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 Období třicetileté války v městském prostředí nepatří v české historiografii 

k frekventovaným tématům, na rozdíl od jeho velkých postav z panovnických a šlechtických 

rodin (Gustav II. Adolf, Richelieu, Maxmilián Bavorský, Valdštejn aj.). Rovněž komplexních 

syntéz onoho vleklého konfliktu u nás dosud vzniklo poskrovnu, nemluvě o zpracování 

problematiky sociokulturní a antropologické, kterou si vyžadují moderní světové trendy. 

Historici nejsou ani dnes sjednoceni v klasifikaci a v terminologii – opuštěna sice již byla 

škatulka třicetileté války jako výlučně náboženského konfliktu a přidány byly aspekty 

politické, ekonomické a sociální, nicméně přetrvává např. otázka časového a prostorového 

vymezení. Někteří badatelé se tak přiklánějí k označení „tzv. třicetiletá válka“, jiní tradiční 

termín úplně odmítají s poukazem na boje, které jí předcházely i které po ní následovaly. Jako 

neudržitelné se ukázalo prostorové omezení na Říši. Bouřlivé debaty se rozvinuly při 

sledování kořenů konfliktu, zvláště při klasifikaci údajné krize evropské společnosti. Za 

mystifikující je možno označit takové studie, které se snažily poukázat na nacionalistické 

aspekty třicetileté války. Tu ostatně různí autoři pojímali různě – deskriptivně a 

chronologicky, narativně, jako komparaci v několika dimenzích či jako galerii dějinotvorných 

jedinců. V posledních desetiletích se do zorného úhlu pohledu dostávají ve větší míře také 

města, která sice byla jen trpným účastníkem ozbrojených sporů, sehrávala ovšem 

nezpochybnitelnou, zvláště ekonomickou roli. Za průkopnické na urbánním poli sledované 

doby můžeme považovat studie Bernda Roecka o Augsburku, přidávají se však další 

západoevropští (i američtí) badatelé. Především v Německu jsou pořádána odborná sympozia, 

věnovaná problematice měst za třicetileté války a jednotlivým aspektům tehdejšího života. 

Poznatky a závěry z nich pronikly již také do naší odborné literatury, která se sice dosud 

nemůže pochlubit žádným reprezentativním kompendiem, ale naznačuje své možnosti (J. 

Miller, edice Dějiny měst aj.). Bohužel, pokud se již čeští historikové a historičky městům 

věnují, jedná se v drtivé většině o města předbělohorské éry, která v naší historiografii stále 

platí za konjunkturní téma. Města v období dlouhého válečného konfliktu a navazujícího 

barokního období jsou dosud tabula rasou, až na výjimky (I. Korbelářové) nejsou odpovídající 

práce vůbec k dispozici. K využití se alespoň nabízejí víceré edice městských kronik 

z českého a moravského prostředí, mnohdy pozoruhodné nejen svou obsahovou, ale i literární 

stránkou. Mělník nemůže nabídnout ani takovou kroniku, ani žádné dílčí zpracování své raně 

novověké fáze, dokonce ani jediný ucelený přehled svých dějin, nebudeme-li za takový 

považovat více než stoletou vlastivědu. 

Mělnický městský archiv, uložený v SOkA Mělník, je přitom nesmírně bohatou 

studnicí pro poznání takřka všech aspektů života tohoto města v letech 1618-1648. Spisy a 



městské knihy, dohromady mnoho tisíc folií, představují mimořádný materiál, jehož význam 

je bez nadsázky nadregionální. Svými zápisy do období zasahuje prokazatelně jednadvacet 

knih nejrůznějšího obsahu – dvě knihy pamětní, čtyři kopiáře korespondence městské rady, ze 

sklonku války dva radní manuály, dále knihy domovní, kontribucí, patentů, testamentů, zápisů 

na vinice, dluhů, ale i pozemkové knihy městských poddaných z okolních vsí, protokol podací 

a registra vstoupení, obeslání a odkladů. Přestože mělnický archiv zůstává dosud inventárně 

nezpracován, je jeho součástí také již vytříděná složka Militare. Mělnická militaria bychom 

mohli rozdělit v první řadě na úřední korespondenci a na ostatní dokumenty. Korespondenci 

je dále možno rozčlenit na převažující přijatou a na méně početnou odeslanou, 

reprezentovanou zvláště kopiemi nebo koncepty, výjimečně originály. Z hlediska mělnických 

příjemců by se dalo členit dále na dominující městskou radu a na jednotlivé městské 

představitele. Nezanedbatelnou část tvoří také korespondence, která byla určena vyššímu 

celku, pod nějž Mělník příslušel, mj. místům odvádějícím kontribuci v Litoměřickém kraji. 

Jedná se např. o císařské mandáty, nařízení české komory či kanceláře, některého z nejvyšších 

úředníků či celého jejich sboru, v době stavovského povstání direktorů. Z hlediska odesilatelů 

je velmi početně zastoupena korespondence s mnohými českými městy a se správci bližších i 

vzdálenějších panství. V další městem přijaté poště dominují listy od různých zemských 

úředníků, nejčastěji spojených se zásobováním, a s vojenskými veliteli a úředníky kvůli 

ubytování vojenských oddílů a jejich zaopatření. Mezi ostatními dokumenty, které nemají 

charakter korespondence, hrají prim různé rejstříky a kvitance, jsou tu však i osvědčení o 

stavu města a jeho nemovitostí. Tento zásadní fond bylo nutno při výzkumu rozšířit o další 

prameny – mj. o sedm kartonů v rámci Staré manipulace, o dokumenty v Archivu pražského 

arcibiskupství a ve fondu Podkomořského úřadu věnných měst (vše NA Praha), dále o některé 

archiválie z litoměřického oblastního archivu (zvláště z fondu Velkostatek Mělník), či o 

matriky v pražském oblastním archivu.    

Předbělohorský Mělník byl kvetoucím městem, těžícím ze své polohy na soutoku dvou 

největších českých řek a z okolních strání, vhodných pro pěstování vinné révy. Disponoval 

také nemalým vrchnostenským statkem, na němž se mohl věnovat režijnímu hospodaření. 

Hned na počátku husitských válek se stal městem kališnickým a na počátku třicetileté války 

v něm žilo sotva několik katolických jedinců. Evangelický děkan spravoval starobylý chrám 

sv. Petra a Pavla a také nedávno zřízený renesanční kostel sv. Ludmily na předměstí. Na něm 

a uvnitř hradeb žilo v přibližně sto osmdesáti domech nejvýše dva tisíce obyvatel, klesající 

tendence se přitom projevila patrně již před vypuknutím války. Zdejší měšťané požívali 

blahobytu především díky svým vinicím a ochodu s vínem, plně saturováno však bylo město i 



v dalších běžných řemeslech. Chránil jej pás hradeb se dvěma branami, opevněno bylo i 

předměstí. Srdcem města bylo náměstí s nejreprezentativnějšími domy s renesančními 

fasádami, v nichž žila místní elita (mj. Nedvědové z Peclinovce, Husové, Pruškové 

z Prušova), tvořící také mělnickou radu, scházející se na radnici, umístěné rovněž na náměstí. 

Potenciálně, i prakticky, konfliktní prostředí vytvářelo nutné soužití se zámeckou vrchností, 

ovládající mnoho desítek okolních vesnic, když byl zámek uvnitř městských hradeb, 

bezprostředně na konci jedné z ulic. Nejinak tomu bylo i v případě katolické instituce pod 

městem, augustiniánského kláštera sv. Vavřince v Pšovce, kde se konaly bohoslužby pro 

věřící pod jednou. Spory se zámkem i s klášterem byly zvláště ekonomického rázu, ale 

vyhrocovaly se i ty politicko-náboženské. Vrcholem bylo přepadení a vyplenění pšoveckého 

kláštera mělnickými branci roku 1611.       

Mělnická populace byla jistě nemálo postižena morem roku 1599, který zastavil její 

rozkvět. Epidemie se přitom objevila před Bílou horou ještě jednou. Není proto na místě 

mluvit o populačním regresu jen v důsledku války, byť ta přinesla další citelné ztráty. Ať již 

se jednalo o další morovou ránu na přelomu let 1631-1632, o náboženskou emigraci, nebo o 

uprchlíky před vojáky. Nejvíce počet mělnického obyvatelstva poklesl ve 40. letech 17. 

století, kdy se ke všem nesnázím přidaly ještě opakované švédské útoky. Přesto je 

nezpochybnitelné a svým způsobem obdivuhodné, že se místní populace dokázala během 

několika málo mírových let z útlumu, který dosvědčují i dochované matriky, vzpamatovat. 

Byť zničené předměstí mělo zůstat torzem svého původního stavu až do 19. století. Nebýt 

ničivých požárů ve druhé polovině 17. století a fatální morové epidemie roku 1680, mohla 

mělnická populace dosáhnout původních stavů mnohem dříve – považovat dlouhodobou 

resuscitaci města jen za důsledek třicetileté války by proto bylo zavádějící. Mizející původní 

obyvatelstvo bylo průběžně doplňováno novými usedlíky, z blízkého okolí, zvláště z vesnic 

mělnického panství (zámeckého i obecního), ale i ze vzdálenějších míst, výjimkou nebyli ani 

nově příchozí z jiných měst. Elita se přitom nezřídka rekrutovala z představitelů městských 

(císařský rychtář, kantor) a zámeckých funkcí (zámecký purkrabí, písaři). Bez zajímavosti 

nejsou doslova morganatické sňatky předních měšťanů se služebnými děvečkami, či naopak 

uzavírání manželství mezi mělnickými sousedy a příslušníky rytířského stavu. Překvapivé je 

zjištění o národnostní vyhraněnosti města ve sledovaném období – kromě Čechů zde jiné 

národnosti téměř nenacházíme, ani Židy a Němce (s výjimkou několika málo 

naturalizovaných jedinců), byť některé z poměrně blízkých vesnic byly čistě německého rázu 

(Kokořínsko). Skoro nikdo z Mělnických dokonce neovládal dostatečně dobře němčinu a se 

žádostí o překlady se museli městští představitelé obracet jinam. Městkou špičku tvořila úzká 



skupina nejzámožnějších měšťanů, většinou majitelů největších domů a rozlehlých 

nemovitostí, v první řadě samozřejmě vinic. Plnoprávnými obyvateli byli i ostatní majitelé 

městských domů. V těch ovšem žili rovněž početní podruzi, služebné obyvatelstvo, čeledíni a 

děvečky, na předměstí a v okolních chalupách pak nižší sociální skupiny, např. viniční 

dělníci, chudí a zestárlí mohli využít služeb špitálu. Profesně se město dělilo na obchodníky, 

řemeslníky, živnostníky, služebníky a představitele byrokratických a intelektuálních 

zaměstnání. Nejpodstatnější složku jeho obživy nicméně představovalo zemědělství, 

respektive vinařství a ovocnářství. Typická mělnická rodina se nelišila od rodiny v jiných 

městech sledovaného období, vykazovala s nimi shodné aspekty – patriarchální společnost, 

sňatková dostupnost a podobný průměrný sňatkový věk (26-27 let u mužů, 22-23 let u žen), 

vysoká dětská úmrtnost, nižší úmrtní věk žen, početné domácnosti, zahrnující i čeleď, 

existence domácností podružských aj.             

 Mělník byl nepochybně velmi dobře informován i o pražské defenestraci a o dalších 

událostech v hlavním městě. Kromě malé vzdálenosti sehrála svou roli také provázanost 

mělnických měšťanů s těmi pražskými. Jakým způsobem však Mělničtí na vypuknutí vzpoury 

reagovali, není jisté. Někteří ji prokazatelně přivítali, zaznít ale mohly také opatrnější hlasy – 

alibistické pobělohorské distancování se od všech činů direktorské falcké vlády je nicméně 

čistě tendenční. Mělničtí se účastnili generálních sněmů, hned na jednom z prvních zapůjčili 

vládě na válečné účely finanční prostředky, za což dostali do zástavy část nemovitostí kláštera 

augustiniánů v Pšovce. Na počátku roku 1620 pak do obecní držby koupili celý klášterní 

statek za více než osm tisíc kop míšeňských grošů. Tím se obecní pozemková držba 

zdvojnásobila, ale jen na rok, po Bílé hoře museli Mělničtí zase vše vrátit a ještě zaplatit 

pokutu a vynahradit ušlé zisky. Vysokou částku na zaplacení nákupu si město muselo obstarat 

půjčkami, přitom ještě dosud nesplatilo ani dluhy za předešle získané nemovitosti. Důležité 

bylo, že se díky proskripci jezuitů a řady nepohodlných katolických předáků hned v roce 1618 

zbavili nenáviděného zámeckého hejtmana Jakuba Horčického z Tepence, s nímž měli 

neustálé spory. I on se po habsburském vítězství na mělnický zámek vrátil a svou obnovenou 

moc dal Mělnickým nemálo pocítit. Ostatně dobré vztahy nemělo město ani s novým 

zámeckým držitelem, Václavem Šťastným Pětipeským, a velmi si oddechlo, když král 

Fridrich oznámil, že mu panství do dědičné držby neprodá, že mělnický zámek zůstane 

komorním majetkem. Během dvou a půl let nebylo město vystaveno ani nepřátelským 

útokům, ani vyčerpávajícím pobytům domácích vojsk. Jeho povinností bylo nicméně přispívat 

berní i sbírkami, tedy financemi a naturáliemi, v letech 1619 a 1620 Mělničtí stavěli také do 

pole určitý počet mužů. S postupujícím časem se nároky samozřejmě zvyšovaly, přesto 



nebyly nijak závratné. Kromě výrazného přispění na uvítací hostinu pro Fridricha Falckého, 

na niž zaslali deset sudů vína, poskytli oblíbený mok také celé řadě předních direktorů. Po 

bělohorském vítězství Habsburků si Mělničtí pospíšili s kapitulací a se složením slibu věrnosti 

Ferdinandovi II. To je ale neubránilo před vložením císařských jednotek, jejichž pobyt se měl 

od nynějška pro ně stát na desítky let každodenní realitou. 

Vztah městských obyvatel a vojáků se ustálil záhy na antagonismu. Měšťan byl 

přesvědčen o sociálně-deviantním chování de facto každého příslušníka armády a voják zase 

svého městského ubytovatele chápal jako ustrašeného, antimilitantního civilistu, který mu 

včas neodváděl požadované zaopatření. Jelikož v Mělníce vojáci pobývali v zimním i v letním 

období, upravovali mělničtí sousedé za tímto účelem některou z komor svého domu. 

Důstojníci měli nárok na více pokojů či na celé byty, nejvyšší důstojníci na kompletní domy 

nebo i na domů několik. Kromě ubytování měli Mělničtí vojákům poskytovat každodenně 

vyměřené porce jídla, pití a případně krmiva pro koně. Museli pro ně také péct komisní chléb 

a vařit pivo. I v době, kdy zde soldateska přímo nepobývala, se měli na jejím zaopatřování 

alespoň podílet odváděním kontribucí. Nepříjemnosti mohli mít přitom sousedé i s těmi 

vojáky, kteří kolem města pouze projížděli. Krádeže páchané vojáky byly v českém městě a 

ve vesnicích v době třicetileté války na denním pořádku. Nejčastěji a s největší oblibou byli 

loupeni koně, stejně často ale kradli vojáci také hovězí dobytek a jiné domácí zvířectvo, obilí, 

a v Mělníce ovšem i víno, ať již v podobě tekuté, nebo ve formě hroznů na vinicích.  Krádeže 

byly také nejčastějším zdrojem vzájemných konfliktů mezi vojáky a civilisty, společně 

s urážkami a s poškozováním hospodářova majetku. Zvláště když se vojáci posilnili 

alkoholem, bývali pro měšťany nesnesitelní. Opakovaly se také případy, kdy různé bandy 

císařských loupily v okolí města a na silnicích k němu vedoucích. Je však pravdou, že někteří 

z Mělnických mohli na vojenském lupu také participovat, obchodní spolupráce mezi obyvateli 

a vojáky byla jedním z běžných jevů raně novověkých válek, někteří z měšťanů si z ní udělali 

výnosné řemeslo. Jiní z Mělnických se k vojsku přímo nechávali naverbovat, výjimečné pak 

ale asi nebyly ani případy jejich dezercí. Zrovna tak místní ve chvíli, kdy byli povinni 

vypravit za své město nějakého ozbrojence, využili rádi služeb přespolního člověka, jenž 

k tomu byl ochoten.            

 Co se týče nepřátelských vojáků, první zkušenost zaznamenali Mělničtí se Sasy v době 

jejich vpádu v letech 1631-1632, ale hůře si počínaly až sasko-švédské jednotky o dva roky 

později, byť Mělník ani tehdy příliš citelně postižen nebyl. Teprve po švédském vpádu roku 

1639 zůstalo kdysi prosperující vinařské město z poloviny v troskách, přičemž někteří 

mělničtí obyvatelé padli, jiní utekli. Švédští vojáci se v Mělníce ve 40. letech 17. století 



objevili ještě několikrát, jejich poslední pobyt přesáhl i signování Vestfálského míru. Je nutno 

nicméně konstatovat, že povinnosti města vůči domácím a okupačním vojskům se od sebe 

v zásadě příliš nelišily, obě strany požadovaly zdroje finanční, materiální a případně i lidské, 

aniž by nepřátelská strana musela být vždy náročnější. Obě armády se také uchylovaly 

k výhrůžkám vojenskou exekucí, pokud by nebyly splněny jejich požadavky, a domáhaly se 

dodávek kontribucí. Domnívám se však, že tvrzení o nerozlišování domácích a nepřátelských 

vojsk obyvateli českých měst a venkova není úplně přesné. Obě vojska sice způsobovala 

požáry, oběti a zruinování ekonomiky, dopouštěla se násilí, ale v případě císařských mužů 

bylo riziko přeci jen nižší a následky méně fatální, rovněž znásilňování bylo méně 

pravděpodobné. Navíc dovolání se nápravy bylo reálnější, byť obtížné a zdlouhavé. Z 

městských zápisů také vypozorujeme větší obavy obyvatel ve chvíli pobytu nepřátelských 

oddílů – zápisů je minimum, radní se nedostavovali na jednání, nepořádaly se trhy, téměř 

nikdo nevedl svou živnost. Obyvatelé města se tedy mnohem více než císařských obávali 

nepřátel a přednostně pro ně obstarávali požadované záležitosti. Strach z výhrůžek 

nepřátelských vojáků byl rovněž mnohem větší než z podobných od císařských důstojníků. 

V době nepřátelského útoku navíc město většinou přicházelo o svou elitu i o katolického 

děkana, prchající do bezpečí. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží kauza mělnického 

měšťana Adama Purkyně a kozlovského rychtáře Jana Kohouta, kteří měli v roce 1639 zradit 

a pomoci Švédům. Purkyně při dobývání města, Kohout při následném tažení nepřítele dále 

přes Labe. Mělnický soused se v důsledku obvinění ocitl nejprve v domácím vězení a poté byl 

eskortován do věznice v Praze. Následující soudní proces tohoto rozsahu neměl ve městě ve 

své době obdoby, bylo při něm nashromážděno velké množství výpovědí, podle kterých i dnes 

můžeme detailně rekonstruovat počínání obou obžalovaných v kritické době. Jak nakonec oba 

muži dopadli, se ale ze spisového materiálu bohužel nedovídáme.   

 Skutečné martyrium za třicetileté války neprožívala jen mužská populace měst, ale 

také ženy, vystavené nepřízni doby ještě výrazněji. Městská žena měla na starost kromě 

výchovy dětí také péči o celou domácnost a pokud ovdověla, stala se často samostatnou 

hospodyní celého majetku. Samostatně hospodařící ženou ale nutně nemusela být jen vdova, 

podobně např. i manželka muže, který se nechal naverbovat k armádě. Největším neštěstím 

pro takové z nich byli ovšem vojáci, pobývající v jejich domě. Již proto, že i ženina 

počestnost byla vystavena zvýšenému nebezpečí. Přesto se žena během válečných let nejen 

snažila udržet rodinné nemovitosti, ale případně je i rozšířit nebo vhodně arondovat, pro sebe 

a do budoucna pro své děti. Za války také pochopitelně došlo k zúžení vazby mezi matkou a 

synem, neboť ten pro ni představoval jistotu budoucího zaopatření a pomoci s hospodářstvím. 



Byla-li tato budoucnost ohrožena, nebála se žena např. obrátit se na nejvyšší místa s prosbou o 

propuštění svého syna z armády. Byť ve sledované době dosud nemůžeme hovořit o ženské 

emancipaci v českých městech, je pravdou, že sebevědomí některých žen bylo značné, jak se 

o tom mnohdy přesvědčila i městská rada. Navíc i v Mělníce existovala celá řada žen, která se 

zvláště ve věci náboženství rozhodovala naprosto samostatně, dokonce se neváhala kvůli víře 

od manžela i natrvalo odloučit – některé nezlomilo ani vězení. Do něho se mohla žena dostat i 

kvůli nějakému kriminálnímu deliktu, o těch závažnějších (cizoložství, infanticida, 

čarodějnictví) v Mělníce nemáme zprávy, doloženy jsou výlučně drobné krádeže, většinou 

páchané ženami z nižších sociálních vrstev, a přestupky, nejčastěji v podobě nactiutrhání. 

Samozřejmě nejenom vůči muži, ve stejné (ne-li větší) míře se žena dostávala do konfliktu 

s jinou ženou. V případě konfliktu s vlastním mužem se stávala nezřídka obětí domácího 

násilí, které asi právě kvůli tíživé válečné realitě gradovalo. Žena se ani nemohla vyhnout 

faktu, že byla objektem mužovy sexuální touhy, jíž byly za války popuštěny uzdy. To vše 

dohromady mělo za následek, že kvůli vyčerpání, fyzickému i psychickému, se vysokého 

věku dožila jen málokterá (nejen) mělnická žena.  

 Mělnické hospodářství bylo po celý raný novověk zaměřeno v první řadě na vinařství. 

Vinice se nacházely v bezprostřední blízkosti města i na okolních stráních podél Labe a svým 

majitelům poskytovaly značný životní nadstandard. Samozřejmě ale jen v případě dostatečné 

úrody, která byla závislá na mnoha faktorech – zvláště na přízni počasí a na vyvarování se 

vojenských pobytů. Na vinařství v Mělníce participovala drtivá většina obyvatelstva, byť 

celkové výnosy neznáme a o objemu produkce se tak můžeme jen dohadovat. Je však možné, 

že v úrodných letech se jednalo o mnoho set sudů, jejichž celková hodnota dosahovala desítek 

tisíc kop míšeňských grošů. Nezanedbatelné byla v Mělníce také ovocnářská produkce 

(jmenovitě broskve a třešně). Ve srovnání s vinařstvím zde pivovarnictví pouze paběrkovalo a 

místní produkce ani nemohla pokrýt nutnou potřebu. Pivo se vyrábělo bílé i hořké, várečné 

právo mělo jen několik mělnických rodin, k dispozici byl také obecní pivovar. Problémem ve 

sledovaném období byl kromě zvýšené spotřeby piva (vojáci) nedostatek surovin na jeho 

výrobu (zvláště obilí). Se stejným nebo s podobným nedostatkem se potýkali také mělničtí 

pekaři a řezníci, z nichž druzí jmenovaní tvořili společně s nákladníky vína přední řemesla ve 

městě. Měli zde také vlastní cech, stejně jako sladovníci, pekaři, krejčí, společně koláři, 

kováři a bednáři, dále kožešníci, ševci, zámečníci, společně provazníci, truhláři a zámečníci, 

samotný cech měli ještě soukeníci. Cechmistři se většinou řadili k místní elitě. Napočítáme 

tedy celkem deset cechů, které reprezentují čtrnáct řemesel, čímž ale jejich mělnický výčet 

nekončí. Byli tu také jednotlivci – zlatník, mlynáři, perníkář, zedníci, mydláři, svícníci a 



několik dalších. Mělník byl po řemeslnické stránce téměř soběstačný, importovat musel asi 

spíše jen výrobky producentů luxusních předmětů. Na mělnickém rynku prodávali své zboží 

hokynáři a hokynářky, na výroční trhy přijížděli přespolní obchodníci (pokud to ovšem za 

války situace dovolovala). Město mělo své příjmy z nejrůznějších poplatků a cel, mj. 

z hraničního, za sůl, za železo apod., jeho výdaje za války ale příjmy výrazně převýšily, takže 

došlo k nárůstu zadlužení. Bylo však prokázáno, že nemalé dluhy si město přinášelo již 

z období předbělohorského a není tudíž pravdivé ono tradované tvrzení, že města se nadměrně 

zadlužila teprve za třicetileté války.  

Výrazným aspektem mělnického hospodářství byla existence vrchnostenského statku, 

systematicky budovaného po staletí, nejvýrazněji se však rozšiřujícího až roku 1604 nákupem 

dolnopřívorského statku s mnoha hospodářskými podniky. Zvláště se dvorem s širokým 

příslušenstvím, pivovarem, mlýnem, vinicemi, krčmami aj.,  a samozřejmě také s poddanými, 

jichž bylo v době nákupu v několika vsích téměř pět desítek osedlých. Město ovšem své 

možnosti přepjalo, nemírně se zadlužilo a záhy muselo přistoupit k odprodeji dvou celých vsí 

k brandýskému panství. Velmi krátkodobého rázu byl zisk statku augustiniánského kláštera 

v Pšovce, který muselo město po bělohorských událostech samozřejmě vrátit. Za svá 

provinění bylo sice po roce 1620 potrestáno konfiskací majetku, ale po několika letech mu 

byly nemovitosti opět navráceny. Obecní vesnice můžeme rozdělit na dvě skupiny – na ty, 

které ležely v bezprostřední blízkosti města a byly s ním v mnoha ohledech spojeny, a na ty, 

které byly vzdálenější a jejichž postavení spíše odpovídalo vlastnickým vsím feudálních 

vrchností. Do první skupiny náleží dnešní mělnické městské části Podolí, Okrouhlík, Rybáře 

(dříve zvaný Kozlov) a Skuhrov, které městu byly povinny pouze jistým finančním poplatkem 

a neměly robotní ani naturální povinnosti. Do druhé skupiny je možno zahrnout vsi a části vsí 

dolnopřívorského statku (nejlidnatější Tuhaň a Dolní Přívory), jejichž obyvatelé byli vůči své 

městské vrchnosti zavázáni veškerými uvedenými povinnostmi. Rovněž na přívorském statku 

se nacházel hlavní hospodářský provoz, nenarušený ani následnými odprodeji, který skýtal 

městu zajímavé příjmy, především z produkce piva. Třicetiletá válka ale pro všechny obecní 

vsi bez rozdílu znamenala obrovské zatížení a způsobila jejich devastaci, která byla v případě 

Tuhaně a Přívor totální. Přesto i zde proběhla poválečná rekonstrukce velmi rychle.               

V kapitole o mělnických elitách jsem pokusil prozkoumat vzorek městské špičky, 

s cílem získat představu o jejím utváření a restrukturalizaci, o budování majetkové domény, o 

jejích rodinných a sociálních vztazích apod. Studium současně prokázalo ústup tradičních 

rodin, strategické sňatky jako způsob průniku mezi elitu, katolictví a konverze jako odrazový 

můstek ke kariéře, populační nedostatek elit ve 40. letech, spojený s jejich doplňováním i 



ekonomický úpadek elit ve stejné době. I pro Mělník je charakteristický průnik mezi zdejší 

elitu osobami, které zde byly sice sotva nově osedlé, ale měly nadprůměrný majetkový 

potenciál. Mělnické elity, zvláště 30. a 40. let, se tak rekrutovaly především ze zámeckých 

úředníků a do města dosazených císařských rychtářů. Tradiční rodiny jednak populačně 

stagnovaly nebo město trvale opouštěly, ale mělnické špičky, které by v uvedených letech ani 

nemohly fungovat bez hromadného přijímání nových členů, se samovolně doplňovaly. 

Primasem se mohl nyní stát i muž, který byl ještě nedávno obecním služebníkem. Při 

komparaci mělnických elit z počátku 20. a z konce 40. let zřetelně vidíme, jakou obměnou 

špička zdejší společnosti prošla, změnila se od základů. Co se týče elit radních, v Mělníce se 

během sledovatelných let (1617-1649) vystřídalo celkem 57 jedinců, přičemž neznáme data 

obnov a složení rad z let 1623-1626. K největší proměně ve složení rady došlo ve dvacátých 

letech (emigrace a rekatolizace) a na přelomu let 30. a 40. (ničivé švédské vpády). Kromě čtyř 

rodů žádná z rodin za celou sledovanou dobu neměla v radě vícenásobné zastoupení. 

Unikátem je případ radního Václava Zálužského, který svou konšelskou pozici zastával 

nepřetržitě od stavovského povstání do prvních poválečných let po Vestfálském míru. Úřední 

život ostatních radních byl mnohem kratší, deset funkčních let překročil jen málokdo. Na 

pozici mělnického primase se během uvedených let vystřídalo osob osm. Bez přerušení po pět 

let úřad zastávali pouze oba Pruškové, ostatní měli kratší volební období, zato opakovaná – 

Jan Šerer byl zvolen hned třikrát. Signifikantní byla provázanost mezi radními a zámeckými 

nebo královskými úředníky. Nemusí přitom platit rovnítko mezi elitami radními a elitami 

ekonomickými. Ve větší míře se sice opravdu kryly, ale v Mělníce také byly velmi zámožné 

rodiny, které patrně netoužily po angažovanosti v městské správě (Vyžralové, Šeller, 

nobilitovaní Střelcové z Lebenperka). Erbem a predikátem se ve městě kromě Střelců mohli 

pochlubit Pruškové, Nedvědové, Wolfové, teprve po válce i další (Hamák). Zdroje 

zámožnosti mělnických elit byly podobné – vinařství, lukrativní řemeslo (řeznictví, 

sladovnictví), zemědělské a hospodářské podnikání (polnosti, dvory, sladovny, pivovary), 

v neposlední řadě také sňatky – vdovy po zdejších měšťanech byly velmi vyhledávány. 

Intelektuální elitu v Mělníce představovali výlučně radní písaři a správci mělnické školy. I 

někteří jejich zástupci však dokázali proniknout mezi absolutní špičku majetkovou a radní.      

 Následně jsem se snažil prokázat, že bychom neměli propadnout mylné představě, že 

české město, a potažmo i venkov, nedisponovalo žádnými možnostmi, jak válečné realitě 

vzdorovat. Obyvatelstvo se muselo přizpůsobit a také to dokázalo. Hlavní otázkou dne se 

stalo přežití, vedoucí k semknutí rodiny, někde snad i k semknutí celých komunit. Prohloubila 

se spolupráce mezi jednotlivými městy, zvláště na bázi informační. Město si také postupně 



vypracovalo strategii vlastních obranných mechanismů. Pouze na okraji přitom stály obrana 

se zbraní v ruce a na opačném konci útěk z domova. Město si bylo dobře vědomo své 

ekonomické potřebnosti a toho, že je nezanedbatelnou součástí státního systému hospodářství. 

Stížnosti, urgence a požadavky (mj. na odpuštění či slevení různých poplatků či kontribucí, na 

snížení počtu vojáků) městských představitelů sice vždy nepadly na úrodnou půdu, ale 

vyvinuly se rychle v určitý nátlakový prostředek za strany měst vůči vládě a panovníkovi. 

Z měst úřadům adresované písemnosti dostávaly standardní podobu, v nichž se město 

stylizovalo do podoby nanejvýše zchuzené, vyloupené, případně i vypálené, a tudíž velmi 

politováníhodné obce. Poukazovalo na zásady křesťanské morálky a uchylovalo se 

k pohrůžkám odchodu obyvatel z místa, což by vedlo k zániku lokálního hospodářství, které 

pochopitelně nemohlo být ve státním zájmu. Úředníci to tudíž nemohli brát na lehkou váhu. 

V Praze se mnohokrát objevila mělnická delegace, která se snažila vyjednat v rámci možností 

lepší podmínky pro své město. Rovněž uvnitř komunity se našly záhy způsoby, jak přežít 

válečné období, a to i dobu pobytu císařského oddílu nebo dokonce dobu okupace. Jednalo se 

o kolaboraci, překupování kradeného zboží, vzájemnou solidaritu, ale i o podvody apod. 

Městští představitelé se neštítili ani poukazování na možnost zatížit jiné lokality, podle jejich 

přesvědčení méně postižené.  

    Dvacátá léta 17. století byla dekádou, ve které došlo patrně k nejvýraznější sociální a 

ideologické proměně studovaného města. Císařské mandáty nejprve ze země vypověděly 

evangelické duchovní, zakázaly přijímání nekatolických osob za obyvatele měst a 

provozování živností nekatolíkům, aby následně zaútočily i na víru všech osobně svobodných 

jedinců v českých zemích. Kdo se odmítl podřídit, měl prodat svůj majetek a ze země se 

vystěhovat. Následoval exodus, který v kališnickém Mělníce postihl blíže neznámý počet 

osob, snad jen o nemnoho překračující stovku jedinců, znamenající přesto výrazné 

demografické oslabení města. Zároveň je ale třeba doplnit, že většina mělnických špiček dala 

před nejistotou v exilu přednost konverzi a ve městě zůstala. Ti, kteří odešli, nalezli nový 

domov ponejvíce v pohraničních saských městech v Krušnohoří (Geising, Freiberg aj.), 

výjimečně v Drážďanech nebo v Žitavě a v Pirně. Rekatolizace v Mělníce proběhla podobně 

jako jinde, ve dvou fázích – po násilné akci (dragonády) následovalo zaměření na převýchovu 

a výuku. Výrazný podíl přitom v Mělníce sehráli jezuité a noví katoličtí děkanové, zvláště 

Ondřej Bartoloměj Fizýrek, který svůj úřad ve sledované době zastával nejdéle a navíc byl i 

z hlediska osobnostního nejvýraznější postavou mezi zdejšími církevními správci. Ti se 

museli během svého mělnického působení potýkat s mnoha nedostatky materiálního rázu a 

smířit se s pauperizací zdejšího záduší. Ačkoli se Mělník již od třicátých let deklaroval jako 



katolické město (přičemž zhruba před pouhým desetiletím bylo možno katolíky spočítat na 

prstech jedné ruky), neznamenalo to, že by odsud nekatolíci bezvýhradně vymizeli. Nejednalo 

se ale nicméně o hospodáře, nýbrž jen o nižší sociální vrstvy, případně i o několik manželek 

již konvertovavších mužů. Definitivní útok proti přežívajícím evangelíkům mohl být 

podniknut až po skončení válečných operací. Následně se zdařil natolik, že v Mělníce se až na 

jedinou výjimku nikdo k evangelické víře nepřihlásil ani po roce 1781, a že až do konce 19. 

století nebylo ve městě zapotřebí nekatolického kostela.          

 Výrazně za třicetileté války v Mělníce utrpěla kulturní stránka zdejšího života a rovněž 

měšťanská každodennost podlehla mnoha nepříjemným omezením. V úpadku bylo také 

mělnické školství, které se mohlo v předbělohorském období pochlubit zvučnými jmény, 

zatímco za války mělo potíže vůbec s obsazením místa kantora spolehlivou osobou. Ještě ve 

dvacátých letech si mohla i průměrná mělnická domácnost dovolit slušný blahobyt a 

sledování módních trendů v interiérech domácností, v odívání (pozorovat můžeme na základě 

mělnických pramenů i odlišnosti mezi mužskou a ženskou módou), ve stravování i v zábavě. 

Zámožní mělničtí obyvatelé se odívali do drahých látek a kožešin, zdobili se šperky, budovali 

si doma knihovny, bavili se lovem, hudbou a společenskými hrami, jejich hroby zdobily 

honosné náhrobní kameny. S postupujícími válečnými lety společenský život utichal (jednou 

z nejvýraznějších událostí se stala roku 1638 návštěva císaře Ferdinanda III.) a bohatství se 

rozplývalo, dříve slušně vydělávající lidé byli vděční za obyčejný chléb – živili v první řadě 

válku. Museli se vyrovnat s frustrující realitou a ti, co to nedokázali, podléhali deziluzi a 

rezignaci, mnohdy se také stávali psychicky labilními a potenciálně velmi konfliktními 

jedinci. Mezilidské vztahy o žádné idyle nesvědčí. Vždyť i partnerských konfliktů ve 

sledované době výrazně přibylo. Porovnat kriminalitu s jinými obdobími bohužel není možné 

pro absenci alternativních prací, nezdá se však přesto, že by nyní přesáhla běžné meze. 

Dokonce ani nevíme o žádných závažnějších deliktech. Požáry, které ve městě za války 

opakovaně vypukly, nebyly asi dílem žhářů, ale náhody, neopatrnosti nebo úmyslu vojáků. 

V kombinaci s nedostačujícími prostředky na údržbu nemovitostí ovšem znamenaly velkou 

devastaci města, které se na mnoha místech proměnilo spíše v hromadu trosek. Vykročit na 

cestu k barokní tváři mohl Mělník až po Vestfálském míru, ještě spíše však až po překonání 

morové epidemie (1680) a fatálního požáru (1681), tedy v 18. století, kdy svou novou podobu 

dostaly fasády zdejších domů, radnice, kdy byl přestavěn mělnický zámek a vystavěn 

kapucínský kostel s hospicem.   

 


