a obytné zóny advovšichni tíhli k city.
Lékařská či obecněji zdravotní péče patří k nejvýznamnějším službám, které moderní velkoměsto může svým obyvatelům poskytovat. 6
Praha disponovala roku 1884 celkem deseti nemocnicemi, z nichž šest
bylo soustředěno na horním Novém Městě, zejména v okolí Karlova
náměstí, dvě působily na Starém Městě a po jedné v bývalém Židovském Městě a na Malé Straně. Věnujeme-li pozornost rozmístění
lékařů- v relaci k rozmístění porodních babiček-, zjistíme na Novém
Městě 54,4 % pražských lékařů a 50 % babiček. Lze tu tedy, byť
i méně než např. v centru Vídně, hovořit o "přebytku lékařů", který byl
ovšem na N ovém Městě způsobován soustředěním nemocničních, nikoli praxi vykonávajících lékařů (podobně jako ve Vídni v Alsergrund).
V ostatních čtvrtích Prahy (s výjimkou Starého Města) již byl lékařů
relativní nedostatek: nejhorší situace však panovala na bývalém, až do
asanace však reálně existujícím Židovském Městě, kde na 7 % pražkátů:
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ských porodních babiček připadalo 1 % lékařů (konkrétně dva doktoPro dokreslení dodejme, že zubařů pracovalo osm na Starém a pět
na Novém Městě, a to bylo v Praze i na předměstích vše. Ze 17 pražských lékáren jich sedm bylo umístěno na Starém a šest na Novém
Městě, Malá Strana měla kupodivu hned čtyři lékárny. Z pěti lékáren
předměstských měl Smíchov dvě, ostatní obce po jedné.
V roce 1910 vzrostl rozsah pražské zdravotní péče adekvátně vzrůs
tu pražské aglomerace i jejího významu jako celočeského lékařského
centra. V Praze působilo již deset nemocnic a dalších pět jich pečovalo
o pacienty na předměstích. Skutečnost, že se z Prahy stala ještě významnější zdravotnická metropole než dříve, zkresluje poněkud relace
mezi jednotlivými částmi Prahy. Zatímco počet porodních babiček ve
vnitřní Praze stagnoval (z 254 klesl na 220), množství lékařů se tu
ztrojnásobilo (z 204 na 629). Novoměstské nemocniční centrum na
sebe vázalo značné množství lékařů, ale i- vzhledem k významu zemské porodnice a klinik - porodních babiček. Bydlelo tu 72,5 % lékařů
a 51,8% babiček. Sousední Vinohrady kumulovaly pak 55,7% všech
ři).

lékařů vnitřních předměstí.

Celkem působilo v pražské aglomeraci roku 1911 887 lékařů a 46 7
porodních babiček (ve vnitřní Praze působilo 70,9% lékařů a jen 47,1%
babiček). Ze speciálních lékařů se opět vraťme k zubařům: v aglomeraci jich spravovalo pražské chrupy už 60, z toho 51 ve vnitřní Praze
(72,5% na Novém Městě). Předměstí vnitřního pásu měla až na Vinohrady (4) jednoho až dva zubaře, vnější obce žádného. Pravidelněji byly nyní rozloženy lékárny. Ve statutární Praze jich pracovalo 27
(8 na Starém a 10 na Novém Městě, 4 na Malé Straně a 5 v nových
čtvrtích- Holešovicích a Libni).
Provedené rozbory jasně dokazují, že i když v Praze situace přede
vším Vinohrad (obdobně např. ve Vídni některých předměstí na severozápadě a severu velkoměsta) byla v mnoha ohledech příznivá, nevytvářela se tu konkurenceschopná sekundární centra a vzestup předměstí
byl- a to možná ve stoupající míře - podmíněn výhodnou spoluprací
s nejprogresivnějšími vnitroměstskými okrsky.
Obdobně jako výše uvedené obory bychom mohli specifikovat klíčové koncentrace středisek měšťanské, ale do značné míry i nižší zábavy- divadel, výstavních síní, kin, kabaretů- právě na Novém Městě
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a v jeho bezprostředním sousedství. Nejvýznamnější zónou tu zůstá
valo opět Václavské náměstí a ulice, případně pasáže, které na něj navazují. Obdobně jako ve Vídni nebo v Mnichově se zábava nesoustře
ďovala do vnitřního města, nýbrž na jeho hranici a do vybraných
přilehlých zón. Pražským specifikem je, že i tato sekundární sféra byla
do velké míry historicky starobylá. Karlovské založení Nového Města
prostě předběhlo Mnichov i Vídeň o řadu staletí. To dodnes vyvolává
potíže při komparaci. Ohromné teritorium Nového Města však jednak funkčně odpovídá prostoru až po opevnění Linienwall, který byl
k Vídni připojen až v padesátých letech (1858), jednak se v tomto- ve
Vídni i Mnichově nuceně prázdném nebo přinejmenším poloprázdném- teritoriu nacházela řada umělecky kvalitních historických soukromých reprezentačních rezidencí palácového typu, které - doplně
ny nadto o malostransko-hradčansko-hradní sídelní centrum za řekou
- dlouho úspěšně plnily funkci pronajímatelných budov pro soukromé, korporativní, zemské i státní účely.
Až do počátku 20. století se tedy podařilo rozšířit historické funkční
centrum města z tradičních poloh pouze o nově zhodnocené a zastavěné periferie a v návaznosti na ně dílčím způsobem expandovat na
Královské Vinohrady, které se - díky unikátně výhodné poloze mezi
ostatními významnějšími pravobřežními předměstími a díky přímé
mu a železničními objekty ani terénními zlomy neblokovanému propojení s horním Novým Městem (v hraniční oblasti podobným ostatně i sociálním a národnostním charakterem obyvatelstva)- staly jakousi
vnější zónou pražské- novoměstské- city.
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Poznámky:
1 N de Lange,

Die Entwicklung des tertiaren Sektors. Wachstum der Wirtschaftssektoren in Deutschland und ausgewahlten Stadten sowie Standortsdynamik Diisseldorfer Rechtsanwaltskanzleien, Die Alte Stadt 16, 1989, s. 58.
2 J Pešek, Adresář jako pramen výzkumu dějin měst období industrializace, Pražský
sborník historický 27, 1994, s. 132-144. Chápu předkládaný přísp ěvek jako resumé
svých dílčích studií k dané problematice. Odkazuji proto na ně a nikoli na rozsáhlou
literaturu, která je obsažena v jejich poznámkovém aparátě . Připomínám proto ještě
svoji přehlednou studii o Praze sledovaného období: Das Werden von GroB-Prag im
Widerstreit von lnteressengruppen. Ein Vergleich mit anderen mitteleuropaischen
GroBstadten, in: H . Haas- H . Stekl (Hgg.), Biirgerliche Selbstdarstellung: Stadtebau, Architektur, Denkmaler, Wien 1995, s. 43-57. Nebudu tu připomínat ani rozsáhlou a vynikající uměleckohistorickou a architektonickohistorickou literaturu k tématu, kterou se snažím soustavně recenzovat v Pražském sborníku historickém.
3 Srov. J Pešek, Prostorové rozložení kvartérních služeb ve středoevropských velkoměstech 1880-1910. Praha- Vídeň- Mnichov prismatem dobových adresářů, in:
Z. Hojda- J. Pešek - B. Zilynská (edd.), Seminář a jeho hosté. Sborník k 60 narozeninám Rostislava Nového, Praha 1992, s. 291-300.
4 J Pešek- B. Zilynskyj, Bydliště pražského univerzitního studentstva před sto lety1884, Documenta Pragensia (dále DP) 5, 1985, s. 158-173;] Pešek, Školská síť Prahy,
Vídně, Mnichova a Hamburku okolo roku 1900, DP ll, 1993, s. 178- 189.
5 S. Balík- J Pešek, Čeští advokáti 1860-1914. Pražská situace ve středoevropském
srovnání, in: P . Svobodný- J. Havránek (edd.), Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Praha 1996, s. 61-81
6 ] Pešek, Zur raumlichen Struktur groBstadtischer Dienstleistungen im Gesundheitsbereich in Prag und Wien um 1900, in: G. Melinz- S. Zimmermann (Hgg),
Wien - Prag - Budapest. Bliitezeit der Habsburgermetropolen Urbanisierung,
Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (1867-1918), Wien 1996, s. 177-184,
276-277.
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PŘÍSPĚVEK K INTEGRAČNÍM PROCESŮM
VELKÝCH MĚST
SNAHY O VYTVOŘENÍ VELKÉHO LIBERCE
NA PŘELOMU 19. A 20 . STOLETÍ

Nové Město pražské, měnící ve druhé polovině 19. století svou tvář
výstavbou obytných činžovních domů, nových center kulturního, společenského i politického života, modernizací technického vybavení
i stále větším srůstáním s okolními aglomeracemi, přitahovalo pozornost jiných rozvíjejících se měst v Čechách. Poměr severočeského Liberce k Novému Městu a Praze jako celku můžeme však označit jako
ambivalentní. Praha byla pro německý Reichenberg1 v mnoha směrech
vzorem a příkladem při řešení nejrůznějších otázek městského života,
byla také hlavním městem země, avšak od šedesátých let se stále více
stávala českým centrem, z jehož vlivu se podle libereckých představ
měli čeští Němci vymanit a vytvořit vlastní centrum v německy osídlených oblastech. Sebevědomí představitelé rychle se rozvíjejícího prů
myslového centra, které bylo vedle Prahy jediné v Čechách obdařeno
od roku 1850 samosprávným statutem, spatřovali kandidáta na hlavní
německé město v Čechách právě ve svém městě. Liberec se však na
konci 19. století potýkal s problémem vytvoření dostatečně velkého
funkčního městského celku.
V Praze byla otázka vzniku velkého městského celku vyřešena v roce
1784 sloučením čtyř pražských měst. Tehdy šlo ovšem o spojení měst
ských celků víceméně vyrovnaných. O sto let později vystupoval v Praze
a zejména na Novém Městě pražském v souvislosti s úsilím o moderní
urbanistická řešení problém vztahu k rozvíjejícím se sousedním měs
tům. 2 Také otázky přímého spojování byly tehdy v Praze aktuální, avšak
celý proces měl spíš charakter připojování bouřlivě se rozvíjejících
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a způsob připojování doposud samostatných měst Vyšehradu, Holešovic, Buben a Libně se také objevují v argumentaci libereckých návrhů a diskusí. V Liberci se ovšem
daleko častěji argumentovalo příklady z rakouských zemí a zejména ze
sousedního mocného Německa.
V tomto centru textilního průmyslu probíhala od osmdesátých let
19. století přestavba, během níž byl dosavadní střed města rozšířen
a staré soukenické domy nahrazovány reprezentativními budovami nových institucí i obytných domů. Vzorem pro stavby divadla, spořitel
ny, synagogy a impozantní radnice byly stavby německých měst a Vídně,
odkud také pocházela většina autorů projektů libereckých budov. Výstavba nových moderních vilových čtvrtí z posledního desetiletí 19.
a začátku 20. století, realizovaná již vesměs podle návrhů místních stavitelů a architektů, proměnila tvář města. Vedle měnícího se středu,
nových vilových čtvrtí a postupně budované kolonie pro zaměstnance
firmy Johann Liebieg se v prostoru města nacházely hlavní výrobní
objekty Liebiegova podniku a řada dalších, menších textilních továren
i podniků jiných. Město, v němž se usidlovaly také instituce nadregionálního významu, pozvolna ztrácelo charakter pouhého provinčního
centra. Ve snaze podřídit intenzivní výstavbu moderním urbanistickým zásadám přijala městská rada již roku 1883 rozhodnutí o nutnosti
vypracovat kvalifikovaný územní plán. Hned v následujících letech
bylo provedeno výškové a situační zaměření a posílena činnost stavebního úřadu. Vytvořením územního plánu byl pověřen vídeňský architekt Camillo Sitte, který zadaný úkol dokončil v roce 1901. 3
Výstavbu provázela také modernizace městského života. V roce 1897
byla uvedena do provozu první tramvajová linka a v souvislosti s ní
vybudována elektrárna. O dva roky později zahájila přepravu cestujících linka do Rochlice, tj. mimo vlastní hranice města. Rostoucí nároky na elektrickou energii na začátku 20. století vedly k přestavbě
a rozšíření elektrárny a k jejímu převzetí do přímé správy města roku
1906. Zvýšení výkonnosti umožnilo nahrazovat dosavadní plynové
lampy elektrickým osvětlením. Ve stejném roce začala rozšířená měst
ská elektrárna dodávat energii pro dílčí osvětlení také do okolních obcí.
Vzápětí získal Liberec další malou elektrárnu mimo obvod města a roku
1909 se objevily návrhy na vybudování velké přespolní elektrárny, která
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by dodávala energii podnikům a obcím v údolí Nisy. Složitá jednání
vyústila v letech 1913-1914 ve stavbu výkonné elektrárny v Andělské
Hoře, na jejímž vlastnictví se kromě města a firmy Johann Liebieg
podílely obce venkovského okresu Liberec. Od roku 1901 budovalo
město nový moderní vodovod a plánovitě se začala rozvíjet výstavba
kanalizace. 4 Intenzita a rychlost zavádění moderních městských zaří
zení přitahovala podnikatele, stavitele i kostruktéry. Zároveň podně
covala změny také v průmyslových předměstích, do nichž ostatně ně
která městská zařízení zasahovala. Zde vyrůstaly v sousedství
venkovských hospodářství nové podniky a na volných, ve srovnání
s Libercem cenově výhodnějších pozemcích probíhala výstavba obytných domů, v nichž se často usidlovaly sociálně slabší vrstvy zaměst
nanců libereckých továren, pro které zde byl život levnější. Řada velkorysých libereckých projektů přitom překračovala hranice města
a předpokládala přinejmenším dobrou spolupráci s okolními obcemi.
Dynamický rozvoj Liberce se odehrával v obvodu města, který se
zdál být v posledních desetiletích 19. století příliš úzký. Sestával z pěti
městských čtvrtí a od roku 1850, kdy byl jako pátá čtvrť připojen Kristiánov (Christianstadt), založený v osmdesátých letech 18. století, měl
stále stejnou rozlohu 6,16 km 2 • Na této ploše stoupl počet obyvatel ze
14 634 v roce 1850 na 34 099 v posledním roce století. V období 1870
až 1900 vzrostl počet obyvatel města o 52,27 %, v deseti k Liberci
přilehlých obcích činil však populační přírůstek 99,02 %. 5 Připojením
již zmiňovaných předměstí zvýšila Praha v období 1883-1901 svou
r~zlohu z 8 km 2 na 21 km 2 a počet obyvatel ze 155 000 na 201 000.
Ústí nad Labem se roku 1899 připojením dvou obcí zvětšilo z 10,4
km 2 na 15,25 km 2 a z 29 000 na 37 000 obyvatel. 6 Zatímco v padesátých letech byl Liberec v počtu obyvatel druhým největším městem
v Čechách, do konce století klesl na osmé místo. Tento fakt byl vedením města vnímán téměř bolestně. Již od poloviny století zdůrazňovali
otcové města s oblibou, že "Reichenberg je prvním městem Němců
v Čechách". Ještě intenzivněji byla tato úloha Liberce pociťována od
poloviny osmdesátých let, kdy se proti dosavadnímu liberálnímu vedení města prosadili nacionálové a v roce 1886 zcela ovládli libereckou
radnici.7 Již dva roky předtím vznikl v Liberci první projekt národnostního rozdělení Čech, jehož cílem bylo vytvoření uzavřeného
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území. 8 Současně se začalo zdůrazňovat, že Praha ovládaná radnicí s českou převahou není pro české Němce vhodným centrem. Postavení hlavního města německých oblastí Čech požadovali
pro Liberec jeho politici otevřeně v roce 1897. Tehdy byl po pádu
Badeniho vlády a následných národnostních nepokojích v celých Če
chách poprvé vysloven požadavek na vytvoření provincieDeutschbohmen
s Libercem v čele. 9 Takového cíle mohlo ovšem dosáhnout pouze město
patřičně velké.
Již po ovládnutí radnice v roce 1886 rozvinulo nové nacionální vedení města sérií článků Heinricha Pradeho kampaň za urychlené řeše
ní řady naléhavých městských záležitostí 10 , které byly pak v následujících letech opravdu řešeny. Do tohoto období spadá také první jednání
o rozšíření města připojením doposud samostatné obce Františkov.
Tato malá obec s rychle rostoucím počtem obyvatel (0,73 km 2 , 2133
obyvatel) přiléhala k vlastnímu městu tak, že s ním téměř srůstala.
V červnu roku 1887 vyslovil liberecký sbor obecních starších v souvislosti s projednáváním stavby spojovacích silnic na návrh Heinricha
Pradeho připravenost jednat o připojení obcí Františkov a Růžodol I
(Franzendorf, Rosenthal I). Krátce poté se pro jednání o této záležitosti
vyslovil obecní úřad Františkov. 11 Již tento první pokus však ukázal, že
sjednocovací proces bude složitý a zdlouhavý. Dohody mezi městem
a Františkovem bylo dosaženo až v roce 1892, kdy byl také o vyřízení
požádán zemský výbor. Tehdy jednání ztroskotala na odporu okresu,
který se 30. 5. 1892 postavil proti připojení. Důvodem byla především
nevyjasněnost existence školy a hřbitova, které měla františkovská obec
společné s dalšími dvěma obcemi, a obavy z finančního poklesu pří 
jmů okresu. S ohledem na stanovisko okresního zastupitelstva vyjádřilo v roce 1894 nesouhlas také pražské místodržitelství, jemuž Liberec jako statutární město přímo podléhal. 12 Mezi nacionálním vedením
města a zemskými i státními orgány navíc v tomto období panovaly
velmi napjaté vztahy. Koncem roku 1892 rozpustil místodržitel hrabě
František Thun z pověření vlády liberecké zastupitelstvo pro porušování zákonů a projevy nepřátelské státu a dosadil do města vládního
komisaře. Pro volby v roce 1893 byli sice nejradikálnější nacionálové
H. Prade a C. Schiicker z kandidátky vyřazeni, přesto však nacionálové své pozice ve vedení města udrželi. 13 Po uklidnění poměrů bylo
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jednání s Františkovem obnoveno. V souvislosti s projednáváním staveb budov obecních škol a změnou školních obvodů byla zahájena jednání s dalšími obcemi. V Janově Dole (]ohannesthal), sousedícím s Františkovem, proběhlo v lednu 1897 hlasování daňových poplatníků, které se
vyslovilo pro jednání o podmínkách spojení obce s Libercem. 14 Do konce
roku 1899 vyjednávaly obě strany o konkrétních podmínkách slučovací
smlouvy. 16. ledna 1900 skončila jednání sdělením představitele Janova
Dolu, že změněné poměry vyžadují nové porady. 15
S výzvami k jednání o možném sloučení se město v tomto období
obracelo i na další obce. Otázky obecního majetku i dluhů, místních
poplatků, chudinské a zdravotní péče, zabezpečení školního vzdělání
i politického zastoupení v městském samosprávném sboru byly projednávány prostřednictvím oboustranných písemných návrhů a pří
mých jednání. Na rozdíl od ostatních měst, kterým ke sloučení postačoval souhlas příslušných zastupitelstev (sborů obecních starších),
protože se nijak neměnila příslušnost k okresu, komplikovala sloučení
v případě Liberce skutečnost, že jako statutární město nepodléhalo
žádnému okresu, zatímco okolní obce byly součástí samostatného okresu Liberec venkov. Pro tento okres znamenalo připojení obcí k Liberci velké ztráty. Došlo by k výraznému zmenšení správního celku a pře
devším k omezení příjmů z aglomerací, do nichž již bylo z okresního
rozpočtu investováno. Proto se okresní zastupitelstvo vyslovilo proti
a každé další jednání podmiňovalo vysokým finančním odškodněním.
Podle zemského zákona z roku 1897 měl v případě sloučení obcí
z různých okresů rozhodnout zemský sněm. 16 Bohatý spisový materiál
v Archivu města Liberce svědčí o tom, že liberecký magistrát se na
zemský sněm obracel již v době projednávání podmínek jednotlivých
slučovacích aktů, ale také o tom, že obce v průběhu těchto rozhovorů
měnily svá stanoviska a požadavky.
Další etapa ve snahách o připojení obcí k Liberci začala v roce 1903.
V závěru předchozího roku bylo rozhodnuto, že v roce 1906 se ve
městě uskuteční výstava českých Němců. 17 V atmosféře příprav a znač
ného národního nadšení se podařilo získat souhlas čtyř obcí (Staré
a Nové Pavlovice - Altpaulsdorf Neupaulsdorf, Horní Růžodol - Rosenthal II, Františkov), které prostřednictvím zemského výboru požádaly o souhlas zemský sněm. 18 Se čtyřmi dalšími probíhala jednání.
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Na přelomu let 1904 a 1905 byla jako série článků v Deutsche Volkszeitung i jako samostatný tisk vydána práce magistrátního rady Otto
Ringlhaana nazvaná GroB Reichenberg. 19 Obratně koncipovaný materiál přinášel charakteristiku městských sjednocovacích procesů na
území monarchie a Německa a zdůvodnění libereckého případu. 2 0 Dále
navrhoval postup v rámci platných zákonů a vypočítával náklady sjednocení se zdůrazněním zisků a předností. Autor charakterizoval velká
města jako hlavní centra vzdělanosti a kultury i výdobytků moderní
doby a vyzvedl úspěšný rozvoj velkoměst v Německu, zatímco "Osterreich ist ganz langsam und bediichtig wie immer gefolgt". 21 Poukázal na
to, že Liberec za posledních třicet let klesl v pořadí podle počtu obyvatel z prvního na třetí místo mezi německými městy v Čechách, na
osmé místo v zemi a z devátého až na šestnácté v monarchii. Vylíčil
svízelné postavení městské správy, která marně hledá pozemky pro
nová městská zařízení (moderní jatka, hřbitov), a dospěl k závěru, že
okolní obce s vyšším nárůstem obyvatel se rozvíjejí na účet Liberce.
Zároveň zpochybnil úroveň správy malých obcí, které podle něho čas
to nemají ani stálou kancelář. Výstavbu ve většině obcí označil jako
živelnou a zajišťování bezpečnosti obecními strážníky za nedostateč
né. Podobně charakterizoval hygienickou úroveň při neexistenci kanalizace a varoval před nebezpečím epidemií. Současně naznačil pozitivní perspektivy velkého celku, který bude moci vybudovat další
tramvajové tratě, nové moderní sociální ústavy, velkoryse řešit výstavbu rekreačních zařízení, bude mít nárok na zřízení nových středních
škol a při plánovaném počtu 64 000 obyvatel i na techniku a univerzitu. Obratné zdůvodnění v závěru graduje konstatováním, že v případě
rozdělení země nebo jiné národnostní úpravy by byl Liberec prvním
německým městem, které by mohlo být právem označeno jako die
H auptstadt Deutschbohmens.22
Část, která obsahuje návrh konkrétního postupu při sjednocení, svěd
čí o tom, že Ringlhaan byl kvalitní právník, schopný formulovat legislativní předlohy, které pak také obratně obhajoval. Obsahuje návrh
znění případné smlouvy se slučovanými obcemi a konstatování, že zemský sněm může povolit připojení bez souhlasu okresního zastupitelstva (zde poukazuje na stejný postup při spojení Libně s Prahou). Pozoruhodná je pasáž týkající se zajištění účasti zástupců obcí v libereckém
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zastupitelstvu. Autor zde analyzoval tři možnosti zastoupení obyvatel
připojovaných obcí v městské samosprávě a za spravedlivé v souvislosti s platným volebním řádem pro obce označil rozdělení mandátů podle
daňové výnosnosti. Podrobný návrh obsahoval také tabulku nákladů
a změny ve výnosu daní i způsob odškodnění okresu. Jako další variantu
vyrovnání s okresem nabízel Ringlhaan vstup města do svazku okresu.
Ringlhaanův plán předpokládal, že k Liberci bude připojeno celkem
deset obcí včetně Vratislavic (Majfersdorj), které měly při posledním
sčítání 6500 obyvatel a rozlohu více než 13 km 2 • To vyvolalo prudkou
negativní reakci představitelů okresu, kteří případný souhlas označili
za sebevraždu. 23 Zveřejnění návrhu města vyprovokovalo zástupce okresu k podobné iniciativě. Zvláštní výbor pro otázky sjednocování (der
for die Eingemeindungsfrage gewiih/ten Sonderausschzifl) vydal pamětní
spis, v němž vyhodnotil přednosti i zápory sloučení. 24 Vyjádření upozorňuje na zvýšení životních nákladů pro obyvatele, vyplývající z toho,
že většina poplatků je v Liberci vyšší. To podle autorů poškodí i živnostníky, mezi nimiž jsou zvlášť jmenováni řezníci a hostinští (při
čemž pro posledně jmenované je ohrožením i striktně daná uzavírací
hodina o jedné po půlnoci). V souvislosti s již deklarovaným zvýšením
některých městských poplatků, které bylo připravováno pro rok 1906,
obvinili autoři vedení města ze špatného hospodaření. Stavební před
pisy, městem považované za záruku kvalitní moderní výstavby, označil materiál za příliš přísné a stavební rozvoj naopak omezující. Nejzajímavější jsou pasáže rozebírající důsledky ztráty samostatnosti pro
politický komunální život. Zde autoři dospěli k závěru, že dosavadní
svěží politický život vyplývající ze samosprávy bude zlikvidován a při
značné vzdálenosti místních částí od centra budou doposud samostatné obce odsouzeny k nečinnosti a pouhému přihlížení. Podobně jako
spis O. Ringlhaana je i tento materiál zajímavým dokumentem vyspě
lé úrovně samosprávy a komunální politiky.
Věcné diskuse a městem pečlivě připravovanou argumentaci dosvěd
čuje také zápis z jednání představitelů města s pětičlennou delegací
okresního výboru, uskutečněného na liberecké radnici 14. 4. 1905. 25
Zatímco připojení Františkova bylo v následujícím období sporné,
z dalších obcí se pro sloučení vyslovila Rochlice (Roch/itz) a nadějné
jednání probíhalo s Ruprechticemi (Ruppersdorj).26 Okresní zastupi-
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telstvo však argumentovalo ohrožením životaschopnosti zmenšeného
správního celku a svůj souhlas podmiňovalo vstupem statutárního Liberce do svazku okresu. Takovému řešení ovšem nebyli liberečtí radní
nakloněni. Přesto se město nevzdávalo. Starosta Franz Bayer označil
v projevu při příležitosti zahájení svého pátého funkčního období
30. ll. 1905 otázku připojení předměstí za úkol, který nesmí být odsouván.27 Proto i v následujícím období, kdy Liberec žil výstavou čes
kých Němců, nezapomínali reprezentanti města i magistrát jednat
s jednotlivými obcemi a okresem, ale i členy a úředníky zemského výboru a dalších institucí.
Nejdále se dostalo jednání s Františkovem, obnovené z iniciativy
města v roce 1905. 28 V lednu a únoru následujícího roku bylo schváleno znění podmínek sloučení a pak byl o vyjádření požádán zemský
výbor. Také ten se vyslovil pozitivně a vyzval město k narovnání majetkoprávních vztahů s okresem. Jelikož požadavky okresního zastupitelstva i po úpravách přesahovaly částku, kterou město jako odškodnění nabízelo, rozhodl zemský výbor vtělit konkrétní částky přímo do
zákona, připravovaného pro zemský sněm. 29 Vedení města se v tomto
období pokusilo využít všech svých kontaktů a zástupců u zemských
a státních úřadů. Spisový materiál týkající se tohoto pokusu o připoje
ní Františkova svědčí o značné těžkopádnosti rakouských úřadů. Návrh
zákona ve formě tištěné Zprávy zemského výboru pro zasedání 25. 6.
1908 se dostal do sněmu až v podzimních měsících. 30 Proti jeho přijetí
a zejména proti užití stejného postupu v případě dalších obcí se ostře
ohradilo okresní zastupitelstvo. Město zopakovalo 13. 2. 1909 svou
žádost zemskému výboru a kontaktovalo přísedícího zemského výboru Karla Eppingera. Ten ve své odpovědi sdělil, že hlavní překážkou je
působení okresního zastupitelstva, protože česká strana by s ohledem
na předpoklad, že sloučení zlepší podmínky českého menšinového
školství, spojení uvítala. Když zemský výbor sdělil, že nemá zákonné
prostředky k vynucení změny stanoviska okresního zastupitelstva, uspořádali příznivci spojení 28. 2. 1909 shromáždění občanů, jehož výsledkem byla petice vyzývající k vytvoření velkého Liberce v zájmu
města, okresu a posílení němectví. 31 Ve svém protestu, zaslaném zemskému výboru, vyslovil okres požadavky na vysoké finanční odškodnění.32 Město, které právě v roce 1908 návrhem O. Ringlhaana na
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provincie Deutschbohmen vystupňovalo své úsilí o správní
odtržení německých oblastí Čech, nepřerušilo jednání s obcemi ani
s okresem. 33 Na zasedání městské rady 19. 7. 1910 opět navrhlo další
jednání, tentokrát s novými kritérii pro odškodnění. 34
V podzimních měsících téhož roku byla v Praze zahájena jednání
o česko -německém vyrovnání, od něhož si liberečtí představitelé slibovali reorganizaci správy a vytvoření uzavřeného německého území,
v němž měl mít Liberec postavení hlavního nebo krajského města. 35
V atmosféře vystupňovaného zdůrazňování národních zájmů se na jaře
roku 1911 podařilo dosáhnout kompromisu a 9. března získat souhlas
většiny plenárního zasedání okresního výboru k připojení celkem devíti obcí k Liberci. Podmínky, které znamenaly pro město značné finanční zatížení, schválil27. 4. 1911liberecký sbor obecních starších,
který také pověřil městskou radu jednáním se zemským výborem. 36
Proti smlouvě mezi městem a okresem byl však 5. 4. 1911 podán rekurs malé skupiny okresního zastupitelstva. 37 Právě tehdy byl zřejmě
vydán ke slučovací otázce další tištěný materiál, vyjadřující nesouhlasné stanovisko. Případné připojení devíti obcí k Liberci (bez Vratislavic) a jejich vystoupení z okresu je v něm označeno jako rozdělení
oblasti na část bohatou a část stagnující a je požadován vstup Liberce
do svazku okresu. 38
Obavy ze ztráty možností rozhodovat na nižší úrovni u obcí, které
se samostatně dynamicky rozvíjely (čtyři z nich dosáhly ještě před první světovou válkou povýšení na městys, Rochlice se roku 1908 stala
městem), vedly k tomu, že některé z těchto obcí odstupovaly od již
uzavřených smluv. Po rozpuštění zemského sněmu v roce 1913 bylo
otázka připojení okolních obcí k Liberci ještě komplikovanější. V době
válečného konfliktu se městská rada v prosinci 1915 obrátila na zemskou správní komisi se žádostí o připojení Janova Dolu, s nímž došlo
k nové dohodě. 39 Ani tehdy však nebyly rakouské úřady pružnější. Neúspěchem skončily také dva pokusy o vytvoření velkého Liberce v období meziválečného Československa. Jak v letech 1919-1920, tak ani
po nástupu nového vedení na radnici v roce 1929 se nepodařilo překo
nat bariéry rozdílných zájmů samosprávných celků. Nařízením shora,
bez ohledu na rozporuplná stanoviska obcí, bylo sjednocení provedeno až totalitním nacistickým režimem 1. 5. 1939. 40
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MIROSLAVA PŘIKRYLOVA

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ
V GRAFICKÝCH LISTECH

Měnící se podobu Prahy máme možnost sledovat na grafických listech již od sklonku 15. století. Tyto veduty nás dodnes okouzlují jak
svou malebností, tak zejména precizním zachycením architektonických detailů. 1
Při zobrazování Nového Města v rámci pražského panoramatu byla
samozřejmě důležitá volba místa, z něhož se umělec na město díval.
Autoři prvního známého pohledu na Prahu, kterým byl dřevořez z roku
1493 Michaela Wolgemuta a Wilhelma Pleydenwurffa, zaujali stanoviště pro Nové Město výhodné - Vyšehrad. Odtud zřetelně vidíme
kostel P. Marie s klášterem Na Slovanech a hrádek Václava IV. u kostela sv. Václava na Zderaze (obr. č. 1).2
Nejčastěji však bývalo kompletní pražské panorama zobrazováno od
Petřína. Nové Město je pak vidět detailněji pouze na těch největších
listech, kde vynikla zvláště městská prostranství - především Koňský
trh (Václavské náměstí) a Dobytčí trh (Karlovo náměstí) a dominanty
kostelů. Tyto velké veduty mají i číselná označení nad jednotlivými
objekty a vysvětlující legendu. Známé listy byly pak mnohokrát kopírovány dalšími umělci v různém pojetí a na různých stupních dokonalosti s menšími či většími změnami.
Tak znázornili Prahu s Novým Městem na tzv. Vratislavském dře
vořezu z roku 1562 Jan Kozel a Michael Peterle. 3
Nejznámějším, nejvěrnějším a nejvíce kopírovaným listem byla mě
dirytina Johanna Wechtera podle předlohy Filipa van den Bosche
(Bossche), vydaná Jiljím Sadelerem poprvé roku 1606 (tzv. Sadelerův
prospekt), kde vidíme kompletní novoměstské panorama uprostřed
s Dobytčím trhem a s kaplí Božího těla. 4
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O osmdesát let později- v roce 1685 -vyšel nejpodrobnější a rozpohled na Prahu, který podle předlohy Folperta van
AltenAllena (Ouden Allena) z konce sedmdesátých let 17. století vyryl Conrad Decker. Opět je zde uprostřed Nového Města Dobytčí trh,
tentokrát však již s kostelem sv. Ignáce, postaveným v letech 1665-16 70
a s přilehlou novoměstskou jezuitskou kolejí dokončenou roku 1685.5
Chronologicky mezi tyto dva listy patří známý vynikající lept Václava
Hol/ara z roku 1649, na němž je však město zachyceno velmi drobně. 6
Z Hollarových listů jsou pro Nové Město významnější tři ze dvou sérií malých pohledů vydaných v roce 1636. Na jednom vidíme kostel
sv. Klimenta, novoměstské mlýny, vodárnu a část Primátorského ostrova od Štvanice. Další je velmi podobný stranově obrácený pohled
měrově největší

1. Michael Wolgemut- Wilhelm Pleydenwurff, Panorama Prahy, 1493,
sign. AMP G 3675.

dřevořez,
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2. Václav Hollar, Pohled na Prahu od Štvanice, 1636, lept, sign. AMP G 109.

329

DocumentaPragensiaXVII (1998)

3. Friedrich Bernard Werner, Panorama Prahy od
mědirytina, sign. AMP G 47.

Viničných

hor, 1740,

a poslední je lept se Šítkovským mlýnem a vodárnou (opět stranově
obrácený). 7
Historické události pohnutého 17. století byly zachyceny na mnoha
listech, z nichž je třeba uvést zejména různé mědirytiny zobrazující
plenění novoměstských klášterů v roce 1611 po vpádu Pasovských.
Barvité scény pustošení Karlovské kanonie stejně jako vraždění františkánských mnichů kláštera u kostela P. Marie Sněžné jsou velmi
podrobné a působivé. 8
Přední místo mezi díly zobrazujícími události 17. století zaujímají
dvě vynikající mědirytiny, které podle předloh Karla Škréty vyryl Matyáš Merian ml. Poprvé byly vydány v šestém svazku monumentálního díla Theatrum Europaeum roku 1652. 9 Tyto veduty patří mezi
několik málo pražských panoramat zachycujících město od východu.
První z nich znázorňuje obléhání Prahy Švédy roku 1648. Pražské
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panorama od Karlova po Poříčskou bránu, s kostelem sv. Jindřicha
je tu zobrazeno v pohledu z výšin nad dnešním Wilsonovým nádražím. Do popředí autor umístil dělostřeleckou baterii útoč
níků. List byl často kopírován zejména při obléháních města
v následujícím století. Na druhé mědirytině je město zobrazeno jen
částečně a dominantním motivem je barvitá scéna švédského útoku.
Téměř o sto let později (1740) zachytil Prahu ze stejné strany Friedrich Bernard Werner na mnohem podrobnějším listě, vydaném Georgem Balthasarem Probstem v Augsburgu. Za hradbami s branami
Koňskou, Novou a Poříčskou je detailně vidět celé novoměstské panorama.10 Ze stejného vydavatelství pochází i velmi podobná mladší
mědirytina rytce L. Lechzelta. 11
Friedrich Bernard Werner byl též autorem předloh pro obsáhlý cyklus mědirytin z roku 1740, které vyryl I. G. Ringle a vydal Martin
Engelbrecht. Tato série obsahuje mnoho vedut novoměstských kostelů,
klášterů a paláců. Je tu kostel sv. Karla Boromejského, kostel a klášter
uprostřed,
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sv. Kateřiny, klášter voršilek, Ústav šlechtičen a Faustův dům na Karkostel a klášter sv. Josefa na Josefském náměstí (dnes
náměstí Republiky), klášter alžbětinek Na slupi a Šporkovský palác
v Hybernské uliciY
Také různé slavnostní události 18. století našly své ztvárnění
na grafických listech. Byla to především korunovace Marie Terezie
roku 1743, kterou zachytil na několika mědirytinách Johann Andreas
Pfeffel podle předloh Jana Josefa Dietzlera. Pro zobrazení Nového
Města a zejména pro Novoměstskou radnici je důležitý list zachycující
průvod na Karlově náměstí před radnicí. 13
Další cyklus tvoří lepty Kašpara Plutha z korunovace císaře Leopolda II. roku 1791, vydané Františkem Hegerem. Na VII. listu je i scéna
na Hybernském náměstí před klášterem.14
V posledních dvou desetiletích 18. století vyšlo několik kolekcí grafických listů většího formátu, znázorňujících pohledy na jednotlivé
části města. Na nich máme možnost sledovat zejména další proměny
nových ulic, vzniklých po zasypání příkopů mezi Starým a Novým
Městem- Staré aleje (ulice Na příkopě) vznikly roku 1760 a Nové
aleje (Národní třída) roku 1781.
lově náměstí,

4. Johan Georg Ringle - Friedrich Bernard W erner, Voršilský klášter, 1740,
mědirytin a , sign. AMP G 94.
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Koňský

trh, kol. 1780, kolorovaná mědirytina,
sign. AMP G 155.

]osefCarmine byl autorem série šesti pražských prospektů- kolorovaných mědirytin z let 1781- 1783, vydaných v Augsburgu, na nichž
vidíme též Hybernský klášter s kostelem a s Hybernskou ulicí a Koň
ský trh v pohledu směr~m k Můstku, v popředí se sochou sv. Václava. 15
Další sérii kolorovaných mědirytin podle kreseb]osefaAntonína Scattího de Cassano vyryl a vydal Jan Balzerv letech 1781-1783. Opět je tu
Hybernský klášter s Hybernskou ulicí a s částí kostela sv. Josefa a na
dalším listu Dobytčí trh s Novoměstskou radnicí, s kostelem sv. Ignáce a s částí kaple Božího těla. 1 6
V letech 1793-1794 vydal Jan Balzer druhý, mnohem obsáhlejší
cyklus 24 kolorovaných leptů a mědirytin, který obsahuje jednak před
chozí listy podle Scottiho (některé s menšími změnami), ale je doplněn dalšími listy Leopolda Peukerta, kde jsou opět různé části Nového
Města: panorama z ostrova Štvanice, pohled na Koňský trh od Můst
ku, Prašná brána a Staré aleje, náměstí u P. Marie Sněžné Oungmannovo) a Hybernský klášterY Tutéž sérii vydal ještě jednou kolem roku
1814 Marco Berra.
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Ludví~ Kohlbyl autorem předloh pro sérii sedmi pohledů na vltavské břehy z let 1792-1794. Na třetím listu (kolorovaný lept Josefa
Gregoryho) je zachycen novoměstský břeh Vltavy zleva s kostely
sv. Voršily, sv. Kateřiny, sv. Ignáce, se Svatováclavskou trestnicí,
s kostelem P. Marie a klášterem Na Slovanech, s kostelem Na Zderaze, se Slovanským ostrovem, Šítkovskou vodárnou a Střeleckým ostrovem.18

6. Josef Gregory- Ludvík Kohl, Pohled na novoměstský břeh Vltavy, 1792,
kolorovaný lept, sign. AMP G 216.

V letech 1792-1796 vydali sérii 28 kolorovaných vedut František
kteří byli též autory kresebných předloh, podle nichž
zhotovil lepty Kašpar Pluth. Tři z nich wbrazují opět Hybernský klášter
s částí Starých alejí, Hybernský klášter s Hybernskou ulicí a část Nových alejU 9
a Filip Hegerové,

Devatenácté století- zvláště jeho první tři čtvrtiny- bylo obdobím,
kdy grafická veduta zaznamenala nebývalý rozkvět. Z velkých pražských panoramat 19. století jsou pro Nové Město zajímavé především
listy zachycující město od západu- od Petřína.
Roku 1830 vyšly tři velké veduty Vincence Morstadta. Byla to přede-
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vším čtyřdílná kolorovaná litografie "Prag von der Abendzeite", kde je
na třetím a čtvrtém listu zachyceno celé Nové Město. 20
Další dva lepty byly vydány v albu ,,Malerische Darstellung von Prag"
a oba zhotovil Karel August Richter. Na 6. listu "Neustadt, Wissehrad und Smichow. Ansicht von West" vidíme větší část Nového Města
se Svatováclavskou trestnicí z Petřína nad vilou Kinských a na ?.listu
"Hauptansicht von Prag aus der Hasenburg von Si.idwest" menší část
Nového Města s kostelem P. Marie Sněžné od Nebozízku. 21
O rok později- 1831 -vyšla poprvé velká čtyřdílná mědirytina "Pře
hled města Prahy s Petřína", kterou "patřením na skutečnost reysoval
a ryl]osefŠembera". Na třetím a čtvrtém listu je zde v pozadí celé novoměstské panorama. 22
Méně obvyklý pohled na město z hlediska autorova stanoviště před
stavuje lept Kašpara Plutha podle předlohy V. Morstadta ,,4-te Ansicht der Stadt Prag vom Žisskaberge", který vyšel v albu "Prag und
seine Umgebungen in 15 Ansichten" roku 1820. Je rozměrově mnohem menší než předchozí listy, ale vzhledem ke stanovišti je neméně
důležitý. Zřetelně zde vidíme novoměstské hradby s Novou bránou
a město za nimi. 23

7. Kašpar Pluth- Filip a František Hegerové, Nové aleje u Františkánského
kláštera, 1794, kolorovaný lept, sign. AMP G 135.
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V 19. století však již velké celkové pohledy na Prahu ustoupily menším form~tům, zachycujícím části města nebo jeho prostranství a zejména jednotlivé stavby. Tyto vedu ty jsou z dokumentárního hlediska
nejdůležitější. Menší zobrazovaná plocha měla zásadní význam, protože ji bylo možné pojmout na listy, které vycházely v albech nebo
přímo jako obrazové přílohy v různých kapesních průvodcích a popisech města malého formátu. Stránky s celkovými pražskými panoramaty byly několikrát přeloženy, stejně jako plány. Tyto publikace vycházely pro svou oblibu většinou v několika vydáních, a to je právě
velmi důležité: změny v architektuře (a to jak u hlavního motivu, tak
i na vedlejších budovách) se zde v odstupu několika málo let projevovaly nejmarkantněji, protože umělci často své původní listy pro nová
vydání aktuálně doplňovali o novostavby a přestavby. Jejich cena nebyla ani příliš vysoká. Např. v roce 1852 stálo černobílé album "Prag
im neunzehntenJahrhunderte" s dvaceti Morstadtovými a Geisslerovými ocelorytinami 5 zlatých a kolorované 16 zlatých 48 krejcarů. Jednotlivé listy tohoto alba se tehdy prodávaly za 20- 24 krejcarů.

8. Adolf Gustav, Voršilský klášter, 1818, kolorovaný lept,
sign. AMP G 607.
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9. Adolf Gustav, Kostel P. Marie a klášter Na Slovanech, 1818, kolorovaný lept,
. sign. AMP G 612.

10. Adolf Gustav, Kostel P. Marie a klášter alžbětinek Na slupi, 1818,
kolorovaný lept, sign. AMP G 614.
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11.

Jiří

Dobler- Vincenc Morstadt, Střední část Nového Města se Svatováclavskou
trestnicí, 1825, kolorovaný lept s akvatintou, sign. AMP G 429.
·

13 . Ludvík Arnošt Buquoy, Dobytčí trh, 1820, akvatintasign. AMP G 288.
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Dobler- Vincenc Morstadt, Jižní část Nového Města s Podskalím, 1825,
kolorovaný lept s akvatintou, sign. AMP G 428.

Horní Nové Město bývalo nejčastěji zobrazováno od Malostranské
vodárny na později zrušeném Petržilkovském ostrově nebo rovněž z této
strany ze zahrady Kinských, odkud je město ovšem vidět mnohem
drobněji. Dalším stanovištěm pro tuto část města byl Vyšehrad.
V albu "Ansichten von Prag" roku 1825 s Doblerovými lepty podle
Morstadtových předloh vyšly dva pohledy od Malostranské vodárny:
na střední část Nového Města se Svatováclavskou trestnicí a Šítkovskými mlýny a na jižní část Nového Města s klášterem Na Slovanech,
s kostelem sv. Jana Na skalce a s kostelem sv. Apolináře. 24 Podobný
pohled s klášterem Na Slovanech vytvořil o deset let později] Rattay. 25
Podskalské nábřeží se Šítkovskými mlýny a vodárenskou věží vidíme na Morstadtově panoramatu Prahy, které vyšlo v Endersově albu
pohledů kolem roku 1830 s názvem "Prag von der podskaler Uiberfuhr". 26
Horní Nové Město- tentokrát od Vyšehradských hradeb- zobrazil
Vilém Kandler v předloze k ocelorytu Josefa Skaly, který byl vydán pod
názvem "Die obere Neustadt" kolem roku 1840. Zřetelně zde vystu-
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pují novoměstské kostely: vlevo kostel P . Marie s klášterem Na Slovanech a kostel sv. Jana Na skalce, uprostřed klášter alžbětinek s kostelem P. Marie v ulici Na slupi, vpravo kostel Zvěstování P. Marie Na
trávníčku (Na slupi) a nad ním kostel sv. Apolináře s porodnicí
a nalezincem.27 Tento pohled našel svého anonymního kopistu roku
1860 a byl vydán jako jeden ze série tzv. "pohledů na modrém podkladě". 28
Zcela jinou část Nového Města vidíme na Morstadtověleptu, který
vyšel opět v Endersově albu kolem roku 1830. Jedná se o pohled na
dolní Nové Město z hradeb mezi Koňskou a Novou bránou - "Prag
von der Bastey zwischen dem Rosz- und Neu- Thor". 29

14. Vincenc Morstadt, Nové Město z hradeb mezi Koňskou a Novou bránou,
kol. 1830, kolorovaný lept, sign. AMP G 475.

15. Vincenc Morstadt, Pohled na Prahu od Podskalí, kol. 1830,
kolorovaný lept, sign. AMP G 474.
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16.

Bedřich

Geissler- Vincenc Morstadt, Koňský trh od Koňské brány, 1835,
oceloryt kolorovaný kvašem, sign. AMP G 455.

předleptaný

17. Josef Skala- Vilém Kandler, Horní Nové Město, kol. 1840,
kolorovaný oceloryt, sign. AMP G 566.
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Ojedinělým listem je anonymní litografie, která vyšla roku 1844
v Medauově průvodci Prahou. Je na ní část Nového Města při pohledu z domu "Budeč" (čp . 525/II na nároží ulic Žitné a V tůních). Zleva
je tu část Žitné ulice, část Karlova náměstí se slanečkářskou boudou,
věž a střechy Novoměstské radnice, věž a střecha kostela sv. Trojice,
kostel P. Marie Sněžné a vpravo věž zvonice a kostela sv. Jindřicha. 30
Na listech přinášejících obraz novoměstských prostranství se nejčastěji setkáváme s Václavským náměstím. Nejběžnější je pohled od
Koňské brány k Můstku. Z roku 1826 pochází skica V Morstadta, na
níž je náměstí zobrazeno průhledem Koňskou bránou.31 Již několi
krát zmíněné Endersovo album obsahuje také Morstadtův pohled od
Koňské brány na náměstí s pomníkem sv. Václava. V roce 1832 byl
tento list opět zařazen do dalšího průvodce téhož vydavatele. 32
O tři roky později vyšlo poprvé známé album "Prag im neunzehntenJahrhunderte" s nejznámějším a nejreprodukovanějším Morstadtovým vyobrazením Koňského trhu (oceloryt Bedřicha Geisslera kolorovaný kvašem) s názvem "Der Rossmarkt von der Rossthor-Bastey".
V pozdějším vydání alba se na tomto listě projevily změny v architektuře
domů poblíž brány. 33 Tento list okopíroval Karel Vasquez von Pinas
a použil ho roku 1841 jako jedno z drobných vyobrazení v obrubě
čtvrtého- posledního dílu plánu Prahy (litografie Franze Weisse). 34

18. Anonym, Panorama Nového Mě s ta z domu"
litografie, sign. AMP K 5 A 53.
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Podobně zachytil Koňský trh i Karel Wurbs, podle něhož zhotovil
oceloryt s názvem "Der Rossmarkt" roku 1836 Schmidt. 35 Dalším ze
známých vyobrazení je litografie Františka Xavera Sandmanna "Prag.
Der Rossmarkt", která vyšla kolem roku 1850 v souboru pohledů na
Prahu. 36
Podobu samotné Koňské brány- přestavěné v letech 1831- 1832
podle plánů arch. Nobileho - přináší Hennigova litografie "Das Neue
Rossthor in Prag" již před dokončením stavby roku 1831. 37
S opačným pohledem na Koňský trh - od Můstku - se setkáváme
zřídka- například na litografii Roberta Geisslera z roku 1870. 38
Největší novoměstské náměstí - Karlovo, a to jeho severovýchodní
stranu s kostelem sv. Ignáce, s východní stranou domů a částí Novoměstské radnice zachycuje kolorovaný lept Jana Berky podle kreseb
Adolfa Gustava z roku 1818 "Der Viehmarkt mit dem Rathhaus und
dem Garnisons Spital St. Ignaz". 39 Opačný pohled (od severu) od slanečkářské boudy před radnicí zobrazil téměř současně na své akvatintě
"Der Viehmarkt" Ludvík Arnošt Buquoy (obr. č. 13). 40
S jedním z mála pohledů na Jungmannovo náměstí a Národní třídu
(Františkánské náměstí a Nové aleje) se setkáváme opět na jednom
z listů Adolfa Gustava - "Ansicht des Franziskaner Platzes und der
neuen Allee gegen Abend" z roku 1818. Autor zachytil i Wimmerovu
kašnu, která zde tehdy stála. 41
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19. A. Fesca- Vilém Kandler, Kostel sv. Štěpána, 1860, kolorovaný oceloryt,
sign. AMP G 558.

V žádném z pražských alb a průvodců pochopitelně nechyběly nokostely, kaple a kláštery, které tu vidíme detailně z různých
stran. I tyto listy dokumentují stavební proměny zobrazených objektů.
Např. v roce 1825 vyšel lept Josefa Salomona podle předlohy Vincence
Morstadta s celkovým pohledem na farní kostel sv. Štěpána od jihovýchodu "Pfarrkirche zu St. Stephan in der Prager Neustadt vom ehemal. Kirchhofe aufgen". Po stranách kostela je tu zleva hřbitovní kaple a zvonice, vpravo rotunda sv. Longina.42 Ze stejného stanoviště se
na kostel díval i Vilém Kandler, podle jehož kresby (velmi podobné
Morstadtově) zhotovil oceloryt A. Fesca. Na tomto vyobrazení je však
již oproti předchozímu listu hřbitovní kaple vlevo bez vysoké štíhlé
střechy. 43 Kostel sv. Štěpána byl několikrát zobrazen také při pohledu
od západu.
Stejným způsobem byly v albech a průvodcích zachyceny a několi
krát vydány i ostatní novoměstské sakrální stavby.
voměstské
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K pozoruhodným pražským průvodcům patří tematicky zaměřená
publikace "Die medicinischen Anstalten Prag's", kterou vydalo nakladatelství Borrosch &André v roce 1845. 44 Kromě historie ústavů při
náší také ilustrace. Většina z nich zachycuje novoměstské špitály
a nemocnice, detailně zobrazené na akvatintách: areál špitálu a kaple
sv. Lazara (čp. 7/II) od severu, vojenská nemocnice (čp. 504/II- bývalá jezuitská novoměstská kolej ) s přilehlým kostelem sv. Ignáce na
Karlově náměstí, klášter alžbětinek s kostelem P. Marie v ulici Na
slupi (čp . 448/II ), Faustův dům (bývalý ústav pro hluchoněmé na
Karlově náměstí), kostel sv. Apolináře s přilehlou porodnicí a nalezincem (čp. 447/II), chorobinec na Karlově (bývalý klášter kanovníků
sv. Augustina), nemocnice v ulici U nemocnice (bývalý Novoměstský
ústav šlechtičen), ústav pro choromyslné u sv. Kateřiny a chudobinec
u sv. Bartoloměje.

20. Anonym, Špitál
a kaple sv. Lazara,
1845, akvatinta,
sign. AMP K 5 A 41.
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V albech a zejména pak v turistických průvodcích se samozřejmě
setkáváme s obrazem prvního pražského nádraží v Hybernské ulici a s hlavní celnicí, umístěnou od počátku 19. století v Hybernském klášteře. Celkový pohled na celnici od jihozápadu vidíme např. na
ak.vatintě Ludvíka Arnošta Buquoye "Das neue Mauthhaus" z roku 1820.
Vpravo je tu i průhled do Hybernské ulice s domy po obou stranách.45

pravidelně

21. Václav Merklas, Nádraží v Hybernské ulici, 1858, oceloryt,
sign. AMP K 5 A 19.

Pražské nádraží postavené v letech 1844-1845 zaujímá čelné místo
snad ve všech pražských turistických průvodcích. Bylo zachyceno na
mnoha listech již od roku 1845. Například na Merklasově ocelorytu
"Der Innere Bahnhof zu Prag", vydaném roku 1852.46 List vyšel ještě
několikrát a již na vydání z roku 1863 vidíme změny v architektuře
nádražní budovy a v pozadí novostavbu Lan~ova paláce z roku 1857
na nároží Hybernské a Jezdecké (dnes Havlíčkovy), která na předcho
zích vydáních nebyla. Také muž vpravo zestárl o několik let a narostly
mu vousy. Došlo zde i k doplnění legendy o "Hybernergasse Lanna's Haus". 47 Autoři se věnovali zobrazení nádraží nejen při pohledu
z Hybernské, ale také z Jezdecké ulice a konečně i od východu, odkud
zachytili také kolejiště a provozní budovy. 48
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22. Václav Merklas, Nádraží v Hybernské ulici, 1863, kolorovaný oceloryt,
sign. AMP G 488.

Na grafických listech najdeme i novoměstský Nostický palác na Pří
kopech, hostinec U černého koně (také na Příkopech), Svatováclavské
lázně, Novoměstské divadlo a další důležité objekty. Je třeba upozornit zejména na Novoměstskou radnici v její klasicistní podobě, kterou
získala po přestavbě v prvním desetiletí 19. století. Jde především
o známý lept Josefa Salomona podle předlohy Vincence Morstadta z roku
1825 "Neustadter Rathhaus. Kriminal Gebaude", kde je kromě kompletního jižního průčelí vidět i část průčelí východního do Vodičkovy
ulice.49 Podle jiné Morstadtovy předlohy zhotovil svůj oceloryt J. Felsing- vyšel poprvé v roce 1847 v Album von Prag. 50 Oba listy se dočkaly dalších vydání.
Díky grafickým listům a jejich mohutné produkci zvláště v 19. století zůstala podoba významných staveb a prostranství Nového Města
pražského poměrně dobře doložena. Ústup tohoto způsobu zobrazování v poslední čtvrtině 19. století způsobila vzrůstající obliba a rozšíření fotografie, která z dokumentárního hlediska přinesla nové
možnosti.
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23 . J. Felsing- Vincenc
Morstadt, Novoměs tská
radnice, 1847,
kolorovaný oceloryt,
sign. AMP K 5 A 2.
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Poznámky:
1 Podrobněji se zde zabývám více 19. stoletím, protože pražské grafické listy AMP
tohoto období v současné době zpracovávám a soupis připravuji k vydání. Vedu ty zachycující speciálně Nové Město až do roku 1784 jsou popsány v publikaci Nové Měs
to pražské 1348-1784, Praha 1998. Zde uvádím signatury AMP a pouze v případech,
kdy chybí, jsou tu i jiné instituce. Signatury G patří jednotlivým listům vydaným buď
samostatně nebo vyjmutým z publikací, signatury K jsou publikace.
2 Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Norimberk 1493, vyd. Seb. Schreyer a Seb .
Kammermeister, tiskAnt. Koberger - sign. AMP K 2 P 25, G 111 a, b, G 3675.
3 Originál je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu. Fotolitografie vyšla nákladem pražské obce a tiskem Unie 1904- sign. AMP G 1, G 2.
4 Sign. AMP G 12-20, G 26. Podruhé byla veduta vydána roku 1618 beze změn
v architektuře .
5 Gedruckt zu Wien in Oesterreich beiJohann von Ghelen, Universitat Buchdruckern
1685.- sign. AMP G 36, G 37.
6 M. Zeiler, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Franckfurt, M . Merian,
1650 ("ex Monte Sti. Laurentii Ao. 1636 exactissime delineavit et Aqua forti in hac
forma ~eri insculpsit Antverpiae Ao. 1649") - sign. AMP G 27 a, b.
7 1. sign . AMP G 109, 2. sign. NG R 50887, 3. sign. NG R 50882.
8 Kostel a klášter sv. Karla Velikého na Karlově: sign. MMP 359, NG R 13 725,
NM 26664. Kostel a klášter P. Marie Sněžné : sign. AMP G 1702, AMP G 1703,
AMP G 1704, AMP G 1705, MMP 226, MMP 14382/ 8.
9 J. G. Schleger, Theatrum Europaeum .. . , Bd. VI. Frankfurt a. M. 1652. - sign.
AMP 2 H 61, AMP 2 H 100, l. list AMP G 32, 2. list AMP G 1719. (V literatuře
bývá většinou uváděn rok vydání 1663, kdy tento díl vyšel podruhé.)
10 Objekty jsou označeny čísly 1-76, k nimž jsou vysvětlivky ve dvou rámečcích v rozích
na obloze.- sign. AMP G 47.
ll Sign. AMP G 113.
12 Sign. AMP G 92- G 98 .
13 J. H. Ramhoffsky, Drey Beschreibungen .. . Prag 1743.- sign. AMP K 5 G 12,
AMPG 3629.
14 Sign. AMP G 1736.
15 List č. 3 sign. AMP G 152, G 153, list č. 4. sign. AMP G 154.
16 List č. 1 sign. AMP G 168, list č. 5 sign. AMP G 169, G 173.
17 Listy č. 16, 17, 19, a 20 sign. AMP G 194-G 197, list č . 18 sign. NG DR 342.
18 Sign AMP G 216.
19 List č. 6 sign . AMP G 118, list č. 10 sign. AMP G 125, list č . 18 sign. AMP G 135.
20 Herausg. P. Bohmanns Erben, 1830- sign. AMP G 368 a-d.
2 1 1. vydání A. Borrosch roku 1830 (list č. 6 sign. AMP G 381, list č. 7 AMP G 382 a)
a 2. vydání Borrosch &André roku 1836 (list č. 6 sign. AMP G 388, list č. 7 AMP G 389).
Na předloze k 6.listu se podílel s V. Morstadtem i Josef Šembera.
22 Sign. AMP G 249 a-d, AMP G 249 e.
23 Sign. AMP G 257, G 2819.
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Ansich.ten von Prag, herausg. P. Bohmanns Erben, 1825: "Mittlerer Theil
der Prager Neustadt mit dem neuen Strafhause." - sign. AMP G 429 b, c, d,
K 5 D 10, ll, 12. "Prager Neustadt. Siidlicher Theil." - sign. AMP G 428 a, b,
KS D 10, ll, 12.
25 "Zweite Ansicht der Konig Neustadt Prag"- sign. AMP G 2020.
26 C. W. Enders, album pohledů na Prahu- 6leptů, kolem roku 1830, -list č. 1 sign.
AMP G 463, G 462, G 474.
27 Verlag von Gottlieb Haase Sohne in Prag, kolem roku 1840- sign. AMP G 566,
G 3677.
28 Sign. AMP G 631.
29 C. W. Enders, album pohledů na Prahu- 6leptů, kolem roku 1830, list č. 4- sign.
AMP G 464, G 465, G 475.
30 "Panorama von Prag, von dem Hause "Budecz" (in der Kornthorgasse ) aus gesehen." In Wanderung durch Prag von Julius Seidlitz, Prag. 1844. Verlag des artistisch-typographischen Instituts von C. W. Medau und Comp. in Prag. - sign. AMP
KS A 52, 53.
31 Sign. AMP G 333 a.
32 C. W . Enders, album pohledů na Prahu- 6leptů, kolem roku 1830, list č. 6- sign.
AMP G 460, G 461, G 473. Wegweiser in Prag. Ein unentbehrliches Handbuch fiir
den Geschaftsmann und fiir den Reisenden. Nebst dem Grundrisse der Stadt. Bei
C. W. Enders, Prag 1832, list č. 6- sign. AMP K 5 A 78 .
33 Borrosch &André, Prag im neunzehntenJahrhunderte, Praha 1835 1 - sign. AMP
G 455, K 5 D 19, K 5 D 20, K 5 D 2. K. André, Prag im neunzehntenJahrhunderte
Praha, 1852- sign. AMP G 520, G 521, K 5 D 18, K 5 C 8.
34 Sign. AMP P 41 d.
35 Erinnerung an Prag in bildlichen Ansichten und historischen Erlauterungen. Als
Gedenkbuch fiir Fremde und Einheimische ... , Druck und Verlag von Gottlieb Haase
Sohne, Prag 1836.- sign. AMP G 779, K 5 D 13, 14, 15, 16.
36 Album pohledů na Prahu (12 litografií), tisk J. Rauh, Vídeň 1850- sign. AMP
G 849, G 3642.
37 Prag und seine Umgebungen, 1831. Von C. E. Rainold, Prag 1831. Gedruckt bei
Gottlieb Haase Sohne. - sign. AMP G 994, K 5 A 43, 44.
38 Album von Prag. Erinnerungs-Blaetter gezeichnet und lithographirt von Robert
Geissler, Prag. Verlag der Fried. Ehrlich'schen Buchhandlung.- sign. AMP G 737 a, b, d.
3 9 Franz Zimmer und Sohn, Album von Prag, in Prag.- sign. AMP G 609.
40 Pohledy na Prahu- 7 akvatint, 1820- sign. AMP G 288 .
41 Sign. AMP G 586.
42 Ansichten von Prag, herausg. P. Bohmanns Erben, 1825- sign. AMP G 421 a, b,
K 5 D 10, ll, 12.
43 "Chrám sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Nákres z roku 1836", in Kober
& Markgraf- Alterthiimer und Denkwiirdigkeiten Bohmens. Mit Zeichnungen von
JosefHellich und Wilhelm Kandler. Geschreiben von Ferdinand B. Mikowec. Erster
Band. Prag, 1860- sign. AMP G 558, K 5 E 7, G 559.
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Přikrylová,

Nové Město pražské v grafických listech

44 W. R. Weitenweber, Die medicinischen Anstalten Prag's . . . , Prag 1845.- sign.
AMP KS A41.
4 5 Pohledy na Prahu- 7 akvatint, 1820- sign. AMP G 290.
4 6 Album von Prag. Malerische Wanderungen zu seinen Kirchen, Pallasten und Denkmalern. Mit vielen nach der Natur gezeichneten Ansichten. Prag. Verlag von André.
- sign. AMP K 5 Al.
47 Gemalde von Prag und dessen Umgebungen ... Ein Fuhrer fur Fremde und Heimische von Merklas und Wagner. Achte, ganzlich umgearbeitete Auflage. Prag 1863.
Verlag von K. André.- sign. AMP G 488, K 5 A ll, K 5 A 18.
4 8 Sign. AMP K 5 A 50, G 1487, G 1488, G 645 .
49 Ansichten von Prag, herausg. P. Bohmanns Erben, 1825 - sign.AMP G 424,
K 5 D 10, ll, 12.
50 Album von Prag. Malerische Wanderungen zu seinen Kirchen, Pallasten und Denkmalern. Mit vielen nach der Natur gezeichneten in Stahl gestochenen Ansichten.
Prag 1847. Verlag von Borrosch &André.- sign . AMP K 5 A 2, 3.
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DIE PRAGER NEUSTADT VOM 14. BIS ZUM
20. JAHRHUNDERT

Tagungsband mit den aufdem 16. wissenschaftlichen Kolloquium des Archivs der Hauptstadt Prag gehaltenen Rifératen und Diskussionsbeitriigen. Das Kolloquium fand anlqfilich
des 650. ]ahrestages der Grundung der Prager Neustadt vom 31. Miirz bis zum 2. April
1998 im Neustiidter Rathaus statt und wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut for
internationale Studien an der Fakulta!for Sozialwissenschaften der Karlsuniversitiit, dem
Museum der Hauptstadt Prag und dem Ost- und Sudosteuropa Institut Wien - Auflenstelle
Brunn veranstaltet.

(Zusammenfassung)
OLGA FEJTOVA- VACLAV LEDVINKA

Der 650. Jahrestag der Griindung der Prager Neustadt durch den
romischen und bohmischen Konig Karl IV. wurde von den Veranstaltern des 16. wissenschaftlichen Kolloquiums des Archivs der
Hauptstadt Prag und der beiden gro:l?,en historischen Ausstellungen
uber die Neustadt (Die Prager Neustadt 1348-1784, Neustadter Rathaus, Marz- Mai 1998; Die verschwundene Neustadt, Museum der
Hauptstadt Prag, April- Oktober 1998) zum Anla:l?, genommen, die
bisherigen Erkenntnisse uber die Geschichte der Prager Neustadt so
breit wie moglich zu rekapitulieren, zu prasentieren und zu konfrontieren. Einer der Grunde fur die Veranstaltung der angefuhrten Jubilaumsaktionen und die Herausgabe der zugehorigen Publikationen
(Autorenkollektiv, Die Prager Neustadt 1348-1784, Prag 1998;
K. Bečková, Die verschwundene Neustadt, Prag 1998) einschlie:l?,lich
dieses Sammelbandes war die Tatsache, da:l?, die Neustadt bisher nie
zum Gegenstand eigenstandigen lnteresses oder monographischer
wissenschaflicher Bearbeitung geworden ist. Eine Ausnahme stellt nur
der unlangst erschienene zweite Band der Prager Sehenswiirdigkeiten
dar (Ružena Baťková und Kollektiv, Die Sehenswiirdigkeiten der Stadt
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Prag. Neustadt, Vyšehrad, Vinohrady-Prag 1, Prag 1998). Die zweite
Stadt der Prager und damit auch der bohmischen Stadte insgesamt
stand auch im Rahmen der Prager Stadtgeschichten bisher nicht im
Blickpunkt des Interesses der Autoren und blieb immer im Schatten
der Geschichte der Prager Altstadt als der eigentlichen Metropole des
bohmischen Staates.
Václav Ledvinka, Verfasser des ersten der beiden einleitenden Referate der Konferenz, konstatierte in seinem Beitrag Die Prager Neustadt vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert- eine Problemskizze
(S. 7-16), dag die Geschichte Prags von der mittelalterlichen Urbanisierung bis zur Vereinigung der Prager Stadte 1784 in den bisher vorliegenden Stadtgeschichten immer iiberwiegend eine Geschichte der
Prager Altstadt war, bei der nur einige der bedeutendsten Augenblicke
in der Geschichte der anderen Prager Stadte oder der dortigen Burgresidenzen (Prager Burg und Vyšehrad) mehr oder- eher- weniger
in Betracht gezogen wurden. Die wissenschaftlichen Veranstaltungen des Jubilaumsjahres boten daher seiner Ansicht nach die Gelegenheit, diese Einschrankungen zu beseitigen und besonders die historische Rolle der zweitwichtigsten Prager und damit auch bohmischen
stadtischen Gemeinde zu wiirdigen- der Prager Neustadt. Dies bedeutet nicht nur, dag auf dem Niveau des heutigen Forschungsstandes Verlauf und geschichtliche Bedeutung von Karls Griindertat neu
zu bewerten sind, sondern die einzelnen Zeitabschnitte der Entwicklung der Neustadt sollten so zusammenhangend und ausgeglichen
wie moglich erforscht und die historische Rolle der Neustadt im Kontext der Prager Stadtgeschichte, der Stadtgeschichte allgemein und
der bohmischen Geschichte insgesamt bestimmt werden. Der Autor
gibt einen Ůberblick uber die wichtigsten historiographischen Probleme der Neustadt vom 14. bis zum 17. J ahrhundert und deutet dabei
zugleich bereits verwendete sowie vielversprechende neue methodische
Zugangsweisen, Wertungsaspekte und Akzente geschichtswissenschaftlicher Forschung an. Als besonders bedeutend sieht Ledvinka
in Ůbereinstimmung mit der bisherigen Forschung die Ereignisse vom
Marz 1348 und die darauffolgenden sechig Monate. Mit anderen
Worten - der wichtigste Augenblick in der Geschichte der Prager
Neustadt war ihre grogzugige und erfolgreiche Griindung und der
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schnelle Aufbau der Stadt, der in der europaischen Geschichte nicht
viele Parallelen hatte und Prag gezielt zur ersten mitteleuropaischen
GroJ?,stadt-Agglomeration werden lieJ?,, die .keinen Vergleich mit den
GroJ?,stadten des europaischen Sudens und Westens zu scheuen
brauchte. Unter den weiteren Schlusselmomenten der neustadtischen
Geschichte widmet sich der Autor der Frage nach der vorlokatorischen Besiedlung auf dem Gebiet der heutigen Neustadt, dem Problem ihrer wirtschaftlichen und sozialen Struktur, der vollwertigen
Existenz als eigenstandige stadtische Gemeinde, der Frage nach Ďber
einstimmungen und Unterschieden im Verhaltnis zur Altstadt, der
Ereignisgeschichte des Zusammenlebens beider Stadte, des Problems
von Zusammenarbeit und Konkurrenz, von Bundnis und Feindschaft,
den Grunden der gegenseitigen Konflikte usw. Er spricht die Bedeutung der Unifizierungs- und der Partikulisierungstendenzen nach der
Entstehung der Neustadt ebenso an wie die Notwendigkeit, deren
Ursachen zu erforschen. Das Problem der Rolle der Prc:tger Neustadt
immerhalb der Prager Agglomeration tritt besonders in der hussitischen Revolution in den Vordergrund, als gerade diese Stadt zum
Brennpunkt des radikalen Hussitismus wird. W arum dies geschah und
wie lange der Radikalismus anhielt, sind Fragen von grundlegender
Bedeutung. Gleiches gilt auch fur die Erforschung der Rolle, die die
Neustadt unter den Bedingungen des politischen Dualismus der einsetzenden Standemonarchie spielte, wie sie bei den wiederholten V ersuchen einer Vereinigung der Prager Stadte reagierte oder wie sie sich
im Rahmen der Standeaufstande und des oppositionellen Auftretens
der Jahre 1547, 1575, 1608-1609 und 1618-1620 verhielt. Der Standort und die Spezifika der Neustadt im Rahmen des rudolfinischen
Prag, ihr Anteil an Entfaltung, Kultur und Residenzfunktion der mitteleuropaischen Renaissance-Metropole gehoren zu weiteren bedeutenden Forschungsdesideraten. Auch das Schicksal der Neustadt
wahrend des DreiJ?,igjahrigen Kriegs und in den anschlieJ?,enden J ahrzehnten sollte nicht vernachlassigt werden: Damals war die Stadt von
Strafen und Hinrichtungen, gewaltsamer Rekatholisierung und Emigration sowie anderen druckenden Folgen des vernichtenden politisch-religiosen Konflikts und des Siegs des herrscherlichen Absolutismus
der Habsburger betroffen. Sozusagen Hand in Hand mit diesen Ereig-
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nissen ging eine Periode der Kriegskonjunktur, der Belohnung fur
Treue und Standhaftigkeit gegeniiber dem Feind, eine Epoche kunstlerischer Blute und intensiver Bautatigkeit im Zeichen des Barocks,
die 1682 durch den grogen Brand in der ganzen Stadt eher unterstiitzt als unterbrochen wurde. Auf die mit Prag und der Neustadt
beschaftigten Historiker wartet noch die Aufklarung dieser bemerkenswerten Dialektik von Katastrophen und Prosperitat, geistiger
U nterdriickung und kulturellem Aufschwung, Ausbau und Wachstum
der Stadt bei gleichzeitiger Provinzialisierung und unaufhaltsamem
Bedeutungsverlust der stadtischen Selbstverwaltung unter der Kuratel des absolutistischen Staates.
Mit den Veranderungen in Stellung und Funktion der Neustadter
Gemeindeals Bestandteil der friihneuzeitlichen Prager Agglomeration im Zeitraum der relativen Stagnation des 17. und 18. Jahrhunderts sowie der Problematik der kapitalistischen Modernisierung des
Neustadter Teils der vereinigten Stadt Prag im 19. und 20. Jahrhundert befagt sich]iří Pešek im zweiten der beiden einleitenden Referate Die Prager Neustadtvom 17. bis zum 20.Jahrhundert- eine Problemskizze (S. 17-23). Er verfolgt den Verlauf und die Bedeutung
der Verschiebungen der stadtischen Funktionen innerhalb der urbanistischen Struktur, die der Neustadt von ihrem Griinder verliehen
worden war. Diese Struktur- obwohl bis 1784 verwaltungsrechtlich
selbstandig - war seit ihrer Entstehung untrennbarer Bestandteil der
Prager Doppelstadt am rechten Ufer der Moldau und lieg deshalb
"ein eindeutig definierbares Zentrum im idealen Schwerpunkt der
Stadt" vermissen. Das raumliche Konzept der Prager Neustadt ist
trotzdem bewundernswert: Es respektierte die alten Kommunikationswege und Siedlungen und vereinheitlichte zugleich das Stragennetz
und den Hauserbestand zu einer auf drei Brennpunkte konzentrierten
ganzheitlichen Struktur- diese Brennpunkte sind die geraumigen spezialisierten Marktfhchen. Trotzdem konnte das Konzept die funktionale Zersplitterung des stadtischen Organismus in eine Untere und
eine Obere Neustadt und die spatere (seit dem 16. Jahrhundert eintretende) Entstehung eines neuen Brennpunkts des gesamtpragerischen Wirtschafts- und Gesellschaftslebens am unteren Ende des
Rogmarktes (heute Wenzelsplatz) und in den umliegenden Neustad-
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ter und Altstadter Stral?,en nicht verhindern. Dabei handelte es sich
um einen Beweis des funktionalen Zusammenwachsens der beiden
Stadte zu einem einheitlichen Organismus. Die ehemaligen Befestigungsgraben zwischen der Alt- und der N eustadt wurden zu einer
Ringstral?,e ausgebaut, an der Adelsresidenzen entstanden. Der Kern
der stadtischen Bebauung befand sich in einer Zone inmitten der Stadt,
eingegrenzt von den Stral?,en Myslíkova und Lazarská uber die Vodičkova und den RoF.,markt bis zur Jindřišská und weiter uber den
Heumarkt (heute Senovážné náměstí) bis zur Dlážděná. An den Randem dieses Gebietes bot die Neustadt genugend freie und verhaltnismaF.,ig billige Flachen, deren Ausnutzung im 17. und 18. Jahrhundert und deren Grundsti.ickspreise unter Berucksichtigung der Frage,
wer hier wie investierte, erst noch erforscht werden mussen. Vom Ende
des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts standen hier genugend
Parzellen besonders fiir infrastrukturelle Innovationen in Form von
offentlichen oder stadtischen Bauten sowie fur den modernen
Wohnungsbau zur Verfugung. Hier entstanden Krankenhauser,
Institute der Universitat, die Hauptpost, drei Prager Bahnhofe, aber
auch das Nationaltheater, das Stadtmuseum und das Neue Deutsche
Theater. Die Flache der geschliffenen Befestigungen diente zur Anlegung mehrer Stadtparks. Die Entwicklung der modernen kapitalistischen Grol?,stadt in den Randgebieten der Neustadt beseitigte Carten und unbedeutende Peripheriebauten, bewahrte aber mit Ausnahme
der erwahnten Bahnhofe den relativ ruhigen Charakter dieses Gebiets. Die radikalste Veranderung erfuhr der bisher vernachlassigte
Bereich der Moldauufer, die durch flachendeckende Assanierung, den
Bau mehrer Brucken, Uferstral?,en, Promenaden, moderner Mietshauser und offentlicher Gebaude zu einer exklusiven Reprasentationsund Residenzzone der GroF.,stadt wurden. Die Hinwendung zum Fluf?,
und zu den Peripherien machte die (nun bereits ehemalige) Neustadt
im Verlauf der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zum eigentlichen
Zentrum der bohmischen Metropole, ihres wirtschaftlichen, offentlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens. Zur Prager Citywurde
der Wenzelsplatz (der ehemalige RoF.,markt). Diese Stellung behielt
die Neustadt auch nach der flachendeckenden Assanierung und dem
Neuaufbau grol?,er Teile der heruntergekommenen Altstadt und Ju-
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denstadt an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und ebenso
nach der Schaffung Grog-Prags im J ahr 1922. Ihre Rolle als Hauptzentrum der Prager Kultur und hochqualifizierter Metropolendienste
(Schul-, Gesundhei ts-, Finanzwesen, J ustiz, Theater und offentliches
Vergniigen) verstarkte sich in der Zwischenkriegszeit sogar noch, was
seinen Niederschlag in architektonisch bedeutenden Bauten offentlicher Trager, in Banken und Handelspalasten fand. Erst nach dem
2. Weltkriegwurden diese Rolle und die historische Integritat der Neustadt durch eine Reihe von Eingriffen erheblich gestort: Besonders
negativ wirkten sich die Realisierung des uniiberlegten Verkehrtsprojekts der sog. Nord-Siid-Magistrale und die Zerschlagung der Gebietseinheit der Neustadt durch ihre unsinnige administrative Zuordnung
zu verschiedenen Stadtbezirkten aus.
Die grundlegenden Thesen der einleitenden Referate wurden in den
folgenden Referaten und Diskussionsbeitragen, die im Verlauf des
wissenschaftlichen Kolloquiums erklangen und in diesem Sammelband publiziert werden, anhand konkreter Themen weiter ausgefiihrt
und vertieft:
Petr Starec, Bautatigkeit und vorlokatorische Besiedlung im Bereich
des Wenzelsplatzes im Lichte archaologischer Rettungsgrabungen
(S. 25-35)
Der Autor erstellt aufgrund der Erkenntnisse aus den Rettungsgrabungen eine Rekonstruktion des urspriinglichen Georeliefs des erforschten Gebiets und beriicksichtigt dabei besonders die Wasserlaufe,
die die V erteilung der altesten vorurbanen Siedlung in besonderem
M~e beeinflugten. Er beschreibt die in mehreren Abschnitten durchgefiihrte Ausgrabung eines friihmittelalterlichen Graberfeldes auf den
Parzellen des ehemaligen Hauses U Lhotků und des Hotels Adria
(Konskriptionsnummern [weiter nur Nr.] 784/II und 791/II), einen
vereinzelten Grabfund auf der Baustelle der Bank Nr. 806/II und das
Ergebnis einer Sicherungsgrabung im Hof des Hauses Nr. 948/II an
der Ecke der Stragen Olivova und Růžová. Die zuletzt genannte Lokalitat bringt er mit der Existenz der vorlokatorischen Siedlung Chudobice in diesem Gebiet in Zusammenhang.
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Michaela Wallisová, Die alteste Geschichte von Opatovice in
schriftlichen und archaologischen Qyellen (S. 37-42)
Die Existenz der Siedlung Opatovice und der Kirchen des Hl. Michael und des Hl. Petrus "am Graben" ist durch das Falsum der Griindungsurkunde des Klosters in Kladruby fur 1115 belegt. Aufgrund
der Kombination von Nachrichten aus schriftlichen Qyellen kam man
zu dem Schlug, dag hier zwischen den Stragen Ostrovní, Pštrossova
und Opatovická im 12. Jahrhundert ein groger Markt existiert habe.
Eine archaologische Untersuchung auf den Parzellen der Hauser Nr.
192/II und 193/II konnte weder die Existenz des Marktes noch eine
intensive Besiedlung belegen. Gefunden wurde nur ein Wohnhaus
(Grubenhaus) und eine Reihe von Einrichtung zur Herstellung von
Waren (Ofen zur Eisenherstellung mit Zubehor). Der bisher sehr
geringe Umfang archaologischer Grabungen erlaubt aber nach Ansicht der Autorin noch keine genaue Analyse der altesten Besiedlung
und ermoglicht deshalb auch noch keine definitiven SchluMolgerungen.
Jaroslava Mendelová, Die Verwaltung der Prager Neustadt
1348-1784 (S. 43-59)
Die kurze Studie ist der erste zusammenfassende Ůberblick uber
Gestalt und Entwicklung der stadtischen Verwaltung der Neustadt
im untersuchten Zeitraum. Neben bereits bekannten Angaben bringt
der Beitrag eine Reihe neuer Erkenntnisse, die durch die noch andauernde langjahrige und systematische Erforschung der Neustadter
Amtsbiicher gewonnen wurden. Die Studie wird durch eine chronologische Ůbersicht der wichtigsten Daten und Ereignisse aus der
Neustadter Verwaltungsgeschichte in Mittelalter und Friiher Neuzeit
erganzt.
Leszek Belzyt, Die Prager Neustadt und Kazimierz bei Krakau im
Spatmittelalter und in der Friihneuzeit (1335/1348-1612). Ein Versuch des sozialgeschichtlichen Vergleichs (S. 61-74)
Der Autor dieses Beitrags vergleicht auf der Grundlage eines ausfuhrlichen Qyellenstudiums die Griindung der Prager Neustadt durch
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Karl IV. 1348 mit ahnlichen Akten des polnischen Konigs Kasimir I.,
der 1335 die Stadt Kazimierz und 1366 die Stadt Kleparz (beide in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Krakau) gegriindet hat. Die Griindungen waren ein Bestandteil von Kasimirs Bemiihungen um eine
Konsolidierung des polnischen Staates und sollten ein Gegengewicht
zu dem allzu machtigen und selbstbewugten Krakauer Patriziat schaffen. Hier existiert eine Parallele, wenn nicht sogar ein direkter Zusammenhang mit Karls Griindung der selbstandigen Neustadt direkt
im Vorfeld der Prager Altstadt. Ein Vergleich aller zuganglichen quantitativen und qualitativen Parameter der Prager Neustadt mit Kazimierz im langen Zeitabschnitt vom 14. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts bringt bemerkenswerte Ergebnisse hinsichtlich von Groge,
Rechtsstellung, Steuerbelastung, Bebauung, Wirtschafts- und Sozialstruktur, nationaler und konfessioneller Zusammensetzung beider
Stadte und informiert zugleich uber den Zustand dieser Kennziffern
zu verschiedenen Zeiten. Abschliegend nahm der Autor eine qualifizierte Schatzung zur Entwicklung der Bevolkerungszahlen beider
Stadte vor.

Jan Pařez, Die Kloster in der Prager Neustadt bis zu den Hussitenkriegen und ihre rechtliche und wirtschaftliche Stellung im stadtischen Umfeld (S. 75-91)
Die Úbersicht uber die Klosterkommunitaten auf dem Gebiet der
Neustadt ist eine kurze kritische Revision aller bisher bekannten Angaben zu ihrer Griindung, den Griinden ihrer Entstehung, der rechtlichen und besitzmagigen Absicherung, der finanziellen Situation und
den Renten, zu den wirtschaftlichen und geistigen Aktivitaten der
Kloster und zu ihrer Stellung im Organismus der Stadt. Der Autor
betont an erster Stelle die politische Motivation der Griindungsakte
Karls IV., dessen machtpolitische und expansive Absichten, dem die
Missionsaufgabe einiger Orden (Karmeliter, Benediktiner mit slawischem Ritus) ebenso entsprechen sollte wie Tendenzen zur Belebung
des Konzepts der "renovatio imperii" (verkorpert in den Augustiner-Chorherren und vielleicht auch in den der Benediktiner-Regel unterstehenden Ambrosianern). Der Autor halt den Augustinerkonvent
auf dem Karlov fiir die bedeutendste und ideell schwerwiegendste von
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Karls Griindungen. Die Analyse der rechtlichen und besitzmaf?.igen
Situation der Neustadter Kloster enthalt zudem einen Beitrag zur Problematik der sog. Nebenrechte in der Neustadt und schlief?.t mit der
Andeutung des Schicksals der jeweiligen Kommunitaten nach
Ausbruch der hussitischen Revolution.
Hana Pátková, Neustadter Frommigkeit- Die Tatigkeit der Bruderschaften in der Prager Neustadt im Mittelalter (S. 93-103)
Die Autorin geht von der Definition der religiosen Bruderschaften
und von einer Charakterisierung der luckenhaften Qyellenbasis aus
und bietet anschlief?.end einen Úberblick uber Tatigkeit und Bedeutung der Neustadter "Bruderschaft von Reifen und Hammer" und der
weniger bekannten Bruderschaft der Diener der Vyšehrader Kirche.
Der Beitrag beschaftigt sich zugleich auch mit den religiosen und kirchengutrelevanten Aktivitaten der Neustadter Zunfte (Maler und
Schildermaler, Messerschmiede etc.). Diese Fragen werden bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts verfolgt, als auf der Neustadter Szenerie
neue, nicht professionell gebundene Bruderschaften auftraten: Literaten- und Schutzenbruderschaften.
Petr Čornej, Die Prager Neustadt in der hussitschen Revolution
(S. 105-121)
Trotz seiner Kurze erweitert dieser auf ausfuhrliches Qyellenstudium
gegriindete Beitrag unsere Kenntnisse uber die Rolle der Prager Neustadt in der hussitischen Revolution erheblich. Er beschaftigt sich von
neuem mit der Frage, warum sich der Schwerpunkt des revolutionaren
Geschehens Anfang 1419 in die Neustadt verlagerte und warum diese
Stadt zu einer Bastion der radikalen Hussiten wurde. Dabei wird eine
eindimensional-soziale, auf die Klassenunterschiede aufbauende
lnterpretation dieser Tatsache - wie sie friiher in der marxistischen
Literatur gangig war- abgelehnt; der Autor beto nt vor allem die machtepolitischen und die ideologischen Ursachen der revolutionaren Ereignisse in der Neustadt. Er bietet eine detaillierte Analyse des Neustadter Fenstersturzes und des politischen Umsturzes vom 30. Juli 1417
aus der Sicht der Akteure und der Opfer dieses Schlusselereignisses
der bohmischen Geschichte. Es folgt eine Charakterisierung der neuen
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Rathauselite, die nach dem 30. Juli die Verwaltung der Stadt ubernahm.
Der Autor konstatiert allerdings zugleich, dat?, die Neustadt auch nach
Úbernahme der revolutionaren lnitiative keine grundlegenden sozialen, politischen oder andersartigen Veranderungen erlebte, die es ihr
erlaubt hatten, aus dem Schatten der bedeutenderen Altstadt zu treten.
Marie Bláhová, Die Prager Neustadt in der mittelalterlichen Historiographie (S. 123-133)
Wenn man die Entwicklung der Historiographie in der Prager N eustadt verfolgt, so zeigt sich, dat?, sie die ublichen Phasen durchlief, die
auch fiir die anderen mittelalterlichen bohmischen Stadte bekannt sind.
Die ersten Nachrichten uber Griindung und Ausbau der Prager Neustadt wurden zu Bestandteilen historiographischer Schriften, die sich
mit der Geschichte des ganzen Landes befaí?,ten (František Pražský,
Beneš Krabice von Weitmuhl). Die zweite Phase, in der die Burger
sich starker fiir Geschichte interessierten und selbst historische Ereignisse vermerkten, ist in der Neustadt mít den Anfangen der Hussitenstiirme verbunden, als die Stadt infolge des politischen Geschehens
vorubergehend in den Mittelpunkt der Ereignisse riickte. Die Geschichte der Stadt spielte in annalistischen Eintragungen aber weiterhin nur eine kleine Rolle und wurde nicht zum eigenstandigen
Gegenstand historischer lnterpretation (Schreiber Prokop, Laurentius
von Březová). Die letzte Phase kann in der Neustadt mít dem gestiegenen Selbstbewuí?,tsein der burgerlichen Schichten nach dem Hussitentum in Verbindung gebracht werden. Damals wurden Nachrichten uber historische Ereignisse mehr und mehr in den Amtsbuchern
festgehalten und im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts entstanden
bereits zusammenhangende Annnalen. Gegenstand ihres lnteresses
waren ahnliche Probleme wie in anderen europaischen Stadten - Geschehnisse im Rathaus, Streitigkeiten mít dem Adel oder Unruhen in
der Stadt. Alle von der Autorin vorgestellten Neustadter Historiker
widmeten sich der Zeitgeschichte, ahnlich wie ihre Kollegen in der
Mehrheit der mittelalterlichen europaischen Stadte.
Silvie Pavlicová, Prokop-Schreiberder Prager Neustadt (S.135- 143)
Das kurze biographische Medaillon bringt eine Zusammenfassung
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und Bewertung der wichtigsten Lebensdaten des Neustadter Ratsschreibers, Protonotars und bedeutenden burgerlichen Juristen Prokop, der von 1434 bis 1467 im Dienst der Neustadt tatig war. Ein
wichtiger Bestandteil des Beitrags ist die Aufzahlung und Charakterisierung von Prokops literarischer Tatigkeit, die sich auf juristische
T raktate und Anleitungen fur das Fuhren juristischer und schreiberischer
Agenden des Stadtrates konzentrierte. Prokop verfaf?.te aber auch eine
tschechische Grammatik sowie eine tschechische und lateinische historische Chronik. Von der tschechischen Chronik haben sich nur zwei
unbedeutende Bruchstiicke erhalten; die lateinische Chronik schildert
den Beginn der hussitischen Bewegung bis 1419, ist aber deutlich von
der Bohmischen Geschichte des Aeneas Sylvius Piccolomini abhangig.
Miryam Bohatcová, "Eine schreckensreiche und entsetzliche Erscheinung" auf einem EinblattdruckvonJiří Nigrinus von 1571 (S. 145-152)
Die Prager Neustadt gelangte dank eines seltsamen Geschehens in
der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts sogar auf die Seiten der zeitgenossischen Presse. Es handelte sich um einen gespenstischen Umzug von Reitern, Wagen und kopflosen Mannem, der sich auf dem
Viehmarkt und in dessen Nahe bewegen sollte. ln Form eines Flugblatts hielt der Prager Drucker Jiří Nigrinus 1571dieses Ereignis fest
und seinen Druck iibernahm- zweifellos dank der Beliebtheit solcher
"wunderlichen" Darstellungen bei den Lesern - sogar der deutsche
Drucker Anton Ulhardt aus Ulm. Die Autorin analysiert alle erhalten
gebliebenen V ersionen dieses Drucks von Nigrinus. Fur die beigefugte Edition wurde der Einblattdruck Nr. 18 aus der Zuricher Sammlung
von Hans J akob Wick gewahlt.
Kateřina Bečková, Die untergegangene Architektur der Spatrenaissance in der Neustadt (S. 153-164)
Die Autorin beschaftigt sich mit der Frage, inwieweit eine Rekonstruktion der urspriinglichen Gestalt der Neustadt aus der Zeit vor
der Assanierung moglich ist. Sie benutzt dazu reichhaltiges, von ihr
gesammeltes Qyellenmaterial und ikonographische Belege zur Baugeschichte von neun Neustadter Hausern der Spatrenaissance, die der
Assanierung in der zweiten Halfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
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hunderts zum Opfer fielen und beschreibt deren urspriingliches architektonisches Antlitz (Nr. 232/II, 656/II, 658/II, 310/Il, 1107/II,
791/Il, 1186111, 1220-1221/Il und 243/Il).
Petra Slámová, Die Neustadter Ratselite 1650-1700 (S. 165-170)
Die Erforschung der stadtischen Eliten und die vorbereitenden
Arbeiten zu einem biographischen Lexikon der Prager Stadtverwaltung erbrachten eine Vielzahl von lnformationen zu der leitenden
Schicht des Neustadter Burgertums in der Zeit des erstarkenden staatlichen Absolutismus nach Ende des Dreií?,igjahrigen Krieges. ln diesem Beitrag werden berufliche Herkunft sowie wirtschaftliche und
soziale Stellung der Personen skizziert, die Funktionen in der stadtischen Verwaltung der Neustadt innehatten. Anschlieí?,end werden die
personlichen Karrieren einiger ausgewahlter Angehoriger dieser sozialen Gruppe charakterisiert.
Olga Fejtová, Ein Beitrag zur sozialokonomischen Charakteristik
der Prager Neustadt im 17. J ahrhundert. Hausbesitz als Ausdruck des
sozialokonomischen Potentials einer Stadt (S. 171-183)
Die Autorin versucht aufgrund einer Analyse der Steuerlisten und
der Marktbiicher au s dem 17. Jahrhundert den sozialokonomischen
Entwicklungesprozef?, der Neustadt zu verfolgen. Diese zeigte sich
nach Anzahl der Hauser und deren V erteilung als im Rahmen der
bohmischen Lander nur mit der benachbarten Prager Altstadt vergleichbar. Der Wert des Neustadter Hauserbestandes erreichte zwar
im 17. Jahrhundert noch nicht das Altstadter Niveau, hatte aber doch
einen langsamen Anstieg zu verzeichnen. Ein wichtiges Moment,
verbunden mit der wachsenden Qyalitat des Hauserbestandes, war
die allmahliche Angleichung aller Neustadter Viertel unter dem finanziellen Aspekt. lnteresse am Kauf eines Hauses in einem der Neustadter Viertel zeigten in immer groí?,erem Mal?, Angehorige der biirgerlichen Eliten und des Adels. Die Emigration nach der Schlacht
am Weií?,en Berg und der damit zusammenhangende Handel mit konfisziertem Hausbesitz war in der Neustadt entgegen den Erwartungen nur gering ausgepragt.
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Ivana Ebelová, Die Neustadter Bauhandwerkerziinfte im 16. bis
18.Jahrhundert (S. 185-190)
Der Beitrag beobachtet die Bauhandwerkerziinfte in der Neustadt
im Kontext der Entwicklung vergleichbarer Zunftorganisationen in
den iibrigen Prager Stadten. Ausgehend von einer Analyse der Zunftartikel der Steinmetze, Maurer und Zimmerleute und der einzigartigen
Qyelle des Protokollbuchs der Prager Baumeister von 1639-1903 untersucht die Autorin fiir die Prager Stadte die Anfange dieser Organisationen, die bis in die zweite Halfte des 15. Jahrhunderts zuriickreichen, und beschaftigt sich mít der intensiven Aufschwungphase, die
in Zusammenhang mít der Zuwanderung fremder Handwerker
wahrend des 16. Jahrhunderts einsetzte. Die Zunftartikel der Altstadter
und Neustadter Zunft der Maurer und Steinmetze weisen fiir den
untersuchten Zeitraum eine inhaltliche Nahe auf, die auf eine gegenseitige Verkniipfung dieser beiden Organisationen schlief?.en laf?.t.
Trotzdem hatte die Altstadter Zunft die renommiertere Stellung ione,
cleno sie diente als Widerspruchsorgan fiir die Mehrheit der landlichen Ziinfte und in sie tra ten auch viele Baumeister ein, die urspriinglich in der Neustadter Zunft gewirkt hatten. Die auf?.ergewohnliche
Stellung der Altstadter Zunft und ihr Úbergewicht iiber die Neustadter Organisation wird auch durch die Filiationen der Ziinfte bestatigt. Eine ahnliche Entwicklung, wenn auch mít gewisser zeitlicher
V erschiebung, durchliefen auch die Prager Ziinfte der Zimmerleute.
Ludmila Fialová -Pavla Horská, Die Matrikeln der Prager Neustadt mit den Augen eines Historikers der Sozialgeschichte des 17.
und 18.Jahrhunderts gesehen (S. 191-204)
Die Erforschung der Matrikeln aus den einzelnen Neustadter
Pfarrbezirken vom Ende des Dreif?.igjahrigen Krieges bis zu den josephinischen Reformen der Pfarrorganisation- es handelt sich also ausschlief?.lich um christlich-katholischer Dokumente- deutete eine fast
identische Entwicklung in den einzelnen Pfarrbezirken an. Die Zahl
der demographischen Ereignisse dokumentiert die wenig ausgepragte
Entwicklung der Neustadt bis ins erste Viertel des 18. Jahrhunderts,
wo sich langsam die Anzahl dieser Ereignisse verdoppelt, und zwar
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trotz einer ungiinstigen Entwicklung der Sterblichkeitsverhaltnisse.
Diese verschlechterten sich aufgrund der iiblichen Pestwellen, Kriege
und Hungersnote regelmaí?,ig. Es wird aber auch der giinstige Einfluí?, angesprochen, den die zahlreichen Migrationswellen junger Bevolkerungsgruppen aus den landlichen Gebieten Bohmens auf die
Erhohung der Neustadter Einwohnerzahl im 18. Jahrhundert hatte.
Abschlieí?,end empfehlen die Autorinnen die Ausnutzung des verhaltnismaí?,ig komplexen Bestands der Neustadter Pfarrmatrikeln fur eine
systematische historisch-soziologische Forschung, zu der natiirlich
auch andere Qyellen hínzuzuziehen sind. Als lnspiration konnte das
Werk von Peter Laslett dienen, der diese Qyellengattung zur Erforschung der sozialen Hierarchie der englischen Gesellschaft im 17. J ahrhundert verwendet hat.
Ondřej Bastl, Neustadter Kloster im 18.Jahrhundert (S. 205-214)
Der Autor erstellt einen kurzen Abrií?, der Entwicklung der einzelnen Klosterkomplexe aufNeustadter Gebíet seít den Griindungsaktivitaten Karls IV. Er konzentríert sích dann besonders auf das 17. und
18. Jahrhundert, als sích díe Anzahl der in dieser Prager Stadt tatígen
Orden deutlích erhohte und diese mít íhrer Bautatígkeít zu eíner
Veranderung der architektonischen Gestalt der Neustadt beítrugen.
Abschlíeí?,end bewertet der Autor den Einfluí?, der josephinischen
Reformen auf Charakter und Anzahl der Neustadter Kloster: Von
urspriinglich 17 Klostern blieben nur 5 erhalten.

Milan Kreuzzieger, Die Kapelle des Neustadter Rathauses und ihre
kiinstlerische Ausschmiickung (S. 215-224)
Die kunsthistorische Studie macht kurz mít der baugeschichtlichen
Entwícklung des Neustadter Rathauses vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zu den Umbauten am Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt.
Danach konzentriert sich der Beítrag auf der Grundlage archivalischer Qyellen auf die Entwicklung des lnterieurs der Rathauskapelle
und deren kiinstlerischer Ausschmiickung. Der Autor fand zahlreiche
lnformationen zum barocken Umbau sowíe zum Zustand des lnterieurs am Anfang des 20. J ahrhunderts, wobei die 1900 entstandenen
Aufnahmen des Photographen Eckert von groí?,er Bedeutung waren.
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Das folgende J ahrhundert brachte einen Austausch des Mobiliars und
damit verbunden eine umfassende Zerstorung der kunstlerischen Ausstattung dieses Ortes mit sich. Abschliegend werden auch solche Kunstwerke erwahnt, auf die bestimmte Qyellen (z. B. Testamente) als
Bestandteil der Ausstattung des Rathauses hinweisen und deren sakraler Charakter auf eine Unterbringung gerade in den Raumen der
Kapelle hindeutet.

Jan Royt, Die Geschichte der Jungfrau Marie auf dem Karlov
(S. 225-232)
Der Beitrag macht mit den innerkirchlichen Auseinandersetzungen bekannt, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts um ein Bild entbrannten, das sich im Neustadter Kloster der Augustiner-Chorherren
befand. Die theologischen Auseinandersetzungen zwischen dem Abt
des Klosters und dem Prager Erzbischof wuchsen nicht nur uber die
Grenzen des Landes hinaus, sondern machten auch Eingriffe der
weltlichen Verwaltung erforderlich. Die Streitigkeiten hingen mit einer
weniger ublichen Gestaltung des Bildthemas -vom ikonographischen
Typ her eine Maria Gravida - und mit der Fahigkeit des Bildes zusammen, Wunder zu vollbringen. Sie werden hier als zeitgenossisches
Beispiel zur Illustration fur unterschiedliche Ansichten innerhalb der
Kirche verwendet, die oft bei ahnlichen Prozessen institutionalisierter
Genehmigung einer Bilderverehrung oder auch bei Beatifikationsprozessen und Heiligsprechungen an die Oberflache drangen. Der Autor
berucksichtigt dabei auch die Einstellung der Neustadter V erwaltung
zu diesem Streit, in dem sich die Ratsherren eindeutig auf die Seite
des Augustinerklosters stellten.
Michal Svatoš, Die Idee der Anlage eines Universitatskampus in
Prag (S. 233-242)
Die Prager Universitat bildete niemals in ihrer Geschichte eine isolierte lnsel im Stadtganzen. Von Anfang an waren ihre Gebaude uber
die ganze Stadt verstreut. Den Impuls zu cinem neuen Verstandnis
des universitaren Raums gab erst die Teilung der Karl-FerdinandUniversitat im Jahr 1882. Der Kern des neuen Sitzes der Universitat
verlagerte sich in die Neustadt an das obere Ende des Karlsplatzes, wo
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nun die vollstandige Bebauung des geraumigen Gebietes Albertov einsetzte. Zudem entstand Anfang dieses Jahrhunderts in Zusammenhang mít der Assanierung eines Teils der Prager Altstadt die Idee
eines universitaren Zentrums auf den neugewonnen Flachen. Diese
Absicht wurde aber nur zu einem geringen Teil realisiert (Gebaude
der Philosophischen und der Juristischen Fakultat). Die Zwischenkriegszeit brachte ebenfalls verschiedene Plane hinsichtlich des Standorts eines Universitatszentrums, wobei auch Ortlichkeiten augerhalb
Prags in Betracht gezogen wurden. Die erste wirklich urbanistische
Absicht zur Schaffung eines akademischen Kampus ist aber erst mít
der Nachkriegszeit und mit dem Architekten Josef Havlíček verbunden. Der Beitrag macht den Leser mít allen Details dieses grogziigigen
Projekts bekannt, das auf alle Funktionen des universitaren Lebens
Rucksicht nahm und sich den Einfliissen des Funktionalismus nicht
verschloK Das gesamte Areal warvom Architekten als eine Art StadtGarten-Komplex konzipiert und in den Bereich Albertov verlagert
worden, wobei aber nicht an die schon bestehenden Universitatsgebaude angekniipft werden sollte. Der umfangreiche Pian wurde nur
bruchstiickhaft verwirklicht, aber das Projekt mít seiner Reflexion der
Bediirfnisse eines modernen universitaren Zentrums verdient sicherlich Beachtung.

Ludmila Hlaváčková - Petr Svobodný, Entstehung und Entwicklung des Krankenhauszentrums der Neustadtvom Ende des 18.
Jahrhunderts bis zur Gegenwart (S. 243-259)
lm ersten Teil der gemeinsamen Studie skizziert die Autorin
zunachst die wichtigsten Momente und Probleme in der Entwicklung
des Neustadter Krankenhauskomplexes. Am Beginn seiner heute zweihundertjahrigen Geschichte standen die josephinischen Reformen und
die Entstehung von Einrichtungen des sozialen Gesundheitswesens
auf dem Gebiet der Prager Neustadt mit dem allgemeinen Krankenhaus an der Spitze. Die Entwicklung dieser Institution, die von Anfang an (seit 1791) die heilende mít der wissenschaftlich-padagogischen Funktion verband, wird hier mit allen Problemen vorgestellt,
die sich aus dem Konflikt dieser beiden Funktionen und dem Druck
rechtlicher und wirtschaftlicher Umstande ergeben. Detailliert wer-
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den die einzelnen Bemiihungen um eine Erweiterung und Modernisierung des allgemeinen Krankenhauses sowie die Plane und schlieElich
auch die Realisierung eines neuen Krankenhauszentrums am linken
Ufer der Moldau in Motol geschildert. AuEerdem widmete die Autorin ihreAufmerksamkeit den Beziehungen bzw. dem EinfluE des Neustadter Krankenhauskomplexes auf die Ausbildung der Siedlungs- und
Dienstleistungsstruktur in diesem Teil von Prag.
Der Mitautor des Beitrags erganzt den AbriE der historischen Entwicklung um einige Ďberlegungen zu der Frage, warum gerade auf
diesem Neustadter Gebiet ein Krankenhauszentrum entstand und
welche grundlegenden Probleme mit seiner Existenz verbunden waren. Die erste hypothetische Erwagung zeigt die Entwicklung des
Krankenhauses in einem sich immer neu wiederholenden Zyklus vom
entstehenden Bedarf an arztlichen Dienstleistungen bis zu deren Verwirklichung und Konfrontation mit den neuen Bediirfnissen der Gesellschaft. Hier wird auch der en tscheidende Einfluf?, der Doppelfunktion des allgemeinen Krankenhauses und das sich daraus ergebende
komplizierte Zusammenleben der klinischen und der allgemein-krankenhauseigenen Funktionen betont. Den AbschluE bildet eine kurze
Gegeniiberstellung der Prager (Neustadter) Entwicklung mit der Situation vergleichbarer mitteleuropaischer Stadte und ihrer klinischen
Zentren, wobei der Autor auf das Wirken schwer faEbarer psychologischer Momente bei der Griindung und der weiteren Entwicklung
von Krankenhausern aufmerksam macht.

Michaela Marek, Das Museum des Konigreiches Bohmen als
"Staatsbau" (S. 261-299)
Die Autorin verfolgt die einzelnen Phasen der Entstehung des Nationalmuseums in Prag, dessen Bau nach der Schleifung der Befestigungsanlagen zu einem die Gesamtheit der Neustadt abschlieEenden
Monument wurde. In der Studie lassen sich die Vorschlage hinsichtlich des Standortes und der architektonischen Gestalt des Gebaudes
verfogen, die von den Planen František Palackýs bis zur Diskussion
auf dem Landtag in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts reichten und mit der Ausschreibung eines Wettbewerbs fiir
den Bau des Objekts endeten. Die Inspirationsquellen fiir die archi-
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tektonische Gestalt des Nationalmuseums findet die Autorin auf der
Grundlage eines Vergleichs mit anderen gro!?,ziigigen architektonischen Werken, in denen der Stil des Historismus erkennbar ist, in
einer Reihe von europaischen Stadten. Das entscheidende Motiv bei
der architektonischen Umsetzung des Prager Nationalmuseums war
das Bestreben, sich vom Wiener Vorbild zu unterscheiden. Zu Beginn lie!?,en sich die Architekten starker von Pest inspirieren; der siegreiche Entwurf von Josef Schulz wies aber auch Einfliisse des Berliner
Reichstags auf. Weiter beschaftigt sich der Beitrag mit der Suche nach
einer geeigneten Stelle fur den Bau des Museums, an deren Ende ein
Ort stand, der als Zentrum moderner politischer T raditi onen der tschechischen Nation verstanden wurde. Jeder Schritt vom urspriinglichen
Gedanken bis zur Verwirklichung des Museumsbaus wird von der
Autorin als Bestandteil des tschechischen politischen Lebens interpretiert, das sich nach der Reform des Wahlrechts von 1882 auf den
Landtag konzentrierte. In den Landtagsdiskussionen, bei der Suche
nach einem geeigneten Standort und bei der Diskussion des architektonischen Antlitzes wurde das Nationalmuseum in Prag zu einem eindeutigen Politikum.

Jaroslav ]ásek, Zur Wasserversorgung der Prager Neustadt
(S. 301-304)
Wasser als ein die Entstehung und Entwicklung menschlicher
Siedlungen limitierendes Element bildete fur die Neustadter Lokalitat kein grundsatzliches Problem. Der Autor stellt die giinstigen geologischen Bedingungen vor, die der Stadt von Anfang an geniigend
Wasser sicherten. Die ersten, von schriftlichen Qyellen nicht bestatigten Informationen uber eine Wasserleitung in der Neustadt beziehen sich bereits auf die Mitte des 14. Jahrhunderts. Gegen Ende des
15. Jahrhunderts war auf dem dortigen Territorium ein wasserwirtschaftliches System mit ganzflachiger Versorgung durch Moldauwasser
errichtet worden. Dieses System bestand bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu einer grundlegenden Veranderung kam es erst Mitte
des 19. Jahrhunderts, als die beiden Neustadter Wasserwerke Šitkovská und Novomlýnská um das dritte Werk Žofínská erganzt wurden.
Der Autor merkt an, cla!?, nicht einmal die schlechte Qyalitat des kom-
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munalen Wassers im 19. J ahrhundert die Stadtverwaltung zu einschneidenden MaBnahmen veranlaBte. Das Beispiel des Erfinders Romuald
Božek, der in der zweiten Ha.lfte des 19. Jahrhunderts zum Inspektor
der Prager Wasserwerke ernannt wurde, zeigt ganz im Gegenteil die
eindeutig negative Beziehung des Magistrats zu einer Modernisierung des Wasserleitungssystems. Diese Modernisierung erfolgte erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Jiří Pešek, Die Neustadt in der Funktionsstruktur der Prager Agglomeration an der Wende des 19. zum 20.Jahrhundert (S. 305-313)
Der Beitrag legt eine Zusammenfassung von bisherigen Teilstudien
des Autors vor und versucht die Stellung der Prager Neustadt in der
Struktur der Prager Agglomeration zu erfassen. Wahrend der Zeitraum bis zur Vereinigung der Prager Stadte durch eine ambivalente
Beziehung der beiden zentralen Prager Stadte, der Altstadt und der
Neustadt, gekennzeichnet war, riickte das 19. Jahrhundert im vereinigten stadtischen Komplex die Frage nach dem nationalen Wetteifern des tschechischen und des deutschen Elements in den Vordergrund. Der Autor macht auf der Grundlage von Adressverzeichnissen
von der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert mit der Neustadt als
einem Raum bekannt, in dem sich Finanzinstitute- eines der entscheidenden Kennzeichen fiir eine GroBstadt mit Metropolencharakter
- ebenso konzentrierten wie Handelsfirmen und Zentralen von Industriebetrieben. Zu einer ahnlichen Konzentration kam es auf Neustadter Territorium auch im Bereich des (mittleren) Schulwesens, der
arztlichen Versorgung sowie der biirgerlichen Vergniigungsbetriebe.
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor der Ballung von Prager Advokaten in einigen renommierten Lokalitaten der Neustadt.
Dieser dynamischen Entwicklung entsprach die Sitaution in den Prager Vorstadten keineswegs, wo mitAusnahme der Koniglichen Weinberge (Královské Vinohrady) keine der Innenstadt konkurrenzfahigen Sekundarzentren entstanden. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bot die Neustadt Raum fiir die Erweiterung des historischen Funktionszentrums durch bauliche Verbesserungen und eine umfangreiche
Bebauung der Peripherien.
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Miloslava Melanová, Ein Beitrag Zll den lntegrationsprozessen
groBer Stadte. Bestrehllngen Zllr Schaffung eines GroB-Reichenberg
an der Wendevom 19. Zllm 20.Jahrhllndert (S. 315-325)
Reichenberg, in der zweiten Halfte des 19. llnd Zll Beginn des 20.
Jahrhunderts Kandidat fur die Hauptstadt der Deutschen in Bohmen,
hatte in dieser Zeit mít der Schaffung eines geniigend groBen Funktionskomplexes zu kampfen, der den angefuhrten politischen Absichten entsprechen sollte. Diese Absichten fanden ihren Hohepunkt in
Úberlegungen, ein selbstandiges "Deutschbohmen" mít Reichenberg
als Hauptstadt einzurichten. Die Autorin verfolgt die intensive bauliche und industrielle Entwicklung der Stadt, die von einer umfassenden Modernisierung des stadtischen Lebens begleitet und nach 1901
auch einem eigenen Gebietsplan unterstellt wurde. Trotz eines Anwachsens der Einwohnerzahl in den letzten drei J ahrzehnten des 19.
Jahrhunderts fiel Reichenberg in dieser Hinsicht hinter eine Reihe
anderer bohmischer Stadte zuriick, denen es im Gegensatz zum nordbohmischen Zentrum gelang, uber ihre traditionellen Grenzen hinaus zu expandieren und Vorstadte einzugemeinden. Reichenberg
bemiihte sich seit Mitte der achtziger Jahre, als deutsche Nationalisten die Fuhrung der Stadtverwaltung ubernahmen, ebenfalls um eine
solche VergroBerung. Der Beitrag dokumentiert detailliert ein halbes
Jahrhundert vergeblicher Bemiihungen um eine VergroBerung der
Stadt durch Eingemeindung der umliegenden Gemeinden, wobei die
Reichenberger Stadtverwaltung zur Unterstiitzung ihrer Argumente
haufig die Entwicklung der Prager Agglomeration anfuhrte. Samtliche Initiativen endeten aufgrund der ablehnden Haltung der Bezirksselbstverwaltung und der Tragheit der staatlichen Zentralverwaltung
erfolglos. An dieser Situation anderte auch die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik nichts. Auch weiterhin konnten die unterschiedlichen Interessen der Selbstverwaltungsgremien nicht uberwunden werden. Reichenberg muBte auf eine Eingemeindung der
Vorstadte bis 193 9 warten, als diese vom nationalsozialistischen
Regime angeordnet wurde.
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Miroslava Přikrylová, Die Prager Neustadt auf graphischen Blattem (S. 327-351)
Die Autorin stellt die bedeutendsten graphischen Werke vor, díe
díe Entwícklung der Gestalt der Prager Neustadt seít 1493, als der
erste bekannte Holzschnítt mít eíner Gesamtansícht von Prag erstellt
wurde, festgehalten haben. Das 16. Jahrhundert bríngt eíníge weníge
Werke, díe das Prager Panorama erfassen und díe íhren Hohepunkt
ím bekannten Sadeler-Prospektvon 1606 finden. lm 17.Jahrhundert
steígt díe Anzahl graphíscher Blatter mít der Abbíldung von Pragensía
und díeser Prozeg setzt sích auch ím 18. Jahrhundert fort, als díe Prager Veduten um den neuen Typus dargestellter Festlíchkeíten erganzt
werden. Das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts trug eíníge Kollektíonen graphíscher Blatter grogeren Formats beí, díe bereíts Ansíchten der eínzelnen Stadtteíle boten. In den ersten siebzíg Jahren des
19. Jahrhunderts erlebte díe graphísche Vedute eíne unerhorte Blute.
Groge Gesamtansíchten von Prag traten freílich gegeniiber kleíneren
Formaten zuriick, díe als Bestandteíl von Alben und verschiedenen
Reísefuhrern erschíenen. Dank díeser Blatter íst díe Gestalt bedeutender Neustadter Bauten und Stadtraume genauestens dokumentíert.
Zur am haufigsten abgebíldeten Lokalitatwurde der Rogmarkt (heute
Wenzelsplatz).
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