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Úvod 

I. 

Kdo by neznal Karlův most? Nezaměnitelnou část nejznámějšího 

panoramatu hlavního města Čech. Lokalitu, kterou téměř žádný 

návštěvník Prahy nevynechá. Místo spojené s osobností Karla IV. -

nejznámějšího a pravděpodobně nej významnějšího panovníka českých 

dějin. V řadě superlativů by se dalo pokračovat dlouho. Zájem 

odborníků i laiků o tuto stavbu trvá od jejího vzniku, dá se tedy o ní 

napsat ještě něco nového? 

Současná historiografie se již dávno neorientuje jenom na tzv. velké 

dějiny, politické a hospodářské vztahy mezi panovníky, obecné 

koncepce historického vývoje podmíněné nadosobními vztahy mezi 

strukturami politickými, hospodářskými či kulturními. Na pořad dne 

se dostávají i dějiny dosud opomíjených, obyčejných lidí, jednotlivých 

vesnic a měst, které se odehrávají každý všední den a které ukazují, že 

velkolepé obecné koncepce v takovýchto konkrétních případech zcela 

selhávají". 

Jako by pomocí mikroskopu, proniká historik stále níž a níž. Už 

nejde o dějiny národů a států, ale o obyvatele jednoho města, jedné 

čtvrti, jedné ulice, dokonce o jednu jedinou rodinu2 ', jež vytváří svým 

životem osobní dějiny, které se stávají součástí dějin celku. Nabízí se 

otázka, kdo koho vlastně formuje, zda dějiny nás nebo mi dějiny3 '. 

Toto pojetí nepožaduje změnu materiálů, se kterými historie pracuje, 

tj. s prameny. Především vyžaduje změnu úhlu pohledu na minulost a 

jiné druhy otázek, které jsou pramenům kladeny4 '. Tento 

mikroskopický úhel pohledu5 ' mi umožňuje zabývat se dějinami jediné 

marginální části celého města. Mostem, který spojoval dva břehy a ze 

dvou sídlišť vytvářel jedno. Pominu-li filozofický problém 

zprostředkování a uchopení dějin, pak mohu bádat o dějinách jediného 

místa v celém městě, aniž bych se musel bát nesmyslnosti celého 

počínání. 
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Pražský most byl nepochybně významným místem. Byl dílem císaře 

a českého krále, který po vzoru ideálního panovníka, budoval svůj 

pomník péčí o blaho svých poddaných. Byl významnou komunikací 

sloužící obchodu. Byl místem zvláštním a jediným svého druhu v 

Čechách. 

Most je stavba, kterou postavili lidé a tedy prostřednictvím lidí se 

utváří její dějiny. Nejde samozřejmě jen o události politických dějin, 

které se zrovna na mostě odehrály, ale i o úlohu, jakou most hrál 

v správě Starého města v minulosti, o každodenní život, který zde 

plynul jako kdekoliv jinde. 

Právě postavení mostu a jeho okolí v rámci Starého Města pražského 

činí lokalitu zajímavou a podává důkaz o její výjimečnosti. Most byl 

spravován vlastním úřadem, který měl na starosti vedle technického 

stavu hlavně vybírání mýtného a cla. Pod jeho pravomoc spadal nejen 

most, ale celá oblast říčních břehů, kde byly mlýny, brusírny a lovecké 

okrsky pražských rybářů. Rukama mosteckých úředníků vlastně 

procházela většina pražského obchodu, což znamená, že mostecký 

úřad nebyl nijak podřadná část městské samosprávy6 ' . 

Na tomto jediném místě z celého města je tedy možné sledovat 

mnoho zejména hospodářských aspektů dějin celé Prahy. Jelikož byl 

most zásadním článkem městské infrastruktury, byl neobyčejně 

frekventovaný a množství lidí po něm nejen přecházelo, ale přímo na 

něm, či jeho okolí trávilo část svého života. Prostřednictvím knih 

mosteckého úřadu, který měl mimo jiné i soudní pravomoci, můžeme 

sledovat i podoby každodenního života měšťanů. Je tedy zřejmé, že 

studium dějin tohoto místa přináší množství poznatků o minulosti. 

Mým hlavním cílem je prostřednictvím několika pohledů zdola7 ' 

poskytnout obraz života na pražském mostě v 16. a 17. století, který je 

součástí obrazu dějin Prahy. 

Ríkám-li obraz, myslím to doslova, jelikož se zatím necítím 

způsobilý k tomu, abych na základě zjištěných skutečností vytvořil 
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v souvislostech s ostatními částmi města mikrohistorickou sondu do 

života raně novověké Prahy a jejích obyvatel. Bádání o mostě 

neumožňuje postihnout všechny aspekty této problematiky, ale věřím, 

že by se tato studie mohla stát výchozím bodem pro širší pojetí. 
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II. 

Nyní je na místě pohovořit o důvodech, které mě vedly k volbě 

období raného novověku respektive 16. a 17. století. Důvody se 

vlastně nabízejí samy. Most byl založen v polovině 14. století a tudíž 

starší období nepřichází v úvahu. 15. století není v pramenech, které 

jsem měl k dispozici, zastoupeno v dostatečném rozsahu. K období 

zhruba mezi lety 1500 a 1700 naopak existuje ideální množství 

dokumentů, pro potřeby této práce, které se dá prostudovat. Navíc je 

to epocha, která byla nazvána nazval zlatou dobou měst českých8 ', 

připadala mi tedy nejvhodnější. 

Rozvoj městské samosprávy v období stavovské monarchie a 

používání češtiny jako hlavního úředního jazyka mi připravil takřka 

ideální podmínky ke studiu pramenů. Samozřejmě sehrál roli i osobní 

zájem o podzim středověku a počátek novověku. Souzní to také 

s trendy v zahraniční historiografii9 ', která mě inspirovala. Historici 

zabývající se dějinami každodennosti a mikrohistorií volí svá témat 

nejčastěji právě z tohoto období10 ', jelikož poskytuje dostatek zdrojů 

pro dějiny všedního dne. 

Pozdější období na mostě již má zcela jiný charakter a navíc 

pramenů je takové množství, že přesahují možnosti jedné diplomové 

práce. Zůstává pro mě výzvou dopracovat obraz života na mostě až do 

19. století, kdy byly v Praze postaveny další mosty a Karlův most 

ztratil svou výjimečnost. 

Hlavní složkou pramenů, ze kterých jsem vycházel, tvořily knihy 

mosteckého úřadu, které jsou uchovávány v Archivu hlavního města 

Prahy. Tyto knihy obsahují soupisy majetku úřadu, zápisy o koupích a 

prodejích, protokoly s výpověďmi svědků, záznamy o proclívaném 

zboží a výroční účty. Přístup k těmto informacím mi velmi usnadnila 

výběrová edice těchto knih z 16. a 17. století, která je součástí díla 

Josefa Teigeho - Základy starého místopisu pražského, jež jsem 

nejčastěji používal. 
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Tato edice obsahuje celý soubor pramenů vztahujících se nejen 

k mostu, ale i k řece Vltavě a jejímu okolí. Prospěšná byla i Teigeho 

vedlejší ediční činnost, kterou reprezentují Pražské příspěvky 

místopisné, kde byla publikována celá řada marginálií (kupř. regule 

rybářských bratrstev na Vltavě1"). 

Prameny, které jsem měl k dispozici, byly tedy vesměs úřední 

povahy, jejich jazyk byl jasný a většinou bez obrazných vyjádření, či 

posunutých významů. Dále jsem se mohl opřít o rozsáhlé práce 

kulturních historiků v 19. století zejména Zikmunda Wintera. Celek 

jsem potom doplnil studiem pragensií i obecně historické literatury. O 

jednotlivých titulech je pojednáno dále. 

Záměrně jsem vyhnul všem otázkám z dějin umění, jelikož tímto 

tématem se již zabývaly mnohem povolanější osoby než já a 

pochybuji, že bych jejich závěry nějak pozměnil. Mým záměrem je 

soustředit se na věci. kterými se dosud badatelé zabývali jenom 

povrchně a nebo vůbec ne. Snažil jsem se právě o onen nový pohled 

na stokrát známou památku, jakou je Karlův most. 

Chtěl bych, aby moje práce byla obrazem. Obrazem, který 

umožňuje nahlédnout na Karlův most v raném novověku. Jsem si 

vědom toho, že toto pojetí nesplňuje všechna kritéria pro 

mikrohistorickou studii a některá témata jsem nezkoumal do takové 

hloubky, kterou by si zasloužila. Přesto mám pocit, že to co jsem dělal, 

nebylo úplně zbytečné. Věřím totiž, že i obraz, který se nedochoval 

úplně, n e b o j e místy rozmazaný, má pro naše poznání cenu. 
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Pražský most - přehled bádání 

Přehled doposud napsaných prací a děl zabývajících se dějinami 

Karlova mostu by měl ukázat kontext, do kterého bude zasazena tato 

práce a vymezit ji vůči ostatním. Měl by rovněž dokázat, že toto téma 

není zdaleka vyčerpáno a stále j e co objevovat, byť se to u tak 

všeobecně známého místa může zdát podivné. 

Karlův most je významná a důležitá stavba. Už v době jeho vzniku 

mu autoři kronik věnovali pozornost. První zprávy pocházejí přirozeně 

z okruhu kronikářů okolo císaře Karla IV. Je překvapivé, že založení 

nového mostu císařem reflektuje pouze jeden ze čtyř kronikářů 

velkého Lucemburka a sice Beneš Krabice z Wcitmile. Ten ve své 

Kronice Pražského kostela" uvádí k roku 1357 hlavně popis slavností 

a událostí při císařově návštěvě v Metách2 '. Na konci se nachází jen 

krátká noticka o tom, jak císař položil základní kámen k novému 

mostu přes Vltavu. Tak malá pozornost je zvláštní v porovnání 

s předchůdcem Karlova mostu, mostem Juditiným. O jeho založení se 

kronikář Vincencius3 ' naopak velmi rozepisuje a velebí zakladatelský 

počin krále Vladislava četnými superlativy. Ostatní tři kronikáři4 'doby 

Karla IV. ve svých kronikách ho nezmiňují vůbec. Je to zvláštní, že 

právě Karel IV., který si bral za vzory antické císaře a jejich 

zakladatelské dílo, nebyl od vlastních kronikářů patřičně oslaven. Je 

možné, že most samotný oslavoval svou jedinečností a významem 

svého ťundátora dostatečně. 

Kronikářské záznamy 15.století jsou si svojí strukturou velmi 

podobné. Most reflektují v případě, že se na něm odehrála nějaká 

významná událost, popřípadě pokud byl výrazně poničen povodní 

(např. roku 1432). Na druhou stranu most byl definitivně dokončen až 

v roce 1503, tudíž se o něm dalo dříve jen těžko něco napsat. Jeho 

postavení jako významné památky a turistické atrakce teprve vznikalo 
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a nelze se tedy příliš divit, že si kronikáři všímají především událostí a 

nikoliv mostu samotného. 

Nejrozšířenější dílo století 16. - Hájkova Kronika česká'1 se už 

mostu věnuje více. Hájek se jako první zabýval dějinami mostů 

v Praze obecně. Jeho známý neortodoxní přístup k faktům, nejstarších 

českých dějin, mu umožnil odhalit čtenářům prvního stavitele mostů 

v Cechách. Byl j ím údajně kníže Mnata, jenž údajně přikázal v roce 

795r,) rozšířit Prahu i oba břehy a při té příležitosti nechal postavit 

dřevěný most. Tento vybájený Mnatův most, přecházel plynule do 

většiny publikací o pražském mostě až do konce 18.století, kdy 

Gelasius Dobner rozmetal Hájkovy konstrukce na prach. Přesto j e 

Kronika česká cenným zdrojem informací. Podává zprávu o 

dokončení mostu a hlavně zachycuje pověsti, které se vztahovaly 

k mostu a okolí. Nejznámější je o lazebnici Zuzaně a králi Václavovi 

IV. 

Hájek byl sice dobrý informátor, ale jeho kronika se zabývala 

obecnými dějinami Čech a Čechů a most se zde objevuje jen velmi 

okrajově. Přesto se v 16. století objevila novinka v percepci této 

pamětihodnosti. Ta se začala objevovat ve zprávách zahraničních 

cestovatelů coby turistické lákadlo7 '. 

Další století přináší postupnou proměnu. V 17. století byl pražský 

most středem pozornosti. Napomohl tomu hlavně švédský vpád do 

Prahy, který byl zastaven právě na mostě, a sílící kult Jana 

Nepomuckého, který se soustřeďoval mimo jiné na místo světcova 

skonu. Zvýšený zájem vyvolal i otázky po původu stavby a jejích 

předchůdcích. 

Kroku 1650 tak máme dochovanou první stručnou historii dvou 

pražských mostů (Juditina a Karlova). Kuriózní je, že tato historie není 

součástí žádného literárního díla, ale zcela prozaického dokumentu, 

totiž nového řádu pro mostecký úřad8). Zde se poprvé objevuje 

připomínka výjimečnosti celé stavby v kontextu Čech. Most je 
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nazýván vzácným klenotem a ozdobou hlavního města i království9 '. 

Pražští konšelé měli tedy v polovině 17. století pocit, že slávu a 

význam mostu je už třeba lidem připomínat, jelikož si ji sami 

neuvědomují. Zde přichází zlom. Od založení mostu uplynulo už 300 

let a v lidském pohledu na most se něco mění. Od této chvíle se 

začnou spisovatelé a historici zabývat mostem samotným. Najednou 

nejsou důležité jenom události, které se zde odehrály, ale i místo 

samotné, jeho výzdoba, jeho dějiny. 

V 18. století vychází první regionalistické práce o Praze. Hlavní 
(_ 

z nich je dílo jezuity Jana Floriana Hammerschmieda10 ' . Obsáhlé dílo 

se zabývá dějinami Prahy a jejími významnými památkami. V knize je 

celá jedna kapitola věnována mostu. Coby první pražský most se 

uvádí Hájkův výmysl. Inspirace Hájkem se nezapře ani v dalších 

částech, takže se dozvídáme i o dvojím utopení Jana Nepomuckého a 

Johánka z Pomuku. 

Hammerschmied je předchůdcem všech dalších autorů, kteří se 

mostu věnovali. Okruh témat, týkajících se mostu, která vytyčil ve 

svém díle převzala i většina následujících autorů, včetně mne. Jako 

první se věnoval úřadu mostu pražského, který v jeho době stále 

fungoval (zrušil ho až Josef II.). V souvislosti s ním připomíná 

navrácení práva vybírat clo císařem Ferdinandem I. v roce 1562"1. 

Několik odstavců věnoval slavnostem na mostě. Zde připomíná 

kupodivu slavnosti na počest mistra Jana Husa v roce 1517 a také 

příběh o sedláři Kakasovi, který se odehrál při slavnostním vjezdu 

Ludvíka Jagellonského12 ' . Tento příběh je mezi autory natolik 

populární, že se železnou pravidelností objevuje v téměř každé práci, 

která má něco společného s Karlovým mostem. 

V Hammerschmiedově době se j iž mohl most chlubit sochařskou 

výzdobou, tak jak ji známe dnes. Druhá část kapitoly je logicky 

věnována sochařské výzdobě a je j ímu programu. Kniha obsahuje 

seznam soch s jejich popisem a s legendami, které se k daným 
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světcům váží. J.F. Hammerschmied byl tedy prvním renomovaným 

autorem, který část svého díla věnoval výhradně Karlovu mostu, další 

ho však následovali. 

Ještě v 18. století vyšlo významné topografické dílo o Praze od 

Jaroslava Schallera l3). Přes velký rozsah knihy věnuje autor mostu jen 

několik nej základnějších poznámek, čímž zůstává věrný názvu svého 

díla a je spíše průvodcem, než vědeckým či literárním dílem. 

V roce 1827 vyšlo další pojednání o mostě od Václava Františka 

Welleby 14). Kniha je stále napůl průvodce a větší část je věnována 

popisu soch a legend o světcích. Dějiny jsou zpracovány jen velmi 

povrchně a opakující staré omyly. 

Práce Josefa Rudla z roku 184615) je velmi podobná. Část věnovaná 

dějinám je už mnohem delší, bohužel byla rozšířena hlavně o 

životopis Karla IV. a pro badání o mostě nemá zásadní význam. Dílo 

je zajímavé hlavně tím, že v jeho titulu se poprvé objevuje dnešní 

název mostu, totiž Karlův. Jméno Karlův most se totiž oficiálně začalo 

používat až v roce 1870lft) a tato práce je dokladem, že tento název se 

používal j iž mnohem dříve. 

I ematu Karlova mostu se v roce 1870 konečně ujala i česká 

historická věda. Josef Emler publikoval v Památkách archeologických 

článek o mostě a mosteckém úřadu17'. Materiál čerpal z městských 

knih a knih mosteckého úřadu. Jc to nejstarší česká, čistě vědecká 

studie o mostu a jeho dějinách, psaná zcela v duchu pozitivistického 

dějepisectví. Krátce jsou vylíčeny okolnosti založení mostu a jeho 

fyzické rozměry, větší část je věnována organizaci a struktuře 

mosteckého úřadu. Bohužel se Emler už k tomuto tématu nevrátil. 

Originální studie vyšla v roce 1890l8) u příležitosti povodně a 

velkého poškození mostu (na několika místech byl zcela protržen). Její 

dva autoři sepsali pojednání o mostech a jejich vztahu ke kultuře, o 

jejich úloze v písních, pověstech a úslovích. Zároveň zpracovali 

krátký přehled dějinných událostí na mostě a hlavně vytvořili přehled 

Ĺ',~-r\ŕ ( ^ u ^ u . v / I <• /V—Í . Ir U- J 
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o nejvyšší hladině Vltavy od založení mostu po současnost. Bohužel 

rozsah knihy je minimální a veškerá fakta jsou uváděna ve zkrácené 

podobě. Je to také jedna z posledních vědeckých prací o Karlově 

mostě napsaných německými badateli. 20.století j iž zcela ovládli 

badatelé čeští. 

Hned v roce 1902 vychází v Časopisu Společnosti přátel 

starožitností článek o dějinách mostu od A.B. Černého19 '. Článek je 

úmyslně krátký, jelikož autor hodlal publikovat rozsáhlejší práci 

k dějinám mostu, k čemuž bohužel nedošlo. 

Počátkem 20.století se most dočkal i své první výpravné, 

velkoformátové publikace, která měla hlavně reprezentační 

funkci.V roce 1909 archivář Jan Herain vydal popis a dějiny mostu20 ', 

které byly opatřeny množstvím velkých ilustrací. Z hlediska bádání 

však neobsahoval nic nového. 

Autorem který se věnoval pražským mostům nejvíce, byl historik 

Kamil Novotný, který své práce publikoval za první republiky a po 

druhé světové válce. Novotný se věnoval Juditinu i Karlovu mostu. 

Jeho práce patří k tématický nejčistším a nejinformovanějším. Studie o 

Juditině mostě2" nebyla dosud překonána. I v práci o Karlově mostě22', 

kterou vydal společně s Emanuelem Pochem, shromáždil poznatky 

získané z velkého množství pramenů. 

Problém ovšem je, že jeho pohled je opravdu úzce zaměřen pouze na 

most samotný. Vše co s ním přímo nesouvisí, nechává bez povšimnutí. 

Práce si všímá všech otázek kolem mostu od historických po 

architektonické. Jsou zde uvedeny všechny možné rozměry (výška, 

délka, počet oblouků, výše zábradlí apod.). Velmi pečlivě se věnuje 

výzdobě mostu, u reliéfů a soch na staroměstské mostecké věži 

podává i výklad ikonografického programu.V přílohách publikuje 

výřezy s obrazy mostu ze známých vedut Prahy. Z hlediska 

pozitivistické historiografie j e jeho práce v podstatě nepřekonatelná. 

Pečlivá heuristika se dá už jen stěží doplnit, zbývají jen nové 
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interpretace faktů. Svým následovníkům nechal Novotný jedinou 

možnost jak pokračovat v bádání o mostě - postupně rozšiřovat 

okruhy témat. Svým úzkým zaměřením nechal naštěstí prostor pro 

další badatele.. 

V 50. letech 20. století vyšly další dvě práce. Obě poměrně malého 

rozsahu. První je útlá knížečka zaměřena hlavně na výtvarnou 

charakteristiku mostu23 ' a jeho dějinami se vlastně nezabývá. Druhá 

práce sepsaná doktorkou Drobnou24 ' je poměrně přínosná. Otevírá 

totiž doposud opomíjená témata spojená s mostem - jako je život lidí 

na mostě a okolí, či slavnostní okamžiky, jejichž svědkem most byl. 

Tato práce je také doposud posledním publikovaným vědeckým 

příspěvkem k bádání o mostě. Nová témata, která kniha obsahuje 

nejsou probírána nijak do hloubky a vlastně ukazují cestu, kudy by se 

měli další badatelé vydat. 

Od 50.let sice vyšlo mnoho dalších publikací, jejichž tématem je 

nejstarší Pražský most, ale jejich funkce jc hlavně populárně naučná 

nebo vychází v souvislosti se stále větším rozvojem turistického ruchu 

v Praze a pro badatelské účely jsou v naprosté většině bezcenné. 
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Pražský most 

Jako většinu světových metropolí i Prahu rozděluje na dvě ěásti řeka. 

Zde, víceméně uprostřed Čech, vytváří řeka členitou kotlinu, kde 

sídlili lidé již v paleolitu. Za uplynulá tisíciletí se na březích 

vystřídaly desítky etnik vedených množstvím vládců a náčelníků -

někteří jen prošli, jiní se zdrželi a mnozí zůstali. 

V pražské kotlině byli vždy obydleny oba dva břehy řeky. Ne vždy 

na obou sídlil jenom jeden kmen, ale můžeme předpokládat, že 

potřeby pravěkých Pražanů vyžadovaly odedávna existenci stálého 

spojení. Dá se jen těžko předpokládat, že by už tenkrát existoval most, 

byť třeba primitivní a chatrný. Stavba podobného rozsahu byla mimo 

technické možnosti všech skupin pravěkého obyvatelstva v naší zemi 

usedlých. Spojení zajišťovaly brody a přívozy, jejichž funkce a 

význam postupem času jen pomalu klesaly. Většina jich fungovala 

ještě v novověku a poslední přívoz v centru města se udržel až do 

roku 195811. 

První most se v Praze objevil ve chvíli, kdy se toto místo stalo nejen 

těžištěm politické moci raně středověkého státu Přemyslovců, ale i 

ekonomickým centrem celé země. V tu chvíli se objem 

přepravovaného zboží a osob zvýšil natolik, že bylo zapotřebí stálé 

cesty přes vodní tok. 

Funkce prvního mostu, o kterém se zmiňuje už Kristiánova 
f y - ' , • 

legenda2 ', byla samozřejmě jasná, byl spojnicí. 

Spojoval nejen dva břehy, nýbrž i dva světy. Svět knížete (později 

krále) a jeho dvora, sakrální prostor Pražského hradu, politického a 

kultovního centra celé země, propojovaly dřevěné trámce (protože 

první most byl samozřejmě dřevěný) se světem rolníků, řemeslníků a 

obchodníků na ploše dnešního Starého Města. Vedle symbolické 

roviny, byl samozřejmě praktický důsledek existence mostu a tou byla 

možnost pohodlné přepravy zboží a lidí z jedné strany řeky na druhou. 
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První pražský most byl tedy dřevěný. Většina badatelů se shoduje31, 

že stál j inde než Karlův a Juditin. O tom kde přesně se nacházel, se 

přirozeně vedou spory. Uspořádání ranně středověké Prahy (resp. 

Hradu a okolí), tak jako ho známe z archeologických pramenů41, nám 

umožňuje se domnívat, že most stál na nejkratší spojnici mezi dvěma 

tržními centry. Z nichž jedno tvořil dnešní Ungelt a Staroměstské 

náměstí a druhé bylo v místech dnešního Klárova v podhradí 

Pražského hradu. Poloha tohoto mostu by se pravděpodobně dala 

ztotožnit se současným Mánesovým mostem. Most (možná by bylo 

přesnější označení můstek) trpěl pravidelnými povodněmi. K roku 

1118 Kosmas zaznamenal5 ' , že voda vystoupila 10 loktů nad podlahu 

mostu. Svědčí to nejen o velikosti povodně, ale i o výšce mostu. 

Přesto trvalo poměrně dlouho, než kníže (nikdo jiný prostředky na tak 

náročný podnik nedisponoval) nechal ve své metropoli postavil 

kamenný most. 

Ostatně Praha nebylo jediným městem, které takovou vymoženost 

nemělo k dispozici. Na celém území říše se kamenné mosty nacházely 

vlastně jen v severní Itálii a pocházely ještě z římských časů. Na sever 

od Alp stál v polovině 12.století jediný kamenný most v Řezně. Ani 

v západní Evropě nebyla situace o mnoho lepší. Stavba kamenného 

mostu byla stále událostí, která se dostávala do kronik. Stavitelé mostů 

se dokonce sdružovali do podobných bratrstev, jako o století později 

stavitelé katedrál6 '. 

Stavba takovéhoto formátu, by byla i v dnešních podmínkách drahá, 

v ranném středověku však nebyla jen drahá, ale také nepředstavitelně 

náročná a dlouhá. Dokonce ani český kníže by si ji za normálních 

podmínek nemohl dovolit. Navíc v podmínkách neustálých bojů o 

moc mezi jednotlivými kandidáty to bylo vlastnč nemožné. 

Vladislav II. nebyl naštěstí obyčejné kníže. Jeho osudy a činy jsou 

dobře známy ze spisu jeho kronikáře Vincencia7 '. Víme tedy, že 

Vladislav konsolidoval na delší dobu poměry v českém knížectví a 
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vedl aktivní zahraniční politiku. Nejdůležitější pro něj, i české země 

bylo spojenectví s císařem Fridrichem I. Barbarossou. Nejslavnější 

epizodou byla pak nesporně asistence Čechů při obléhání vzbouřeného 

Milána. Příběhy o udatenství českých reků pod hradbami jsou už po 

staletí předávány historiky a spisovateli, a tudíž dostatečně známé. Za 

pomoc byl Vladislav odměněn královským titulem a podílem na 

kořisti8'. 

Korunovace v pořadí druhého českého krále proběhla v roce 1158 

v Řezně. Jak víme zde stál jeden z prvních kamenných mostů a 

můžeme s jistotou předpokládat, že Vladislav most znal a s největší 

pravděpodobností se j ím zřejmě nechal inspirovat pro vlastní záměr. 

Nově získané královské důstojenství vyžadovalo, aby bylo 

zvýrazněno a potvrzeno nějakým počinem, který by byl pomníkem. 

Uskutečňování velkolepých stavebních podniků, na jedné straně 

oslavujících svého donátora, na druhé straně sloužící všeobecnému 

prospěchu, je vlastně jedním z určujících znamení dobrého vládce. 

Tradice a vzor římských císařů - mimo jiné budovatelů silnic, 

akvaduktů a mostů, byla po celý středověk pro evropské vládce 

určující. Ostatně kanovník Vincencius nazývá most, „císařským 

dílem" českého krále. Spekulujeme-li tedy o podnětech pro královo 

rozhodnutí, musíme mezi ně nutně zahrnout i tyto aspekty4 '. 

Připočteme-li k tomu skutečnost, že řezenskou korunovací se Praha 

změnila ze sídla jednoho z říšských knížat v sídlo královo, které se 

přeci nemohlo spokojit s nějakou lávkou na kůlech, pak rozhodnutí 

založit právě kamenný most bylo takřka nevyhnutelné. 

Zbývalo vyřešit problém s financováním. Uvědomíme-li si však, že 

čerstvě dobyté Miláno nebylo nejchudší italské město, pak máme 

velmi reálný zdroj finančních prostředků, kterými mohl český král 

disponovat. Jistotu, že tomu tak bylo, přirozeně nemáme. Most však 

byl postaven a tudíž i zaplacen. Pouhá kořist z Milána na to určitě 

nestačila, ale mohla pomoci dílo započít10 '. 
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Král se tedy rozhodl postavit v Praze kamenný most. Z výše 

uvedených důvodů je vysoce pravděpodobné, že ho k tomu inspiroval 

most řezenský vystavěný 1135 - 1146. Ten překonával Dunaj pomocí 

ostrůvků přirozených i umělých na nichž stály pilíře. Byl celý z 

kamene a v okruhu několika set kilometrů neměl obdoby. Chceme-li si 

vytvořit představu, jak pražský románský most vypadal, potom nám ji 

poskytne jeho doposud stojící řezenský příbuzný. Stavební huť, která 

ho vystavěla, pocházela ze severní Itálie1". Zde žili jediní mistři 

schopní zvládnout v této době tak složitou konstrukci. Jelikož se nedá 

předpokládat, že by se to v polovině 12. století v Bavorsku a okolí 

italskými stavebními hutěmi jen hemžilo, můžeme se domnívat, že 

titíž stavitelé přešli předvést své umění i do Prahy. 

Kdy k tomu vlastně došlo? Kronikář Vincencius nás informuje, že 

most byl vystavěn v letech 1164 - 1167, za pouhé tři roky by ovšem 

při tehdejších možnostech nepostavili ani most přes Botič a určitě ne 

přes Vltavu. Údaje je tedy potřeba brát s rezervou. Spíše je možné, že 

vyšehradský kanovník a dvorní kronikář krále Vladislava I., který se 

svým pánem často pobýval v cizině u císařského dvora, zaznamenal 

poslední tři roky stavby a její dokončení12 '. Vzdělanému knězi prostě 

nepřišlo na mysl, že by stavba mohla trvat déle. Není se čemu divit, 

vztah šlechty a církve k práci byl ještě po mnoho století spíše 

přezíravý. Kamil Novotný (jeden z největších znalců Juditina mostu) 

se domnívá, že přesná doba stavby se zjistit nedá, sám ji vymezuje 

roky 1158 - 1172, tedy korunovací Vladislava a jeho abdikací, 

s poukazem na to, že toto časové rozpětí odpovídá stavební realitě 12. 

století. 

Zde se ovšem dostáváme k rozporu. Zatím stále hovoříme o 

Vladislavovi, ale je všeobecně známo, že nejstarší pražský, potažmo 

český, kamenný most se přeci jmenuje Juditin. Kdo byla ona Judita a 

jaká byla její úloha při stavbě? Tato sestra durynského lankraběte, 

který byl manželem sestry Fridricha l13', měla jako manželka českého 
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krále podíl na jeho zakladatelské činnosti. Spolu se svým manželem 

založili cisterciácký klášter v Osek a sama pak ženský benediktýnský 

klášter v Teplicích14'. Nad mostem, který byl od 19. století označován 

jejím jménem, vykonávala cosi jako stavební dozor. Dohlížela na to, 

aby dílo započaté jejím manželem zdárně pokračovalo a dopčlo do 

konce. Její zásluhy jí kupodivu nikdo neupírá, jméno mostu je toho 

nejlepším důkazem. 

Juditin most 

Jak vlastně Juditin most vypadal a kde bychom mohli hledat jeho 

pozůstatky? Do umístění mostu se promítl rozvoj románské Prahy po 

stránce urbanistické a demografické. S přibývajícím počtem obyvatel 

se zástavba rozrůstala a centra osad se postupně přesouvala blíže 

dnešním. Význam Rynku a Ungeltu se nezměnil, ačkoliv pravobřežní 

osídlení nadále rostlo. Naopak význam tržní plochy v prostoru 

Klárova poklesl na úkor nového centra pražského podhradí, zhruba na 

území Malostranského náměstí15 '. Změna poloh si vyžádala novou 

spojnici - most, který z výše uvedených příčin měl být kamenný. Na 

staroměstské straně začínal Juditin most o několik metrů severněji, než 

most Karlův. Navazoval ulici, která protínala dnešní Klementinum a 

byla rovnoběžná s ulicí Platnéřskou. Most měl asi 22 oblouků16 '. Podle 

měření na dochovaných pilířích byl 513, 97 m. dlouhý a 6,8 m. široký. 

Jako stavební materiál posloužily opuka a pískovec, svou snadnou 

opracovatelností typické pro románské stavby. Na Malé Straně ústil 

do ulice U Lužického semináře. Obě pozemní části mostu se 

dochovaly, dodnes je můžeme vidět. V ulici U Lužického semináře ve 

sklepení domu č.p. 77 a 84. a pod Křížovnickým náměstím se dodnes 

klene nad říčním ramenem dochovaný oblouk, od Vltavy snadno 

přístupný loďkou. Podél křížovnického špitálu, pod úrovní náměstí je 

možno spatřit zbytek původní dlažby a pochozí úrovně. Most měl asi 
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1 m. vysoké kamenné zábradlí. Jen králce k plastické výzdobe. 

Nej známej š í je reliéf s tváří tzv. Bradáče. O jeho původu se vedou 

spory a necítím se kompetentní řešit, kdo je zde zobrazen nebo kdo 

reliéf vytvořil. Druhý reliéf je méně známý. Nacházel se 

v Malostranské mostecké věži a znázorňoval dvě sedící postavy. 

Bohužel se nám dochoval ve špatném stavu, takže nemůžeme 

s určitostí říci, jaké postavy zobrazuje. Poznání nepřispěl ani fakt, že 

roku 1889 ho nechal majitel věže (tehdy sloužila věž jako nájemní 

dům) rozbít a odstranit při stavebních úpravách17 '. 

Co se týče opevnění víme, že na obou koncích stály věže. Jak 

vypadaly víme poměrně přesně, jelikož jedna z nich stále stojí. Je to 

ta menší z dnešních malostranských mosteckých věží. Byly to 

hranolové věže zřejmě bez cimbuří. Na most se dostaly až ve 13. 

století, pravděpodobně za vlády Václava 1., v rámci opevnění celého 

města. Zbytky staroměstské mostecké věže by dnes odhalil jen 

stavební průzkum, protože je zastavěna do rizalitu barokního špitálu 

Křížovníků s červenou hvězdou181. 

Tento český řád sehrál v dějinách mostu důležitou úlohu. Po jeho 

dostavění totiž dostal tuto stavbu do péče. Křížovníci byli jedním 

z nejbohatších řádů v zemi a jakožto řád rytířský mohl mostu zajistit 

nejen stavební správu, ale i vojenskou ochranu. Jejich opevněná 

komenda (sv. Františka z Assisi), která stála vlastně těsně u 

staroměstského konce mostu, tvořila v rámci opevnění města 

samostatný obraný prvek. Malostranský konec byl pak obdobně hájen 

komendou johanitskou (Panny Maric Pod řetězem). Křížovníci dostali 

od krále most do správy. Roku 1253 j im Václav I.l9) udělil právo na 

něm vybírat clo, z kterého financovali údržbu a navíc král k mostu 
• • ' 2 0 ) 

přiřkl důchody z osmi vesnic, které měly rovněž přispívat na opravy . 

Správa pražského mostu byla tedy odjakživa na pravém břehu. 

Během své existence se most dvakrát stal jevištěm velkých dějin. 

V obou případech k tomu došlo při bojích o český trůn. Obě situace 
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byly obdobné, vždy jeden z pretendentů držel jednu stranu mostu a 

reálný panovník druhou. Poprvé se to stalo v roce 1249 za vzpoury 

Přemysla Otakara II. proti otci Václavovi I. Po druhé to bylo za bojů 

kolem nástupu Jindřicha Korutanského v roce 1309. 

Juditin most byl ve své době jedinečnou stavbou. Vydržel do roku 

1342. V únoru se nakupily kry. most byl protržen a větší jeho část se 

zhroutila do Vltavy. Dalších 13 let byli jeho zbytky propojeny 

dřevěným můstkem. Roku 1357 se císař Karel IV rozhodl neopravovat 

starý, ale postavit zcela nový kamenný most. 

Karlův most 

O důvodech, které vedly otce vlasti ke stavbě, nemusíme na rozdíl 

od Vladislava, příliš hloubat. Vybral si Prahu jako své sídlo. Lokací 

Nového města z ní udělal jedno z největších měst tehdejší Evropy. 

Taková aglomerace prostě most potřebovala. Kamenné mosty měla 

tehdy už i j iná česká města (Roudnice a Písek ). Ve 14. století by bylo 

nenormální, kdyby se císařovo sídlo muselo spokojit mizernou 

dřevěnou lávkou. Důvody byly tedy hlavně pragmatické, ale úloha 

mostu jako památníku dobrého a krále také sehrála svou roli. Rozkvět 

hospodářské prosperity Čech a jejich hlavního města potřeboval lepší 

infrastrukturu. Samozřejmě, že Karel, který rád dokazoval svoji 

spřízněnost s Přemyslovci, zdůrazňoval kontinuitu svého díla 

s Juditiným mostem. Ideová spřízněnost bylo, ale to jediné co stavby 

spojovalo. 

Základní kámen nového mostu (mostem Karlovým byl oficiálně 

nazván až v roce 1870) byl položen 9. července 1357. Ze všech 

velkých pražských Karlových fundací je tedy nejpozdější. Stavba byla 

svěřena do rukou osvědčené stavební huti Petra Parléře. Most byl 

založen o několik metrů jižněji než Juditin, na Starém Městě jižněji 

než na Malé Straně. Nový most se napojoval na dnešní Karlovu ulici, 
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spolu s mostem se tedy přesunula i hlavní městská tepna, vznikla tak 

přímá spojnice mezi mostem, Rynkem a Prašnou bránou. 

Most byl 515, 76 m. dlouhý, 9,40 m. široký a klenul se 16 oblouky 

přes řeku. Bylo by asi zbytečné popisovat jak přesně vypadal, když 

doposud stojí a je dostatečně znám. Spíše nám poslouží údaj o době 

jeho stavby. Most byl uveden do provozu 138321' a to zdaleka ještě 

nebyly dokončeny všechny práce. V 2.polovině 14. století tedy trvala 

stavba takovéhoto díla 26 let, to j e nejsilnější argument proti 

domněnkám o neobvykle krátké době, během které měl být postaven 

most Juditin. 

Opevnění obou konců mostu obstarávaly dvě věže. Staroměstská 

byla postavena nově. Začala ji stavět Parléřova huť, ale dokončena 

byla zřejmě až za Václava IV začátkem 15.století. Pozoruhodná 

zůstává její ikonografická výzdoba, která zahrnuje mnoho 

významových vrstev a měla sloužit k reprezentaci lucemburské 

dynastické koncepce, jak ji vytyčil Karel IV" ' . Známé jsou rovněž 

pozdně gotické symboly Václava IV. - ledňáček a točenice. 

Druhá strana si dlouho vystačila s mosteckou věží Juditina mostu. Za 

Jiříka z Poděbrad byla vybudována roku 1464 věž druhá. Rozeznáte je 

snadno, jelikož ta starší je nižší. 

Správu mostu obstarávalo Staré Město. To zřídilo zvláštní úřad 

pražského mostu, který tuto správu vykonával a zároveň se staral o 

vybírání cla a mýta na nutné opravy a provoz. Za tímto účelem byla 

postavena i budova staroměstské celnice. O tom, jak úřad fungoval a 

jak vypadal život obchodníků, kteří měli u mostu a na něm krámy, i 

obyvatel z okolí, pojednám na následujících stránkách. 

Stavební práce pokračovaly až do počátku 15. století. Do té doby se 

Praha rozrostla a počet jejích obyvatel vzrostl. Okolo mostu se 

vytvořila síť vztahů a struktur, navzájem propojených hospodářskými 

a společenskými zájmy. Husitská revoluce se mostě příliš neprojevila, 

alespoň o tom nemáme zprávy. V roce 1432 sice most poničila 
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povodeň, ale to nelze dávat za vinu husitům. Zbytek 15. století byl ve 

znamení rozvoje nové společenské situace, vzniklé po husitských 

bouřích. Měšťané jako nově etablovaný stav, účastnící se řízení země, 

vstoupili do své zlaté doby a jejich život se odehrával nejen na 

rathouzech a v krámcích, ale i na mostech. Pražský most samozřejmě 

nebyl výjimkou. 

Poznámky: 
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Úřad mostu pražského 

V řádu mosteckého úřadu z roku 1650° se o Karlově mostě píše jako 

o :„ vzáctném a vysoce prospěšném klenotu města Prahy a celého 

království ČeskéhoPražský most byl pojem. Už tehdy byl všeobecně 

známý a ceněný jako užitečná a jedinečná stavba, která 

neodmyslitelně vytváří pražský genius loci. Stal se společným 

vlastnictvím celých Čech, samozřejmě, že pouze v abstraktní rovině. 

Správa mostu od jeho založení patřila křížovnickému klášteru sv. 

Františka na staroměstském konci mostu. Jelikož byl tento klášter 

zároveň sídlem řádového generála, péče o most byla v podstatě 

záležitostí celého řádu2). Od Karla IV. to byl poněkud danajský dar, 

protože náklady na udržování mostu byly astronomické. Křížovníci 

měli sice právo vybírat na mostě clo, ale to stačilo pokrýt jen na 

standardní opravy. Došlo-li k vážnějšímu poškození, poplatky 

přestávaly stačit a řád, který dostal správu mostu „darem" a zavázal se 

ho udržovat, musel poskytnout peníze z vlastních zdrojů3 '. 

Husitská revoluce a následné války proměnily v celém království 

vlastnické vztahy. V naprosté většině případů šlo o přesuny majetku 

z rukou církevních do světských. Tyto změny se nevyhnuly ani 

pražskému mostu. Po vyplenění křížovnického kláštera byly jeho 

pozemky připojeny ke Starému Městu. Kromě předání pozemků došlo 

i k stejnosměrnému přesunu pravomocí. Protože křížovníkům již 

nebylo umožněno o stavbu dále pečovat a možnost nechat chátrat 

jednu z nejdůležitějších komunikací města bylo nepřípustné, ujala se 

mostu staroměstská obec. Menší město pražské, jež by si mohlo 

teoreticky dělat nárok, nemělo dostatek prostředků a politického vlivu 

na prosazení takových požadavků. Navíc bylo po husitských bouřích 

víceméně v troskách. 

Na straně Starého Města stála síla tradice. Zabráním křížovnického 

kláštera převzalo město nejen pozemky, ale i s nimi spojené závazky. 
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V jistém slova smyslu bylo Staré Město dědicem křížovníků v úřadu 

strážce mostu. Začalo jej spravovat jako by to dělalo odjakživa. 

Protože tato oblíbená středověká formulace, poskytovala dostatečné 

ospravedlnění, nikdo nic nenamítal . 

Pravděpodobně ještě v období husitských válek, byl pro správu 

mostu zřízen purkmistrem a konšely zvláštní úřad. Dostalo se mu 

příznačného názvu - úřad mostu pražského (officium pontis 

pragensis). Někteří badatelé kladou jeho počátek do roku 14324), kdy 

nezvykle silná jarní povodeň most poškodila a vyvstala náhle potřeba 

opravných prací. K roku 1433 známe pak jména tří měšťanů, kteří se 

stali prvními úředníky mostu pražského - Vaněk od Pěti korun, Otmar 

a Matěj Drdák5 '. 

Mostecký úřad se etabloval v rámci městské samosprávy na přelomu 

15. a 16. století. Postavení Starého Města jako předního člena 

městského stavu umožnilo jeho samosprávě zasahovat do většiny sfér 

každodenního života obce. Mostecký úřad byl jedním z hlavních 

městských orgánů, prodlouženou rukou purkmistra a konšelů. Byl na 

stejné úrovni samosprávy jako úřady šestipanský, osmipanský, 

desetipanský, či úřad perkmistra hor viničných6 ' . Obsazoval se vždy 

čtyřmi úředníky, kteří se rekrutovali buď přímo z řad konšelů nebo 

z okruhu obecních starších a pravidelně byli obměňováni 

podle cirkulace městské rady a purkmistra7 '. Vedoucí ú ř adu je nazýván 

primas. Má vedoucí pravomoci a nápomocna, je mu trojice úředníků a 

dva inspektoři z řad konšelů, pověření kontrolou hospodaření. 

Mostecký úřad podléhal vždy jen purkmistrovi a radě Starého Města, 

která je j zřídila. Během své existence, ani v dobách kdy byla práva 

městského stavu omezena, nebyl podřízen králi ani nikomu jinému. 

Karlův most byl zcela v rukou Starého Města. Mezi úředníky se 

objevovali i významní členové patriciátu. Za všechny jmenujme Sixta 

z Ottersdorfu, významnou postavu pražských dějin. 
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Šestnácté století bývá označováno za zlatou dobu českých měst. 

Městský stav tehdy dosáhl vrcholu svých politických ambic a aktivně 

se podílel na práci zemského sněmu. Uvnitř svých zdí nebyli měšťané 

v podstatě nikým omezováni a vládli svým obcím sami. Úřad mostu 

pražského vznikl na základě potřeb města a pro město. 

Co vlastně čekalo na měšťana, byl-li natolik bohatý, usedlý a obci 

prospěšný, že mohl dosíci nějakého úřadu? Za prvé by se dočkal 

minimální odměny. Městské úřady byly dlouho považovány za 

čestnou službu své obci, jíž se každý zhostí rád a oddaně. Platy tedy 

bývaly, pokud vůbec byly, velmi nízké až symbolické. Ostatně přístup 

mezi kandidáty úřadů měli jen lidé zajištění, protože služba by je 

neuživila. Na druhou stranu, jak ukáží následující stránky, většinu 

práce odvedli zaměstnanci úřadu a páni úředníci hlavně dohlíželi a 

měli moc rozhodovat. 

Každý ze čtveřice mosteckých úředníků měl nárok na vůz sena 

z obecních luk ročně. V řádu pro mostecké úředníky z roku 1532 se 

praví, že zmíněný vůz sena dostanou úředníci jen v případě dostatečné 

úrody. Pokud by počasí senům nepřálo a město muselo seno 

dokupovat, pak má každý z úředníků nárok na 1,5 kopy grošů. Řád 

rovněž pamatuje na možnost, že seno bude, ale úředník je nebude 

chtít. Potom má nárok na náhradu ve výši pouze 1 kopy grošů. 

Naštěstí se nemuseli páni spokojit jen se senem a pomyslná výplatní 

páska obsahovala i další položky, např. šest grošů každý měsíc, což se 

dálo údajně podle starobylého obyčeje. Zřejmě to byl obyčej natolik 

známý, že ho pisatel řádu nijak nevysvětluje. Pohybujeme se zřejmě 

v rovině mýtické, protože šest grošů je odměna vskutku symbolická a 

v 16. století, by z nich dobře situovaný měšťan rozhodně nevyžil. 

Další odměnu pro úředníky představovali kapouni na Štědrý den, 

strych mouky a krup k hodům a příspěvek 20 grošů na svátek 

sv.Martina, za které bylo nakoupeno typické sváteční jídlo pro tento 

den - husy. Poslední částka byla kopa grošů ročně udílená každému 
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úředníkovi na relaxaci v městských lázních8'. Jak vidno, péče o 

zaměstnance není naším objevem. 

Budova mosteckého úřadu se nacházela na jižní straně dnešního 

Křížovnického náměstí (nalevo ve směru k Malé straně). Naproti 

němu stálo malé stavení, kde se vybíralo clo. Z poznámky k soupisu 

gruntů mostu pražského z roku 1640 víme, že v budově úřadu, která je 

nazývána celnicí, byla jedna místnost vyhrazena pro vybírání 

pomezního cla a jedno pro vybírání pivního a vinného poplatku, 

z čehož se do pokladny mosteckého úřadu každoročně odvádělo 60 

kop míšeňských4 ' . Vybíráním mostního cla byli pověřeni tři 

zaměstnanci mosteckého úřadu, a sice celníci. Celníci byli nižší 

úředníci, kteří se rekrutovali ze staroměstských měšťanů. Jejich 

úkolem byl výběr poplatků od uživatelů mostu. Ač se to nezdá, jejich 

služba byla velice náročná. 

Z instrukce pro celníky z roku 1536 a rozšířeném 1537, vyplývá, že 

povinností jedno z celníků bylo nocovat v mostecké věži a od úsvitu 

vybírat clo. Ostatní úředníci mohli spát v klidu doma a na úřad 

přicházeli až po snídani. V zájmu spravedlnosti se všichni celníci na 

věži po měsíci střídají. Instrukce rovněž pamatuje na přestávku na 

oběd či večeři, ovšem přikazuje, aby vždy jeden celník zůstal na 

celnici a nebyl tak narušen plynulý provoz na mostě. Tyto příkazy 

ukazují, jak frekventovanou dopravní tepnou most byl. Vše se ovšem 

měnilo ve dnech jarmarku, kdy velké množství přespolních kupců 

mířících na trh vyžadovalo od všech celníků celodenní nasazení. 

Kromě povinností ohledně cla, se starali celníci o obsílky úředníků a 

vpouštěli návštěvníky do úřadu. Vybírané clo se ukládalo do uzamčené 

pokladnice, která měla v horním víku otvor. Tato skutečnost se uvádí 

v každém pracovním řádu vydaném pro mostecké celníky10 '. Klíče od 

pokladny měli mostečtí úředníci a každý týden ji vybírali. Stálým 

zaměstnancem byl na celnici hospodář, jakýsi správce budovy, sídlil 

zde většinou i s celou rodinou. Posledním zaměstnancem byl písař. 
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Sloužil na úřadě a mimo p vedení knih, měl za úkol obstarávat 

každodenní kontrolní pochůzky po mlýnech, které spadaly pod správu 

mostu. A co obvyklá nemoc úřadů a úředníků - korupce? Vzhledem 

k tomu, že součástí všech řádů a instrukcí byl přísný zákaz 

jakýchkoliv úplatků a dokonce roku 1563 bylo celníkům dokonce 

přidáno 20 grošů měsíčně1", aby nemuseli krást, byla korupce 

neobvyklá asi jako sníh v zimě. 

Vedle cla měli úředníci na starosti poměrně rozsáhlou oblast okolí 

mostu, které bylo ve městě zvláštní zónou. Oblast u vstupů na most, 

vltavské břehy, mlýny a ostrovy byly vesměs pod přímou kontrolou 

mosteckého úřadu. Význam řeky pro středověké či raně novověké 

město nedovedeme dnes docenit. Poté, co byla v 19.století 

vybudována kamenná nábřeží okolo Vltavy, zmizela vlastně jedna část 

města. Moderní město využívalo řeku pouze jako rozšíření 

kanalizačního systému, či jako místo pro rekreaci. V 16. a 17. století 

byla však stále hlavním zdrojem užitkové i pitné vody. Ačkoliv se o 

tehdejší době hovoří jako o zlaté době rozvoje řemesel a obchodu, 

stále se jedná o předindustriální společnosti, kde největší hnací silou 

byl volský potah nebo síla vodního proudu. Na pobřeží byla 

soustředěna pražská „průmyslová" zóna. Vodní kolo pohánělo nejen 

mlýny, ale i brusírny a pily. Vltavské břehy okupovala řemesla, která 

potřebovala mnoho vody, jako třeba koželuzi či provozovatelé prádel. 

Kvůli výbušné povaze svého řemesla měli své dílny a stánky blízko 

vody i výrobci střelného prachu. 

Nesmíme zapomenout ani na úlohu řeky v zemské i městské 

dopravě. Při tehdejším stavu silnic zůstávala řeka stále nejlepší cestou 

k dopravování větších břemen. Na dobových rytinách můžeme vidět, 

jak hustý provoz na Vltavě panoval - zajišťovaly jej vory, nákladní 

lodě, převoznické bárky. 

Všechny záležitosti sprovozeni , výrobou a pronájmy obecních 

pozemků měli v péči úředníci mostu, jelikož měli k vodě nejblíže. Co 
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přesně spadalo pod jejich správu? Do sféry úřadu patřilo několik domů 

stojích okolo mostu. Jednalo se hlavně o polohy na staroměstském 

břehu v okolí dnešního Křížovnického náměstí a Karlových lázní. 

Lidé, kteří na těchto místech bydleli, odváděli pravidelnou roční taxu. 

Soupis platících sousedů z roku 1609 uvádí 19 plátců. Roční plat za 

jeden dům činil od jedné do osmi kop grošů. Většina plátců měla další 

nájemníky. Ti, ačkoliv úřadu nic neplatili, jsou rovněž v soupisu 

evidováni a výše jejich nájemného rovněž. Mostečtí úředníci měli 

přesně zjištěno kdo, kde a za kolik bydlí. Měli rovněž přehled o 

momentální hmotné situaci svých lidí a dovedli být nečekaně 

milosrdní. Sousedce Kateřině Cypriánce byla roční taxa odpuštěna 

s odůvodněním:„. . .má mnoho sirotkouv a ještě jest velice potřebná, 

zahrada pak její všeckna od povodně tohoto roku (1609 pozn. aut.) 

jest zkažena"12). Jak neskutečně to v dnešní době exekucí a neplatičů 

nájemného zní. 

„Mostecká čtvrť" nebyla, co se sociálního postavení jejího 

obyvatelstva týče, nějak vyhraněna. Patriciát tu většinou nesídlil a 

vyložených chudáků tu také nebylo mnoho. Spíše zde žili drobní 

obchodníci a řemeslníci. Mezi nájemníky nacházíme lidi z obou konců 

společenského žebříčku. Bydleli tu jak Václav - nádeník se zlomenou 

nohou a Jiřík žebrák, tak Jan Jakob Heyden, sekretář dvorské 

komory l3 ). Pravda ovšem je, že počet těch chudších byl vyšší. Druhou 

skupinou obyvatel, která spadala pod pravomoc mosteckých úředníků, 

byli prodavači. Stejně jako dnes, byl pražský most pro zástupy lidí 

jedním z nejlepších míst pro pouliční prodej. Úřad mostu měl právo 

přidělovat místa k prodeji, popřípadě pronajímat j iž postavené dřevěné 

krámce. Ty stály na obou koncích mostu, okolo mosteckých věží a 

přímo na mostě14 '. Jejich počet nebyl zřejmě nijak přesně vymezen. 

Podle záznamů o výběru poplatků se zdá, že počet krámců se měnil 

víceméně každý rok, podle toho, jak šla dotyčnému nájemci živnost. 

Nájemné za místo k prodeji či krámec nepřesahovalo většinou kopu 
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grošů ročně. Co se týče sortimentu nabízených výrobků, vedle 

obvyklého pečiva - zvláště perníku a koláčů, byly u mostu i na něm 

velmi časté stánky se střelným prachem. Prodej této komodity se do 

okolí řeky soustřeďoval hlavně z bezpečnostních důvodů. V knihách 

mosteckého úřadu je u několika zápisů o pronájmu krámců výslovně 

uveden požadavek na maximální opatrnost a nutnost přechovávat 

třaskavé zboží v plechových zašroubovaných lahvích, přičemž 

dotyčný prodejce nesmí mít u sebe k dispozici více jak jednu libru 

prachu. 

Další živností, která nesměla chybět, byl šenk. K roku 1609 k mostu 

patřily dva. Nájemník u měšťana Václava Tyla Bavorovského, Gregor, 

si ke své živnosti dvorského krejčího, přivydělával prodejem piva. 

Jeho podnik byl zřejmě velmi skromný, jelikož je v soupisu nájemníků 

označen pouze jako pokojník. Druhý byl majitel domu Tobiáš Stefek, 

který si zřídil cosi na /.působ zahradní restaurace:„.. .má při zahradě 

dnom a šenkuje v něm^5) 

Typickou živností, která spadala pod křídla mosteckého úřadu, bylo 

provozování tzv. prádel. To bylo tradičním zaměstnáním obyvatel 

vltavského luhu, což dokládá i pomístní název lokality Na Prádle. 

Prádlo bylo vlastně místo, kde se praly a sušily domácí textilie ( tedy 

prádlo). Místa v okolí mostu pronajímal mostecký úřad. Pralo se tím 

nejstarším způsobem, šaty se namočily, máchaly, pak se do nich 

tlouklo a nakonec se nechaly usušit16'. Většina lidí by asi očekávala, že 

provozovatelem prádel, byly hlavně ženy, avšak, pradláci i pradleny 

byli ve vzájemné rovnováze. Bylo to ovšem řemeslo chudých nebo 

sloužilo jako vedlejší příjem. Vedle prádel soukromých existovalo i 

prádlo obecní, kde si měšťané mohli vyprat a usušit sami. Nacházelo 

se na severní části Střeleckého ostrova (s ohledem na směr proudu 

ledy na dolní). Mělo to ovšem háček, jelikož na ostrov se zájemci 

mohli dostat jen pomocí přívozu. Právo převážet ovšem propůjčuje 

opět mostecký úřad a tento ve své relaci z roku 1575 přímo nabádá 
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převozníka, aby měšťany, kteří si jdou vyprat, nevozil zadarmo. 

Důvod byl prostý, převozník samozřejmě část výdělku odváděl do 

mostecké pokladny. Dále se dovídáme, že obecní prádlo bylo 

vybaveno šesti bidly na sušení17 ' . 

Převoznictví bylo dalším řemeslem, které je neodmyslitelně spjato 

s řekou. Vedle mostu fungovaly v 16. a 17. století v Praze tři přívozy. 

Tzv. dolní byl v oblasti dnešního Mánesova mostu, druhý obstarával 

spojení kolem vyšehradské skály do Podskalí a zpět. Tyto nespadaly 

pod pravomoc mostu, třetí (tzv. horní) ovšem ano. Horní přívoz 

spojoval Staré město a Malou stranu. Na staroměstském břehu se jeho 

stanoviště nedá přesněji lokalizovat, mčl-li však zbytek trasy, který je 

znám, mít logiku, pak to muselo být někde na dnešním Smetanově 

nábřeží. 

Post převozníka byl zájemcům propůjčován mosteckým úřadem na 

základě smluv. Jejich znění se nám dochovalo a máme tak poměrně 

přesný obraz o této starobylé profesi. Základní povinností převozníka 

byla pochopitelně přeprava lidí a materiálu za úplatu. Zdarma směl 

převozník převážet pouze purkmistra, konšely a obecní starší. Druhou 

povinností bylo oznamovat do mostecké kanceláře příjezd vorů, aby 

v případě potřeby dřeva na obecní záležitosti mělo Staré Město 

předkupní právo. Převoznická flotila čítala tři bárky, které udržoval 

převozník na vlastní náklady. Pokud ovšem o jednu z nich přišel, 

nahradila mu ji, jakožto komunální dopravní prostředek, obec 

staroměstská. Převozník na horním přívoze měl k dispozici služební 

obytný domek. Romantická představa rozšafného povolání, při kterém 

se člověk pomalu plaví od břehu ke břehu podle svého tempa a chuti, 

asi jako v knížkách Oty Pavla, rozhodně není na místě. V této část má 

Vltava poměrně silný proud a manipulovat v něm pouze vlastními 

silami s loďkou plnou lidí a menšího dobytka, nebylo asi vůbec 

jednoduché, natož příjemné18 ' . 
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Svoji práci provozovala pod dohledem pražského mostu i bratrstva 

rybářů. Ač je to s podivem, v 16. a 17. století stále nedokázala Praha 

znečistit Vltavu natolik, aby se na ní neuživilo rybolovem několik 

desítek lidí. Je třeba podotknout, že revír rybářů se rozprostíral pouze 

zhruba mezi dnešním mostem Legií a mostem Cechovým. Nevíme 

bohužel, na jaké druhy ryb se staropražští rybáři specializovali. Ze 

seznamů proclívaného zboží na mostč zjišťujeme, že na trhu se 

objevovali hlavně „ouhoř", losos a raci. Ryby byly prodávány buď 

sušené nebo živé, přechovávané v nádobách zvaných tůny19'. Nejenže 

se uživila dvě rybářská bratrstva, ale zbylo dost úlovku i na panské 

lovy, které se zmiňují v řádech pro rybáře vydávané mosteckým 

úřadem. 

Obě rybářská bratrstva měla sídla na malostranském břehu. Podle 

polohy vůči mostu (bráno podle směru proudu) se rozdělovali na horní 

a dolní. Horní bratrstvo mělo svoje sídlo kdesi na břehu v okolí 

maltézského kláštera Panny Marie Pod Řetězem. Podle řádu vydaného 

roku 1615 mosteckým úřadem můžeme získat přesnou představu o 

organizaci a fungování bratrstev. 

Zřizovatelem bratrstva byla vlastně staroměstský purkmistr spolu 

s mosteckým úřadem. Kdo se chtěl v cechu ucházet o místo, musel 

podat žádost na mostecký úřad, až po jejich dobrozdání mohl vstoupit. 

Jako člen byl povinen každoročně odvést do spolkové pokladny 6 kop 

grošů na společnou návnadu a 2 kopy na sítě. Členství v cechu bylo 

možné zdědit. Potomek rybáře odváděl potom jenom polovinu této 

částky. Spolková pokladna byla uložena na Staroměstské radnici a 

každého 11. listopadu (na sv. Martina) podávala vyúčtování. Na 

vztahy mezi členy pamatoval bod, který napomínal, aby se rybáři 

k sobě chovali uctivě a slušně. Za urážku byla vyměřena pokuta -

jedna libra vosku. Ostatní spory jsou odkázány na rozsouzení 

mosteckých úředníků, kteří si ponechávají právo posledního 

rozhodnutí20 '. 
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Všichni rybářští tovaryši (bratrstvo nemělo mistry, členové si byli 

rovni) měli povinnost zúčastnit se panského lovu v den, který jim 

předem musí ohlásit rychtář. Samozřejmě, že toto opatření nebylo 

příliš populární, jak svědčí další bod, který přikazuje, aby se pod 

pokutou dostavili rybáři osobně a neposílali za sebe náhradu. Kromě 

tohoto lovu nikdo jiný nesmí na Vltavě chytat ryby a rybáři mají 

dokonce přísně zakázáno kohokoliv s sebou na lov brát. Naopak mají 

právo, přistihnou-li někoho ve svém revíru při rybaření, sebrat mu sítě, 

saky a čeřeny (lov na udici nebyl rozšířen). Vodní pych však kvetl i 

v raném novověku. Kdo z nás by ovšem odolal, mít rybářský revír 

víceméně pod okny. 

Jedinou výjimkou byla pouť do kartuziánského kláštera sv.Jakuba na 

dnešním Smíchově, v jejím rámci směl staroměstský rychtář pomocí 

sítí nachytat ryby pro uctění pana faráře, jak výslovně uvádí řád2". 

Horních rybářů bylo v roce vydání řádu (1615) osm. Podle seznamu 

členů vidíme, že rybářství bylo možno vykonávat i na vedlejší úvazek, 

protože jeden z horních rybářů byl rychtářem a druhý převozníkem. 

Horní rybáři pocházeli z různých částí Starého Města a spojovalo je 

pouze společné řemeslo. IJ druhého bratrstva tomu bylo jinak. 

Bratrstvo rybářů dolejších bylo vázáno svou existencí na malou 

osadu na levém břehu v prostoru dnešního Klárova. Zde stál na 

ostrově již od roku 1273 kamenný kostelík zasvěcený sv. Petrovi. 

Okolo něj postupně vznikla osada, která podle povolání většiny 

obyvatel slula Sv. Petr V Rybářích22 '. Osada se nacházela v zajímavé 

právní situaci. Stála na levém břehu v těsném sousedství Menšího 

města pražského. Disponovala částečnou samosprávou, neboť 

z pramenů známe rychtáře dotyčné obce, ale rybářský cech složený 

z jejích obyvatel byl poplatný mosteckému úřadu a tím Starému 

Městu. Staré a Menší město kvůli ní několikrát vedly právní spory. 

Faktem zůstává, že bratrstvo dolních rybářů v 16. a 17. století ovládal 

mostecký úřad. což jasně dokládají j ím vydané rybářské řády z let 
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1531 a 1630. Obsahově se od výše zmiňovaného řádu horních rybářů 

neodchylují, i poplatky jsou stejné. Liší se jenom v nároku na nižší 

poplatek pro nového ělena cechu se liší. Nárok má nikoliv potomek 

rybáře, ale ten kdo se narodil u Sv. Petra, což samozřejmě původně 

znamenalo totéž, co rybář. Na starším z nich je přidáno nařízení, že po 

klekání a o nedělích je pod pokutou 15 grošů zakázáno vyjíždět na 

vodu. Dále je vymezena lovná sezóna od dvou nedělí před sv. 

Václavem (28.9.) až do sv.Jiří (24.4.). Poěet členů tohoto cechovního 

společenství bohužel není znám :3 ) 

Oblast působení mosteckého úřadu souvisela s řekou a všemi věcmi 

s vodou spojenými. Do tohoto okruhu patřila i staroměstská vodárna, 

staročesky - věž rourní. Není jasné, kdy přesně byla vodárna 

postavena. V usnesení purkmistra z roku 1593, kde na žádost 

mosteckých úředníků zvedá poplatek za vodu, se hovoří o starobylém 

způsobu platby24'. Tato formulace je sice pro úřední listiny středověku 

a raného novověku obvyklá pro všechny případy, nicméně se zdá, že 

vodárna existovala už v 1. polovině 16. století. Řády vydané pro 

správce vodárny v druhé polovině 16.věku rovněž hovoří o zavedené 

instituci. 

Praha 16. a 17. století měla hlavní zdroj vody (pitné i užitkové ) ve 

Vltavě. Na území Starého města sice byly studny, pro potřeby obce 

však naprosto nedostačující. Měšťanské domácnosti měly víceméně 

dvě možnosti, jak si opatřit vodu do domu. Tou první byl pár silných 

rukou a nohou a každodenní pochůzka k obecní kašně, někteří lidé 

mohli brát vodu také z Vltavy. Druhá možnost byla nákladnější -

nechat si domu zavést dřevěné potrubí tzv. rúry či trouby, foto potrubí 

napájelo obecní kašny a právě v 16. století se začalo rozvádět do 

domácností. K zásobování města vodou sloužila právě vltavská 

vodárna. Prameny hovoří :„.. .kterak na tom klenotu nejušlechtilejším 

a nejpotřebnějším, jakožto věži rourní, jinak vodní, tomuto Starému 

M. Pr. Mnoho zálež í,..:í25). Zajistit dostatečné zásobování vodou bylo 
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dalším z úkolů mosteckého úřadu. Dostatečný přísun vody byl 

důležitý hlavně pro případy požárů, které Praze nepřetržitě hrozily, 

jelikož dřevo bylo stále jedním ze základních stavebních materiálů. 

Přesná poloha vodárny není jistá. Měla stát hned vedle 

staroměstského mlýna, od kterého také několikrát vyhořela. Vodárna 

byl věž vybavená čerpacími stroji. Do roku 1575 byla vystavěná ze 

dřeva a cihel, ale toho roku vyhořela. Roku 1591 byla dokončena 

renovace nyní j iž kamenné vodárny26 '. Necítím se povolán 

k vysvětlení principu fungujícího čerpacího zařízení, snad bude stačit, 

když řeknu, že využívalo sílu proudu. V roce 1610 mistr Hendrych 

Kašpar zabudoval do vodárny další stroj, který se skládal z„ kliky, 

střevíce, stoku, čtyř konví, čtyř klínů a dvou zhlavíček"2T). Dvojice 

čerpacích strojů tedy hnala vodu do soustavy potrubí. „Rúry" byly 

dřevěné. Byly vedeny pod zemí a z hlavního potrubí, které napájelo 

hlavně kašnu na Rynku, se větvilo do jednotlivých domácností. 

Výsadu, a byla to opravdu výsada mít tekoucí vodu doma, udělovala 

městská rada a purkmistr. Tato výsada byla dědičná. Prameny hovoří o 

těch, kterým byly povoleny „stojany", čímž se míní stojany, které 

podpíraly trubky28 '. 

Péči o vodárnu a roury měl obecní zaměstnanec jménem „rúrník", 

„rourník" nebo vodák. Jeho přímými nadřízenými byli mostečtí 

úředníci, ale smlouvu uzavíral s purkmistrem, což je dalším dokladem 

významu vodárny. Rúrník měl na starosti bezpečnost vodárny a 

fungování strojů. Vodárnu tvořila kamenná věž zakončená bání 

pokrytou mědí29 '. Její vnitřní vybavení bylo ovšem kompletně 

dřevěné. Byla tudíž velmi náchylná k požáru a není náhodou, že první 

bod smlouvy důrazně upozorňoval rourníka, aby dbal na protipožární 

opatření a nechodil do věže kupř. s otevřeným ohněm. Přes všechna 

upozornění v obou námi zkoumaných století vodárna vyhořela, v roce 

1575 a potom ještě roku 1636'°'. 
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Vodákovo zaměstnání bylo časově náročné. Instrukce rourníka z let 

1569 a 1597 shodně přikazují, aby rourník měl byt v obecním mlýně, 

odkud to má do své věže nejblíže. Po setmění se pak nesmí ze svého 

bytu vzdalovat, aby mohl okamžitě zasáhnout v případě komplikací. 

Pro případ požáru ve městě měl za úkol okamžitě zvýšit výkon 

čerpadel a hnát množství vody do města k hašení ohně. K jeho 

povinnostem dále patřil dohled na pokládání nových rour a obnovu 

starých. Při tomto konání samozřejmě vypínal vodu. Ve své moudrosti 

pamatoval pan purkmistr na to, že nařídil vodákovi v dostatečném 

předstihu obejít pivovarníky, aby si stihli udělat zásobu vody. 

Vodák byl rovněž delegován ke kontrole odběru vody. Zvláštní pozor 

měl pak dávat na ty domácnosti, kde by voda tekla bez užitku, nebo 

kde by dokonce svodu kupčili3". Tyto měl okamžitě nahlásit 

purkmistrovi, který je neprodleně nechal od vodovodu „odstřihnout". 

Cena připojení s léty stoupala. V roce 1577 to bylo 24 grošů ročně, 

platilo se každého čtvrt roku po šesti groších. Roku 1593 se konšelé na 

žádost mosteckých úředníků usnesli, že 24 grošů je za tak 

nadstandardní služby málo a zvýšili poplatek na 40 grošů ročně. 

Mnohem více však platili pražští Židé. Roku 1622 jim z hlavního 

potrubí u chrámu sv.Mikuláše bylo povoleno zřídit si odbočku pro 

napájení dvou kašen. Za to muselo Židovské město platit mosteckému 

úřadu 16 kop míšeňských ročně32'. Další povinností rourník bylo 

pečovat o obecní kašny. S nimi na štěstí moc práce neměl, hlavní 

údržbou bylo zazimování. Protože v novověku byla nauka o hygieně 

v plenkách, provádělo se zateplení nejstarším izolantem a sice kupou 

hnoje33 '. Když tyto svoje povinnosti vyplnil a zbyl mu nějaký čas, měl 

ho podle instrukcí využít k pomoci v obecním mlýně prostoje se 

netrpěly. 

Co se mlýnů týče, v Čechách se vlivem přírodních podmínek nikdy 

neprosadil mlýn větrný. Klapot vodních kol vytvářel po staletí 

typickou zvukovou kulisu venkova i měst. V Praze tomu nebylo jinak. 
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Vodní mlýny přirozeně stály co nejblíže vodnímu toku, čímž logicky 

spadaly pod úřad pražského mostu. Tím, že spravoval pražské mlýny, 

měl úřad dohled nad hlavním zdrojem potravy celého města, protože 

s kontrolou mlýnů byla spojena i kontrola pohybu obilí. Tato 

skutečnost jistě přidávala úřadu na vážnosti. 

Mlynáři měli vždy zvláštní postavení k němuž je předurčovala jejich 

potřebnost a malý počet. Jeden mlynář mohl obsloužit zemědělce ze 

širokého okolí. Jejich povolání a práce s vodou a technologicky 

poměrně náročnými vodními mlýny je stavěla do úlohy znalců a 

odborníků v oblasti vodohospodářství. Mlynářská dobrozdání se 

vyžadovala při stavbách jezů a jiných vodních děl. Mlynáři v Praze 

měli postavení předních mlynářů celého království - ,jak aby starší 

mlynáři města pražského, jakožto hlavy království tohoto, uměním a 

řádem ku příkladu a naučení jiným okolním mlynářům bytí mohli'M). 

V hlavním městě existovali totiž tzv. přísežní mlynáři. Byl to úřad 

mistrů z pražských mlýnů, přičemž za pražský mlýn se považovaly 

všechny mlýny v Praze a na tři míle kolem. Tento spolek měl 

postavení rovnající se městskému úřadu. Jejich prvořadou funkcí bylo 

dohlížet na říční regulaci. Dávali požehnání ke stavbě jezů, 

protipovodňových kanálů a náhonů. Postavené jezy cejchovali a 

měřili, aby je nikdo nemohl zdvihat a připravovat ostatní o sílu 

vodního proudu. Dělo se to zřejmě tak často, že v artikulech 

přísežných mlynářů z roku 1530 je to uvedeno jako hlavní povinnost. 

Přísežných mlynářů bylo pět nebo šest a skončil-Ii někdo svojí funkci, 

měl purkmistr okamžitě sehnat náhradu35 '. 

V Praze však bylo mnohem více mlýnů, než aby všichni páni otcové 

mohli být ve spolku přísežných mlynářů. Mlýny přímo na Vltavě, na 

území dnešního centra Prahy patřily městu a bděl nad nimi mostecký 

úřad. Pronajímal je mlynářským mistrům na základě písemné smlouvy 

a vydaných instrukcí. Tyto se nám opět dochovaly a jako u 
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předchozích témat nám poslouží jako hlavní pramen k poznání 

prostředí staroměstských mlýnic. 

V instrukci pro mistra Jakuba Matyášovského z roku 1571 čteme, že 

titul pro obecního mlynáře byl hospodář mlýna. Řád mu klade na 

srdce, aby osobně dohlížel na čeleď a to jak ve dne tak v noci, jelikož 

mlýny zvláště v sezóně pracovaly nepřetržitě. Nešvar opilství 

v pracovní době zřejmě tenkrát rozbujel natolik, že jedním z bodu je i 

upozornění, aby sám mlynář šel příkladem a večer zůstával střízlivý 

doma - nebylo to asi pravidlem. K mlýnu náležela též bruska (dobově 

šlejférna) a pila - oba byly poháněny pohánělo vodním kolem. Výdaje 

na provoz mlýna byly rozděleny mezi mlynáře a úředníky. 

Ne, že by jmenovaní platili něco ze svého. Výdělky mlýna byly 

rozděleny na čtvrtiny. Jednu dostával mlynář, jako svůj plat, druhá 

byla odváděna do mostecké pokladny, ze třetí dostávali plat pacholci a 

čtvrtou disponoval mlynář na výdaje. Měl za úkol hradit nářadí, lůj, 

vosk, kámen a okamžité opravy. Páni úředníci hradili pak všechna 

nová díla a kovářské práce. Mlynář měl možnost si i přivydělat. 

K opravám kol a mlýna měl za úkol najímat dělníky, pokud však chtěl, 

mohl pracovat také a měl nárok na 15 grošů za každý odvedený úkol. 

Mlynář je dále instruován k tomu, jak má zacházet s obecním obilím 

(manipulovat s ním směl pouze pod dohledem úředníka mostu) a jak si 

má počínat při nákupech materiálu, zvláště dřeva. Stejně jako 

v předchozím případě nesměl nic podnikat bez přítomnosti úředníka. 

Závěrem má přikázáno, aby bez vědomí úřadu do mlýna nikoho 

nepřijímal. Shodné znění mají i instrukce z let 1589 a 159736). 

Vedle hospodáře byl obcí do mlýnu dosazován ještě mlýnský písař, 

jehož hlavní povinnost spočívala v dohledu nad obecním obilím. 

Každý kdo si nechal v obecním mlýnu semlít, musel totiž nechat část 

zrna v tzv. kašně. V této nádobě se hromadilo obilí, kterým pak 

prostřednictvím písaře disponoval mostecký úřad. Písař měl povinnost 

evidovat výdaje a příjmy do kašny a povoloval mlynáři obilí semlít. 
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K jeho práci patril ještě dohled nad zpracováním dřeva v pile a pokud 

nemohl mlynář, vybíral za něj poplatky v brusírně. Všechna tato fakta 

jsou známá opět z instrukce pro mlýnského písaře z roku 1571"'. 

Pečlivě propracované instrukce pro mlynáře i pro písaře, svědčí o 

frekventovanosti mlýnské problematiky. Není divu, jenom ke Starému 

Městu náleželo 12 mlýnů. Máme jejich seznam a popis teprve k roku 

1640, ale jména těchto mlýnů se objevují právě v mlynářských 

instrukcích už v 16. století. Některé mlýny byly dokonce na 

malostranském břehu, protože most spojoval oba břehy, měli jeho páni 

moc nad celým pobřežím. Nad mostem v místech dnešního Smetanova 

nábřeží se nacházely tyto mlýny: 

1.První, hned vedle Královské (Karlovy) lázně, se jmenoval Mlýn 

sladový a jak jeho název napoví, sloužil pivovarníkům k mletí 

ječmene. 

2.Druhý, v jeho těsné blízkosti, se jmenoval Šejdovna, zde hlavně 

mleli pekaři pšenice. 

3.Mlejnec Bouda jenom s jedním kolem na mletí žita a pšenice 

4.Mlýn se zajímavým jménem Hever na žito a pšenici. 

5.Stoupy ( bližší údaje se nedochovaly) 

ó.Šlejferna, zde se pouze brousilo. 

7.Pulírna 

K mlýnům spravovaným mosteckým úřadem patřily i budovy, ve 

kterých se nemlelo ani nebrousilo. Byl to v prvé řadě Dům mlejnský. 

Stál poblíž kostela sv. Anny Na Zábradlí. V tomto domě měli byt 

mlynář a chasa, také se zde nacházela tesařská dílna pro potřeby 

mlýnů. Dalším stavením byla Vrtárna. Tato stavba se nacházela 

naproti Mlejnskému domu, zde sc vrtaly trubky pro vodárnu. 

Na malostranském břehu stál jenom jeden mlýn, hned vedle 

Saského domu. Tato budova se tyčila za malostranskou mosteckou 

věží. Zde žernov nebyl poháněn vodním kolem, ale čtveřicí koní. 

Mlely se tu všechny druhy obilí a v areálu byla dokonce pekárna. Pro 
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ni neměla obec žádné využití kromě pravidelného pečení hus, které 

byly údajně podle starého obyčeje rozdávány na Štědrý den chudým38 '. 

Přes všechny důležité záslužné úkoly, kterými byl mostecký úřad 

pražskou radnicí pověřován a o nichž jsem podal zprávu, nejdůležitější 

a nejstarší byla povinnost vybírat na mostě clo a financovat z něj 

opravy mostu. To byl záměr, kvůli kterému vlastně úřad vznikl a vše 

ostatní se připojilo později. 

Právo vybírat clo bylo s mostem spojeno odjakživa. Staroměstští ho 

převzali od křížovníků. Zikmund Lucemburský j im potvrdil zisk 

hmotného majetku kláštera. Clo jim oficiálně přiřknul až Jiřík 

z Poděbrad ve svém dekretu roku 1449, toto právo pak potvrdil 1472 

Vladislav II. Když pak Ferdinand druhý trestal vzpurné měšťany za 

odboj v roce 1547, jedním z trestů pro Pražany bylo odnětí cla 

z mostu. Zpět ho získali až v roce 156239'. 

Clo nebylo vybíráno namátkově nebo podle chuti úředníků. 

Existovaly obsáhlé seznamy zboží s celnými částkami a uvedením 

výjimek. Tento pramen je cenným zdrojem informací o chodu 

pražského mostu a trhu. Co bylo cenné, jaké byly vztahy s ostatními 

městy a zeměmi, to vše se dá z raně novověké celní instrukce vyčíst. 

K dispozici jsou dvě instrukce, z roku 1476 a 1590. Druhá je 

obsáhlejší a koresponduje s obdobím, kterým se zabývám. Seznam 

zahrnuje 81 položek (viz příloha I.). a představuje jakýsi 

spotřebitelský koš konce ló.století. Od základních potravin přes 

užitkové předměty až po luxusní zboží. Namátkově vyberme ze zboží, 

které proudilo na pražská tržiště. 

Pražští měšťané si mohli pochutnat na velkém množství piv 

rozdělených do čtyř kategorií. Piva bílá (1 krejcar za sud), hořká (2 

krejcary za sud), ječná a přespolní (rakovnická, žatecká, jirkovská) - 7 

krejcarů za sud. Tato komodita byla jedním z nejčastěji proclívaným 

zbožím. Na seznamu je uvedena na druhém místě hned za obilím, 

kterého bylo nejvíc. Z dalších alkoholických nápojů byly k dispozici 
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tři kategorie vín: „rejnská" (10 krejcarů za sud), přespolní - česká, 

rakouská, moravská a uherská (2 krejcary za vědro) a domácí pražská 

(rovněž 2 krejcary za vědro). Dále se proclívala medovina (6 kr. za 

vědro), vinná pálenka ( 6 krejcarů) a likéry (neboli vlašské nápoje - 3 

krejcary) Takto by se dalo pokračovat donekonečna. Celkový seznam 

uvádím v příloze. Pozastavím se ještě nad pár zajímavostmi. 

Zvláštní položka tu je mramor. V instrukci j e výslovně 

uvedeno '.„Mramor, když se na hrob veze..."'. Jiné využití pro mramor 

si v Praze zřejmě nikdo nedovedl představit. Šlechtici nemuseli platit 

nic, pokud vezli věci pro svoji potřebu. 

Zvláštním pozornost si zasluhují rovněž Židé. Ti museli platit i za 

pouhý přechod. Pěší 1 krejcar, když si dovolil jet na koni, 3 krejcary a 

když v kočáře, tak 3 krejcary za koně a po jednom za osobu. 

Mostecký úřad nevybíral ovšem jenom na mostě. Podle vyúčtování 

mosteckého úřadu za rok 1528 (v originále sc nazývá počet mostský) 

dohlíželi úředníci i na clo v městských branách a měli povinnost z něj 

skládat účty purkmistrovi a radě. Položek je v počtu 25 a dávají 

přehled o sférách působení mosteckého úřadu40'. Seznam se sice 

vztahuje pouze k roku 1528, přesto podává přesný obraz pro celé 16. i 

17.století. Prostřednictvím dalších záznamů, smluv a instrukcí se 

můžeme snadno přesvědčit, že zmíněné oblasti života města zůstávaly 

v péči úřadu i nadále. 

Poslední oblastí působení byla správa obecních luk na levém břehu 

řeky na místě dnešního Smíchova. Z nich pocházelo seno, na které 

měli úředníci nárok. 

Pokud sc někdo pozastaví nad tím, že nebylo řečeno nic o 

starobylém řemesle plavců a vorařů, je třeba zdůraznit, že ačkoliv pod 

správou mostu pražského bylo několik překladišť a haldišť, většina 

vorů a obchodu se dřevem se soustřeďovalo do novoměstského 

Podskalí, které pro tyto účely bylo vybaveno zvláštními právy a 

zůstalo tudíž zcela mimo dosah úřadu4". 
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Prostřednictvím svých úředníků ovlivňoval mostecký úřad život 

všech obyvatel vltavských břehů a bezprostředního okolí Karlova 

mostu. Byl pro ně hlavním zástupcem staroměstské rady, tedy 

reprezentantem moci výkonné i soudní. Prostřednictvím správy cla 

zasahoval do života podstatné části všech pražských obchodníků. Jeho 

úloha v každodenním životě raně novověké Prahy byla významná. Jak 

tento život ve stínu mostu vypadal, vysvětlí další kapitola. 
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v 

Život na mostě 

Procházka na mostě 

Podle italského bohemisty A. M. Ripellina je Karlův most 

nejsymboličtějším místem města. Zde se setkávají dvě literární 

postavy, které reprezentují dvě podoby Prahy - Kafkův Josef K. 

kráčející na popravu a Haškův Švejk ubírající se do služby 

k feldkurátovi Katzovi." Procházka po mostě je tedy podle autora 

jedné z nejznámějších zahraničních knih o Praze nomen omen pro 

cclé město. Italský literární kritik hovoří ovšem o Praze doby moderní 

a postmoderní (v Praze pobýval hlavně v 60. letech 20. století). Kdyby 

bylo možné projít se po mostě v období raného novověku, získal by 

člověk patrně jiný dojem. Praha neměla ještě onu tajemnou atmosféru 

starobylosti a její pověst magického města teprve vznikala. Přízvisko 

„magická" získává právě v tomto období, tedy za panování císaře 

Rudolfa 11.. jehož záliba v magii a alchymii byla jedním ze zdrojů 

pověstí. Dva obrazy města, jeden vytvořený literáty a druhý řečí 

historických pramenů, se lak překrývají jen zčásti. Ten kdo by se 

procházel po mostě v oné obě (16. - 17. století), by viděl a vnímal 

něco zcela j iného než současník, ovlivněný literární a kulturní tradicí 

této metropole. 

Kdyby se někdo mohl dostat do Prahy 16. či 17. století a zeptal by 

se, kudy se jde na Karlův most, zřejmě by mu Pražané řekli, že žádný 

takový není. Tenkrát se Karlův most nazýval prostě most nebo také 

Pražský most. Nebylo možno splést si ho s j iným, neboť jiný most 

v Praze nestál. Dnes vnímáme Karlův most hlavně jako 

architektonicko - uměleckou památku a turistickou atrakci. S 

překvapením zjišťujeme, že tehdy to bylo s vnímáním mostu velmi 

podobné. V zakládací listině mosteckého úřadu z roku 16502) je na 

začátku sepsána stručná historie mostu a v jej ím úvodu se výslovně 
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praví, že pražský most je klenotem hlavního města. V názoru, že jde o 

význačnou památku, se tedy se svými předky shodujeme. 

V 16. století už bylo možno turisty potkat. V té době se cestování 

pro zábavu a poučení dostalo do módy. K naší radosti zanechalo 

několik zahraničních cestovatelů písemný záznam o svých cestách. 

Šlechtici pobývající na tzv. „kavalirských cestách" nám zanechali 

zprávy i o svém pobytu v Praze. Všechny relace31 zmiňují Karlův most 

jako památku hodnou pozornosti. Nejsdílnější je v tomto ohledu 

anglický kavalír Fynes Moryson. Navštívil Prahu v zimě roku 1591. 

Po pražském mostě se procházel a do svých vzpomínek si mimo jiné 

poznamenal, že Vltava byla tehdy tak zamrzlá, že po ní jezdily 

dvoukoláky a že císař si vltavský led dává do vína. Těžko říci, kde se 

dozvěděl právě tuto informaci. Rovněž si povšiml, že vltavské břehy 

oplývají výrobnami sanytru (dusičnan draselný, hlavní složka ve 

výrobě střelného prachu). Každopádně vnímání mostu jako turistické 

atrakce není žádnou novinkou. V čem se tedy lišily naše pohledy? 

Pouze v tom, že tehdejší lidé vnímali most také jako jednu z hlavních 

dopravních tepen, bez níž by město v podstatě nefungovalo a také jako 

důležitou obranou linii před útokem. Platnost tohoto úsudku se 

ukázala hlavně v roce 1648, kdy právě úspěšná obrana mostu proti 

Švédům ochránila Prahu před rabováním. 

Ještě jeden význam měl most pro Pražany. Postupně se stal poutním 

místem, spojeným s památkou svatého Jana Nepomuckého. Poutní 

místo ovšem začalo vznikat na mostě až na konci 17. století a jeho 

sláva se naplno rozvinula až ve století následujícím4 ' . 

Pokusme si tedy představit, jak to zde mohlo vypadat. Našli bychom 

ho na stejném jako dnes. Kdybychom, jako správní turisté vyšli 

z Rynku, dospěli bychom dnešní Karlovou ulicí kolem Klementina na 

Křížovnické náměstí. Zde by nás čekalo první překvapení. Místo 

vznosné kupole Luragova chrámu sv. Františka, bychom spatřili jeho 

mnohem menšího románského předchůdce. K němu přilehlý 
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křížovnický klášter byl také mnohem prostší, protože současnou 

honosné barokní podobu získal spolu s chrámem až v 18. století5'. 

Křížovnické náměstí vypadalo celé trochu jinak. Za prvé bylo nižší. 

Domy naproti kostelu stály už tehdy. V jednom z nich sídlil mostecký 

úřad. Dalším překvapením by byla zeď, stojící zhruba v polovině 

dnešního náměstí. Vedla od konventu k celnici, která stála poblíž 

mostecké věže. Tato zeď ohrazovala klášterní zahradu, jejíž část se 

rozprostírala na místě dnešního pomníku Karla IV. 

Podél této zdi byly nastavěny dřevěné krámce, které se staly roku 

1608 jablkem sváru mezi křížovníky a Starým městem. Nebylo totiž 

jasné, komu pozemek kolem zdi vlastně patří a staroměstští konšelé 

ještě přilili oleje do ohně, když na zeď zavěsili staroměstský erb. 

Kdybychom se tu náhodou procházeli na jaře roku 1609, potkali 

bychom tu i komisi, složenou z měšťanů a arcibiskupských úředníků, 

kterak sporné místo obchází a vyšetřuje. Věrna tradicím, komise spor 

nevyřešila a odložila ad acta6 ' . 

Na rohu dnešní Karlovy ulice se nedalo postávat příliš dlouho, 

protože by tu člověk překážel proudu povozů, dobytka a lidí, 

směřujících z mostu a na most. Zatímco dnes hlavní proud dopravy 

směřuje po nábřeží, před čtyřmi stoletími převládal směr kolmý. Je to 

logické, jak už bylo několikrát řečeno, přes most vedla hlavní pražská 

komunikace. 

Kdybychom vešli do prostoru Křížovnického náměstí, viděli 

bychom prostranství rušné skoro jako dnes. Místo turistů se tu hemžili 

obchodníci a lidé, kteří spěchali za svou prací. Samozřejmě tu byli i 

šlechtici. Šlechta samozřejmě „po svých" příliš nechodila, tudíž byla 

k vidění spíše v nosítkách nebo kočárech. Podél zdi, až k začátku 

mostu, se táhnou krámce, dřevěné boudy s pultem, na kterém je 

vyložené zboží - hřebeny, kordy, střelný prach. Kousek dál, pod 

mosteckou věží, měli stánek pekaři a perníkáři7 '. 
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Při vstupu na most provoz houstne, zvláště u celnice. Budova celnice 

stávala u věže ještě v 19. století. Byl to jednopatrový domek, kde se 

v přízemí vybíralo clo a mýto. V době jarmarků se před celnicí zřejmě 

tvořila dlouhá fronta. Kdybychom nahlédli dovnitř, spatřili bychom, 

jak v místnosti, j íž dominovala pokladnice, pilně koná svou povinnost 

trojice celníků a písař. Vybírají poplatky podle seznamů, vydávaných 

mosteckým úřadem. Kdybychom se vypravili na procházku po 

setmění, pak by zde naše cesta skončila, neboť na noc se most 

uzavíral. Otevírá se až při rozednění, kdy jeden z celníků, který nocuje 

na věži, sestoupí a otevře úřad8'. My j sme naštěstí vyrazili za dne, a 

tak můžeme v klidu pokračovat na most. Pokud bychom byli Židé 

z Prahy, pak bychom i za přechod platili jeden krejcar. V případě, že 

bychom byli židé přespolní, pak dokonce krejcary tři9'. 

Na staroměstské straně vedl vstup samozřejmě skrze bránu 

v mostecké věži. Věž je proslulá hlavně svojí gotickou výzdobou. Na 

naší procházce bychom se mohli pokochat úplnou výzdobou na obou 

stranách věže, protože švédští žoldnéři zlikvidují jednu stranu 

ostřelováním až v roce 1648 IO). Nejvíce by nás nejspíše na tehdejší 

věži zaujal fakt, že sloužila i jako činžovní dům pro nepříliš bohaté 

měšťany, kdy nitro věže bylo rozděleno na malé pokoje" ' . 

Po roce 1627 přibyla na věž nová „dekorace" - 12 uťatých hlav 

účastníků12 ' proticísařského odboje z let 1618 - 1620 Hrůzné trofeje 

trofeje zde visely do roku 1630, kdy je sundali čeští emigranti, kteří se 

vrátili se saskou armádou. 

Při vstupu na most bychom se postavili trochu stranou k zábradlí, 

aby nás neporazilo zbloudilé dobytče nebo nepřejel kočár či povoz. Při 

prvním pohledu na most by nám scházela alej soch zdobících 

mostecká zábradlí. V té době zde stály pouze dvě sochy. První byl 

velký dřevěný krucilix - ten zde nechal vztyčit už Karel IV. V roce 

1420 byl však husity stržen. Po husitských válkách byl obnoven a 

dřevěný Kristus vyměněn za bronzového. V době českého povstání ho 
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přes odpor měšťanů odstranili kalvinisté ze dvora Fridricha Falckého. 

Později byl opět instalován a opět poničen, tentokrát Švédy. Po 

Třicetileté válce dal císař Ferdinand III. zhotovit (na vlastní náklady) i 

bronzový kříž, a socha tak získala dnešní podobu13 '. 

Druhá socha nestála přímo na mostě, ale těsně vedle něj. Z našeho 

místa, kousek za mosteckou věží, není vidět ani dnes. Jedná se totiž o 

sochu rytíře Bruncvíka, která se tyčí nad Čertovkou. Ta byla 

instalována již v roce 1502. Měla symbolizovat nadvládu Starého 

města nad Kampou14 ' . Dnešní podoba je kopie z 19. století. Původní 

byla rovněž poničena Švédy. 

Když bychom šli dál, prodírali bychom se hustým davem. Potkali 

bychom povozy se senem, obilím, ovocem a zeleninou, pivem, vínem, 

živými rybami, kůžemi, máslem, rudami, plátnem, vlnou, hrnci a 

desítkami dalších věcí. Celní předpis z roku 1590 obsahuje 81 druhů 

zboží, příslušné výrobky se běžně proclívaly a vozily po mostě. 

Dalšími uživatelem mostu byl četný dobytek, který se honil přes řeku 

- ovce, skot, prasata a koně. Kdo si nedal dobrý pozor, uváznul ve 

stádu bečících potvor, nebo musel velmi pečlivě a velmi dlouho čistit 

svou obuv. Kdo se vyhnul úspěšně dobytku, neměl zdaleka vyhráno. 

Ještě jsou tu husy l5). 

Prostor pro přepravu zužovaly četné krámce lemující celý most. Od 

těchto krámců bylo lepší držet se dál. Nejčastějším sortimentem 

zdejších kramářů byl totiž střelný prach. Kdo měl zájem, mohl si pár 

uncí koupit. Dostal je úhledně zabalené do kovové trubky se 

šroubovým uzávěrem, tak jak předepisoval mostecký úřad. Kdo dostal 

hlad, mohl si koupit koláč od pekařek, které s tácy procházely po 

mostě a nabízely své sladké zboží. Pokud se ovšem setkaly dvě 

konkurentky, mohlo snadno dojít k ostrému sporu. Kupříkladu 20. září 

1539 se mezi sebou servaly dvě koláčnice, obě jménem Anna. 

Naházely si koláče do řeky a pak se tloukly tácy16'. 
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Z tohoto místa už by bylo možno pozorovat dění na řece. Z 16. a 17. 

století máme několik zobrazení Prahy, Vltavy a mostu přes ní. 

Nej starší zobrazení Prahy a pražského mostu se objevuje na dřevorytu 

Michaela Wohlgemutha a Wilhelma Pleydenwurfa z roku 1493l7). 

Most je zde zachycen schematicky a na řece není nic vidět. Situace se 

opakuje i na dřevorytu z roku 1562. Teprve na Willenbergově rytině 

z roku 1601 se řeka začíná zalidňovat voraři. Na říčních březích 

nejsou ovšem vidět žádné detaily. Nejlepší materiál pro studium 

provozu na řece i na březích přinášejí však dva mědiryty ze 17. století. 

Jedná se především o známé panorama Johana Wechtera, podle 

kresby Filipa van der Bossche, vydané Jiljím Sadelerem roku 1606. 

Zde je nejlépe zachyceno hlavně staroměstské pobřeží. Při pohledu 

z mostu by se nám tedy otevřel pohled na zvlněné pobřeží, pokryté 

haldami a hospodářskými budovami. Pobřeží Vltavy bylo v jistém 

smyslu „průmyslovou zónou", řada tehdejších výrob totiž potřebovala 

sílu vodního proudu. Takže svoje místo tu měly mlýny, brusky a pily. 

Cestovatel Fynes Moryson si také povšiml, že pražská pobřeží 

oplývají sanytrem, který zde těžili výrobci prachu a v době rudolfínské 

císařští alchymisté. Hojnost sanytru souvisí s nepříjemným faktem, že 

vltavské břehy sloužily také jako univerzální smetiště. Sanytr neboli 

dusičnan draselný (HN0 3 ) vzniká hlavně rozkladem kyseliny močové 

a jiných organických látek. Přes opakovaná upozornění mosteckých 

úředníků, že pro obecní smetiště j e vyčleněna plocha na místě dnešní 

Strakovy akademie, byly na břehy, a to i v nejbližším okolí mostu, 

vršeny haldy odpadu. 

Člověk nemusí být historik, aby si mohl představit, jak asi „vonělo" 

16. a 17. století na pražském mostě. Pokud neválo zrovna od 

pobřežních smetišť, vznášel se samozřejmě nad mostem intenzivní 

pach rybiny, vzlínající od neregulované řeky. S ním se mísil odér 

dobytka hnaného přes most a atmosféru dokresloval štiplavý pach 

střelného prachu z četných stánků18'. 
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Břehy se vyčistily vždy na jaře. Buď je spláchla velká voda, nebo 

již během zimy poponášeli Pražané haldy dále na zamrzlou řeku a o 

jejich likvidaci se postarala obleva. Tloušťka ledu bývala taková, že 

po řece běžně jezdily dvoukoláky tažené koněm. Je s podivem, že i po 

takovýchto zákrocích Pražané stále považovali vltavskou vodu za 

pitnou. 

Břehy tohoto typu byly hlavně na staroměstské straně a táhly se 

převážně napravo od mostu. Nalevo se nacházel komplex 

staroměstských mlýnů, překladiště dřeva (tzv. královská lázeň), 

vodárenská věž a přívoz. Na malostranských březích měla svá 

stanoviště rybářská bratrstva. 

Povšimněme si také provozu na řece, byl totiž neobyčejně hustý. Na 

mědirytu Folpcrta van Ouden-Allen z roku 1685, se Vltava hemží 

různými druhy dopravních prostředků. Nejčastější byly vory. Je 

známo, že spotřeba dřeva byla enormní. Vory se plavily z jižních Čech 

a obchod s dřevem měl pro Prahu zásadní význam. Hlavní překladiště 

dřeva bylo samozřejmě v Podskalí, ale i Staré město mělo své 

přístaviště pro vory. Dalším plavidlem byly takzvané naháče - čluny 

s plochým dnem a zvednutými špicemi. Sloužily k přepravě materiálu, 

často písku, který se kopal na Střeleckém ostrově nebo ve 

staroměstské vápenici, kdesi na dnešním náměstí Kinských. Podobné 

naháče používal i převozník při převážení lidí a zvířat. Větší typ 

daných lodí se používal k plavení soli původem z Rakous a k přepravě 

zboží do Labe. Lodě byly většinou taženy po břehu dobytkem. Tento 

způsob přepravy změnil až rozvoj paroplavby v 19. století19'. 

Naše procházka po mostě se chýlí ke konci, došli j sme k druhé 

mostecké bráně, strážené starou románskou věží z Juditina mostu a 

novější gotickou. 1 tyto věže sloužily jako příbytky. 

Zde na konci mostu bychom se ještě mohli zaposlouchat do směsi 

hlasů lidí a zvířat, vyvolávání prodejců, skřípění kol vozů a kár. 

Kdyby byly zrovna letnice, pak bychom slyšeli i rachot palby 
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z nedalekého Střeleckého ostrova, kde obvykle probíhala tradiční 

slavnost, střelba ku ptáku. Pokud už by bylo k večeru, provoz by 

utichl a stejně jako dnes by po setmění šuměla řeka na staroměstském 

jezu. 

Dnes tudy chodí hlavně turisté, v minulém století se zde daly podle 

A.M. Ripellina potkat literární postavy, ale v 16. a 17. století tudy 

chodili a žili tu lidé. Někteří tu trávili celé dny, jiní jen procházeli a 

jako všichni lidé se při tom bavili, žertovali a někdy dokonce i prali. 

Život na niostě - projevy násilí 

V 16. a 17. byla míra násilí na veřejnosti mnohem větší než v 

současnosti. Nebylo to tím, že by se to smělo, naopak, v žádném 

evropském městě či vesnici nebylo nikdy oficiálně povoleno vyřizovat 

si spory bitkou nebo dokonce vraždou. 

Vztah k násilí byl v raném novověku jiný než dnes. Předně bylo 

považováno za přirozenou součást života a to jak rodinného tak 

veřejného. Úplná absence násilí byla dokonce považována za 

škodlivou, bránící zdravému vývoji osobnosti20 '. Rovněž povaha lidí 

byla odlišná - ať už to budeme přičítat množství válek, reliktům 

rodové společnosti, větší mírou intolerance k čemukoliv cizímu či 

zbytnělému chápání pojmů jako čest a spravedlnost. Musíme přiznat, 

že naši předci byli ve svém jednání přímější, agresivnější a konflikt 

pro ně nebyl posledním, ale také prvním a často jediným řešením 

problému. K tomu musíme připočíst četnost projevů státem 

posvěceného násilí, jako byly veřejné popravy a mučení. Násilí na 

ulici bylo tedy obvyklé a při pohledu na život na Karlově mostě v 16. 

a 17. století nelze tento aspekt pominout. 

Obyvatelé všech pražských měst mužského pohlaví a patřičného věku 

nosili zbraň. V 16. a 17. století byla osobní zbraň neoddělitelným 

doplňkem pánské garderóby. Jednalo se samozřejmě o nějaký druh 
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čepelové zbraně - tesák, tulich nebo rapír. Mnoho měšťanů, zvláště 

členů domobrany, vlastnilo i palné zbraně, ale jejich vlastnictví bylo 

střídavě omezováno a rozšiřováno podle politické situace. Po 

vzpourách v letech 1547 a 1618 - 1620 byla vyzbroj omezována, za 

třicetileté války v dobách ohrožení města naopak doplňována a 

modernizována. 

Právo nosit zbraň bylo dokladem emancipace měst po husitských 

válkách. Zároveň bylo výrazem měšťanské kultury, která se chtěla 

vyrovnat kultuře šlechtické. Rozvoj výroby v novověku zároveň 

výrazně zbraně zlevnil a za dobrý meč už člověk nemusel dát půl 

statku jako ve středověku. To všechno přispělo k tomu, že téměř každý 

pražský tovaryš chodíval na ulici běžně s kordem či rapírem a když se 

dostal do koníliktu a to, jak vyplývá z dobových pramenů, nebylo 

nijak neobvyklé, tak rovnou sahal po zbrani. 

Pražské úřady samozřejmě tento způsob urovnávání sporů 

postihovaly, jak jen mohly, četnost zaznamenaných případů však 

vypovídá o nedostatečnosti těchto snah. Na pražském mostě se bili 

hlavně tovaryši. Většinou to byli mladíci a měli blíže ke rvačkám než 

usedlejší měšťané, ale i ti se dovedli porvat, jak se sluší. 

Právní řešení soubojů a bitek na pražském mostě spadalo, jako 

veškeré právní záležitosti pod pravomoc mosteckého úřadu. Eiít se v té 

době na mostě bylo považováno za obzvlášť těžký přestupek, jelikož 

most byl společně s rynkem a kostelem místo, na které se vztahovaly 

přísnější předpisy. Na těchto místech byla povinnost zachovávat mír, a 

to i v případě, že by byl napadený v právu2". Přesto se v mosteckých 

knihách dochovalo několik protokolů, které nám ukazují právě tuto 

stránku života na pražském mostě. Podívejme se tedy na několik 

příkladů projevů násilí, které jsou dokladem pestré každodennosti na 

tomto výjimečném místě. 

Ukázkový je případ měšťana Jana Varhan íčka, který se na den 

Mláďátek (28.12) 1573 pustil do souboje s krejčovským tovaryšem 
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Jakubem Vránou. K případu se dochoval podrobný protokol 

s výpověďmi řady svědků a může tak sloužit jako reprezentativní 

vzorek pro všechny podobné situace22'. Konflikt se rozhořel kvůli 

údajné urážce, kterou měl Varhan íčka počastovat Vrána. Z protokolu 

plyne kuriózní skutečnost, že Vrána, který šel po mostě se svými 

přáteli, o Varhaníčkovi vůbec nevěděl a celé to zřejmě byl omyl. Jeden 

tovaryšův přítel totiž při rozhovoru na Vránu hekl. Zde je namístě 

vysvětlit co takový čin znamenal v 16. století. Byla to velmi hrubá 

urážka, zabečením na danou osobu jste jí dávali najevo, že je roven 

ovci, kteréžto domácí zvíře není právě proslulé inteligencí23'. 

Varhaníček se domníval, že nadávka byla určena jemu a celou situaci 

zkomplikoval tím, že se slovně obořil nikoliv na autora posměšného 

zvuku, ale na Vránu, který celou dobu mlčel. Ten se nijak nesnažil 

hájit, ale naopak začal Varhaníčka urážet. Víme dokonce jaké použil 

nadávky - Lek moč a Lek mi tu hudyA\ Víme tedy nejenom, co bývalo 

na mostě k vidění, ale můžeme si k tomu domyslet i zvukovou kulisu. 

Tím byl celý spor vyhrocen a sáhlo se po zbraních. Oba soupeři tasili 

kordy a došlo ke krátké výměně úderů, než byli okolojdoucími 

odtrženi a odzbrojeni (na Vránu si museli prý dokonce sednout, než se 

mu podařilo vytrhnout zbraň). Celý souboj vlastně skončil nerozhodně 

a svou podstatou byl dosti absurdní. Ne všechny souboje ovšem 

končily takto neškodně. 

22. ledna 1603 se naskytl chodcům z Karlova mostu dramatický 

pohled. U zdi křížovnického špitálu se do sebe pustili dva neznámí 

muži25 '. Jejich souboj skončil mnohem krvavěji. Jednomu bylo uťato 

ucho a druhý byl zabit. Souboj je zajímavý hlavně tím, že svědkem 

který je uváděn v protokolu nebyl nikdo jiný, než dvorní malíř 

Rudolfa II. - Bartoloměj Spranger, který byl v kostele sv. Františka za 

kmotra dítěti měšťanky Kateřiny Perentinové. 

Poslední případ je úsměvný. Další z protokolů líčí událost z roku 

152326', při které se před celnicí pohádali dva měšťané. Ve svém sporu 
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se domáhali podpory hospodáře celnice. Ten posléze dal za pravdu 

jednomu z nich a poražený odešel. Ani při odchodu ovšem nedokázal 

skrýt své rozhořčení a oba své protivníky zhanobil odkrytím své 

zadnice. Skoro to vypadá jako historická anekdota a navíc dosti 

obhroublá. Jde-li nám o však o poznání každodenního dění jednoho 

místa, nebylo by přeci vhodné zavírat oči zrovna před touto „tváří" 

historie. 

Tyto tři ukázky z protokolů mosteckých knih svědčí o tom, že ani 

zvláštní status mostu nedokázal lidi odradit od projevů násilí, které 

byly nedílnou součástí jejich života. Každodennost pražského mostu, 

se tedy svými vnějšími projevy příliš nelišila od obyčejné ulice. 

Zvláštní kapitolou v historii násilností na pražském mostě a v jeho 

okolí tvoří násilí institucializované, povolené a dokonce 

doporučované. Jedná se o měšťanské střelecké spolky. Obrana města 

proti vojenskému útoku byla jednou ze základních povinností každého 

měšťana. Povinnost byla zároveň právem, neboť tento zvyk 

umožňoval vlastnit městům zbraně. Z vojenského hlediska bylo v 16. i 

v 17. století každé město v podstatě pevností a proto v něm byla stálá 

vojenská posádka. Ta většinou neměla dostatek mužů na obranu 

celých hradeb a při obléhání musela spoléhat na měšťanskou milici. 

Jelikož bylo stále těžší ovládat nové palné zbraně, museli se sami 

měšťané cvičit ve zbrani. Hlavně z tohoto důvodu vznikaly měšťanské 

spolky střelců (ostrostřelců). 

Každé pražské město mělo svůj střelecký spolek, přesto se jejich 

členové scházeli na jednom místě. Místo po nich zdědilo jméno -

jedná se o Střelecký ostrov, ostrov nejbližší Karlovu mostu. Toto místo 

věnoval pražským střelcům císař Ferdinand I. a roku 1570 jim právo 

na ostrov potvrdil jeho syn Maxmilián ll27). Ten věnoval ve své milosti 

střelcům celý ostrov. Na výše zmíněném ostrově však již dlouhou 

dobu mostecký úřad prostřednictví převozníka provozoval tzv. prádla 

a „naturální sušičku" (což byla bidla zapíchaná do země, na nichž se 
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věšelo prádlo). Své právo na vlastnictví ostrova odvozoval od donace 

císaře Ferdinanda I. z roku 1562., kterou ostrov daroval Starému 

Městu pražskému28 '. 

Spor byl vyřešen kompromisem - střelci, kteří dali celému ostrovu 

jméno, provozovali své hry a cvičení pouze na jeho polovině. Byla to 

polovina horní (bráno po směru proudu), dolní zůstala pod správou 

mosteckého úřadu. Pražští střelci ovšem neměli ostrov se vším co na 

něm bylo v absolutním vlastnictví. Obec staroměstská si vyjednala 

několik výjimek, které se týkaly užívání dřeva a vrbového proutí 

Starým městem v případě potřeby29 '. Tato skutečnost nám dává 

představu o tehdejší podobě ostrova. Byl tak hustě porostlý vrbovím a 

topoly, že střelci museli prostory střelnice nejdříve důkladně vyklučit. 

Další položkou ve vzájemné smlouvě byl písek. Ostrov složený 

převážně z náplav byl jeho ideálním zdrojem. Smlouva pamatovala 

hlavně na bezpečnost práce, když zakazovala kopání písku během 

střeleckých cvičení. 

Pražští střelci provozovali své kratochvíle po dlouhá staletí a třeskot 

výstřelů tvořil jednu ze složek zvukové kulisy města Občas se do 

výstřelu přimíchal i výkřik raněného, když nějaký střelec neopatrně 

zacházel se svou zbraní. 

Tak se stalo roku 1570 kdy písař Václav Křepelka špatně zajistil 

svou ručnici a omylem prostřelil ruku zámečníku Janu Tresterovi30 '. 

Víme o tom pro to, žc dotyčný zámečník o svou paži přišel a žaloval 

písaře za doživotní újmu na zdraví. Při technické „dokonalosti " 

tehdejších palných zbraní je jenom s podivem, že k podobným 

příhodám nedocházelo častěji. 

Není to sice nejvhodněj ší konec, přesto se tímto obrazem uzavírá poslední 

pohled do pestrého dění a lidského hemžení, které jsem si dovolil nazvat 

životem na mostě. 
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Slavnosti na mostě 

Obraz života na Karlově mostě v 16. a 17. století by nebyl úplný, 

kdybych opomněl jednu jeho důležitou složku, a sice festivitu. 

K všedním dnům práce a běžného ruchu patřily neodmyslitelně i 

chvíle sváteční a slavnostní. Pro svou funkci a jedinečnost byl most 

místem hojně navštěvovaným a všeobecně známým. Jeho proporce 

ovšem umožňovaly jen určité druhy slavností, na pražském mostě 

z toho důvodu jednoznačně převládaly hlavně průvody a procesí 

všeho druhu. 

Slavnost a svátek měly v životě lidí ve středověku a raném 

novověku nezastupitelný význam. Pomáhaly členit čas a nabízely 

možnosti odpočinku". Vedle těchto ryze praktických důvodů, nesmíme 

zapomenout na jejich duchovní rozměr. Svátky měly odjakživa 

kultovní a transcedentální význam, byly to dny, při nich se měnil a 

často převracel běžný řád věcí, doba, kdy byla zvýšena aktivita bytostí 

nehmotných, ať už dobrých nebo zlých2 '. 

Městské prostředí převzalo většinu svátečních zvyklostí původně 

spjatých s vesnicí a přizpůsobila je městským potřebám a podmínkám. 

Zhruba od 13. století měly v Praze už všechny svátky, slavnosti i 

obyčeje poctivě křesťanský ráz i obsah. Slavily se všechny obvyklé 

svátky církevního roku - vánoce, masopust, velikonoce. Boží tělo. 

Letnice, posvícení atd. / • ( ).t , r, , , 

V 16. století v době dvojvěří se objevovaly a mizely různé nové či 

staronové svátky. Utrakvisté si v červenci připomínali upálení mistrů 

Jana a Jeronýma. Při těchto slavnostech se na pražských ostrovech a 

přímo pod mostem se na památku smrti obou mučedníků zapalovaly 

ohně. Po ústupu utrakvistu ze scény se slavil už jenom svátek světce, 

který dal slavnému mistrovi jméno, svatého Jana ( 24.6.). Svátek se 

ovšem slavil obdobně - na ostrovech plály ohně a ozývala se střelba3 ' . 

I j iné svátky byly závislé na momentální historické situaci v pražských 
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městech. Utrakvisté se snažili kupř. vymýtit kult Panny Marie. 

Mariánské slavnosti na dlouhou dobu zmizely z městských ulic. 

Moralisté z řad kališníků měli spadeno téměř na všechny bujaré 

projevy oslav, ať už souvisely s jakýmkoliv svátkem. Poprvé například 

zavedli jednotný termín posvícení na první neděli po svatém 

Václavu41. Po rekatolizaci se mariánské svátky obnovily a přibylo i 

několik nových světců, na druhou stranu připomínky kostnické 

exekuce pochopitelně ustaly. Náboženské barokní slavnosti byly svým 

způsobem druhem umění a jejich velkolepost nemálo pomáhala 

k šíření katolictví. O návrat velkých katolických slavností do ulic 

Prahy se zasloužil hlavně arcikníže Ferdinand Tyrolský5 '. 

Svátek jako takový není možno z života odstranit, jelikož lidé svou 

podstatou ke slavení tíhnou, j e to jakási antropologická konstanta6 '. 

V Praze bylo mnoho míst, kde se slavnosti a svátky odehrávaly. 

Některá byla spojená s jedním určitým svátkem a některá poskytovala 

prostor pro slavení všeobecně. Takovou úlohu plnila hlavně velká 

náměstí, která byla přirozeným shromaždištěm a o diváky zde nikdy 

nebyla nouze. Své místo mezi slavnostními prostory měl i pražský 

most. 

Výjevy z lidových veselic, tanečních rejů masopustních maškar nebo 

průvodů žáků při koledě musí zůstat odkázány na naši představivost, 

protože ty byly příliš obyčejné pro pera kronikářů. Zprávy máme 

hlavně o těch zářících spektáklech na povrchu hladiny dějin. 

Nejvýznamnější ze všech slavností, které se odehrávaly na mostě 

byl samozřejmě svátek svatého Jan Nepomuského. Jeho sochu nechal 

sice na most umístit donátor Matyáš Bohumír Wunschwitz již roku 

16837', velkolepé barokní svatojánské slavnosti s procesími a muzikou 

na loďkách však patří až do 18. věku a tudíž mimo obzor této práce. 

Uctívání místa, kde byl mučedník údajně vhozen do řeky začalo 

bohužel až mnohem později. Náboženské slavnosti se místu tak 

profánnímu jako byl most dlouho vyhýbaly, o to větší prostor 
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dostávaly slavnosti ryze světské. Za vlády Václava IV. se na mostě 

dokonce konaly rytířské turnaje a hry.8) Už jenom pouhá představa 

rytířů cválajících v plné zbroji na pozadí Hradčanského panorama, 

působí fantasticky. 

Hlavní atrakcí, dá-li se to tak říci, byly tzv. královské vjezdy a 

korunovační jízdy. V korunovačním řádu pro české království vytyčil 

jeho tvůrce Karel IV. i trasu, po které se má ubírat korunovační 

průvod". Měla začínat na Vyšehradě a vedla právě přes most na Malou 

Stranu a dále na Hrad. Průvod se ne náhodou měl ubíral po ose 

spojující dvě nejposvátnější místa Čech a zároveň královská sídla. 

V dobách, kdy čeští králové nesídlili j iž nastálo v Praze, slavila se 

nejenom jejich korunovace, ale také každá návštěva. Z tohoto zvyku 

vznikla tradice královských vjezdů do hlavního města království. 

Tradici zahájil Zikmund Lucemburský. Jako první český král neměl 

své hlavní sídlo v Praze. V tomto pokračovali Jagellonci a posléze 

Habsburkové. Královský vjezd se slavil na všech místech, kudy vedla 

tzv. královská cesta. Slavnosti měly většinou podobu špalírů v ulicích, 

nadšeného jásání a tanců. 

V novověku byl všední život přes hojnost svátků, většinou naplněn 

prací bez většího vzrušení. Pokud za vzrušení nepovažujeme povstání 

nebo vojenské vpády. Našim předkům ale tyto události jistě příliš 

vzrušující nepřipadaly, protože v nich často umírali jejich blízcí nebo 

přicházeli o majetek a výsledky své práce. Příjezd pestré královské 

družiny, plné vyparáděných šlechticů a dvorních dam, musel tedy 

znamenat událost prvního stupně. Obzvláště to platilo od té doby, co 

se čeští králové stali zároveň králi uherskými, v jejich doprovodu se 

potom objevovali divocí stepní jezdci a exotická zvířata. Vedle 

zajímavého zážitku prospívaly slavnosti i městské hygieně, jelikož při 

královských návštěvách, byly hlavní ulice vyčištěny od hnoje a smetí. 

Podle královské cesty měly své místo vyhrazené zástupci všech 

cechů, náboženských bratrstev a ostatních korporací. U mostu často 
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stávala delegace pražských Židů. Na mostecké věži měli své 

stanoviště trubači. Na tomto místě bývali i studenti. 

Jezuitská akademie sídlila od 16. století v klášterním komplexu 

v Klementinu. Právě jezuité ozvláštňovali vjezdové slavnosti 

inscenováním různých dramat, do kterých zapojovali studenty. Místem 

těchto inscenací byl často most. 

Roku 1558 při slavnostním vjezdu Ferdinanda 1., čerstvě 

korunovaného císaře Svaté říše římské, bylo k vidění několik desítek 

malých studentů převlečených za andílky, přičemž byl jeden starší 

rovněž jako anděl spouštěn z mostecké věže s oslavným latinským 

hymnem na rtech. Po tomto představení následovala na mostě 

alegorická scénka, při níž byl spoután řvoucí Mars, bůh války a 

přivlečen k nohám Míru, čímž byl složen hold císaři mírotvorci10 '. 

K velkolepým představením využívali otcové jezuité i vltavskou 

hladinu. Při přenosu ostatků sv. Norberta Xantenského vypravili na 

řeku alegorickou loď kormidlovanou stylizovanými postavami 

představujícími - Lásku, Zbožnost, Mírnost, Opatrnost a 

Spravedlnost. Nádherné a neopakovatelné, bohužel 

Na „theatrech" při vítání panovníků měli svůj podíl i staroměstští 

měšťané. Dochované zprávy působí mnohdy fantasticky. Pro naši 

současnost j e příznačná neúcta k politickým představitelům. 

Demokracie dává možnost prosadit se i obyčejným lidem, dnešní 

vládci nejsou obklopeni aureolou svatosti, jakou mívali králové a 

císaři. Jak neskutečně potom zní zpráva o tom, co se stalo při vjezdu 

mladého krále Ludvíka Jagellonského roku 1522. Tehdy se v rámci 

příjezdových oslav pro obveselení krále a jeho družiny čtyři pražští 

měšťané v čele s Matějem Kakasem, sedlářem ze Starého města, 

posadili obkročmo na necky a jako na koni skočili z mostu do Vltavy. 

Humorný výstup pokazil fakt, že jeden z nich to nepřežil. Nevíme 

však, ani jestli představení krále pobavilo nebo ne. 
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Pro Ludvíkova nástupce Ferdinanda I. uspořádali vltavští rybáři 

jinou do té doby nevídanou podívanou. Na vltavské hladině roku 1558 

uspořádali nejprve závod na loďkách a potom velkolepou naumachii 

při které dobývali na vodě postavený hrad, což se j im posléze 

podařilo. Při této příležitosti se i skupina měšťanů převlékla do kapuci 

a kytlic a ozbrojila se cepy, aby mohli císaři předvést pravé husity12'. 

Takovéto výstupy nebyly vždy obvyklé. Naopak k obvyklým 

zábavám při králově vjezdu patřily střelecké závody na 

stejnojmenném ostrově. Závody asi nebyly vždy nejbezpečnější, 

neboť jak lakonicky vzpomíná kronikář, střelci se často napili přes 

míru a potom „vícero očí měli". Největší střelecký závod ovšem 

uspořádal arcivévoda Ferdinand Tyrolský ve Stromovce, protože 

ostrov byl příliš malý l3). 

Pražskému mostu se kupodivu nevyhnul ani zvláštní druh tehdejších 

slavností a sice veřejné vykonávání práva útrpného. Veřejný trest se 

považoval za dobré exemplum pro všechny ostatní a příležitost velké 

sešlosti si samozřejmě nenechala ujít řada pouličních prodavačů a 

umělců. Každá poprava měnila se tak na malou lidovou slavnost. Na 

třetím jižním pilíři Karlova mostu se odehrávaly popravy. Těla 

odsouzenců byla svržena do řeky, aby vyloučení odsouzence ze 

společenství bylo úplné. Dalším druhem trestu ke kterému poskytoval 

most nej vhodnější podmínky, bylo potápění nepoctivých obchodníků 

v kleci nebo koši. Díky veliké návštěvnosti byl most neobyčejně 

vhodným místem pro pranýř. Nebyl zde ale vystavován viník celý, ale 

většinou jeho část - nejčastěji hlava. Už v roce 1517 byla na 

malostranské věži vystavena pro výstrahu ostatním hlava zemského 

škůdce a lapky Jindřicha Bohnického14 ' . Zlatá doba slavností na 

Karlově mostě přišla v 18. století, v době nejvčtšího rozvoje kultu 

Jana Nepomuckého. Velkolepé barokní oslavy byly jednoznačně 

největší jaké most kdy zažil. 
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Pražsky most - místo legendární 

K obrazu pražského mostu patří podle mého názoru i mýty a 

legendy, které ho opřádaly. Není to vlastně látka historická, i když 

jednotlivé pověsti mají stejně jako jiné jevy svůj historický vývoj a 

dopad. Zabývám-li se životem na pražském mostě v 16. až 17. století, 

bylo by škoda nezmínit pověsti, které se k mostu vázaly. Je to další 

z možných úhlů pohledu. 

Pověstí, týkajících se Karlova mostu, j e hned několik. Neexistuje 

v Čechách významné místo (a o významu Karlova mostu netřeba 

diskutovat), ke kterému by se nevázala nějaká pověst. Problémem 

ovšem je, které z těchto pověstí mohli lidé znát už v raném novověku. 

Prvním druhem jsou pohádky o vodnících na Kampě" a pod mostem. 

Zástupcem všech těchto zkazek je pověst o vodníkovi, který poblíž 

mostu utopil chasníka i s vozem. Vodník údajně pocházel z vesnice a 

chtěl se pomstít za to, že mu jistý kočí se svým vozem doma kalil 

vodu, ale podle j iné verze proto, že ho slovně urážel2 '. Problém je, že 

podobná vyprávění byla zaznamenána až mnohem později. 

Nemůžeme si tedy být jisti, jestli v raném novověku Pražané tuto 

pověst znali. Protestantské prostředí Prahy 16. století, popřípadě 

vypjatě katolické prostředí století 17., si lze těžko představit jako 

živnou půdu pro pohádky o vodnících, avšak lidová kultura často 

nebere ohledy na oficiální doktríny. 

Další pověsti se už týkají mostu samotného, a hlavně jeho vzniku. 

První je proslavená příhoda s vejci do malty. Jak známo, měšťané 

zVelvar poslali tehdy na stavbu mostu vejce uvařená natvrdo a 

vystupují jako hlupáci. Existuje i druhá, méně známá verze, ve které 

stavitel nepožaduje vejce, nýbrž mléko. Hlupáky jsou tentokrát 

obyvatelé Unhoště, kteří nepošlou mléko, ale tvaroh3 '. Těžko říct, proč 

zrovna obyvatelé těchto dvou měst byli terčem posměšků. 
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Druhou pověstí, vztahující se ke stavbě mostu, je variace na 

faustovské téma. Příběh je to poměrně tragický. Stavitel upíše duši 

ďáblu za pomoc při dostavbě mostu. Ďábel požaduje duši prvního, kdo 

na most vstoupí. Naneštěstí je to stavitelova těhotná žena4). Motiv 

upsání duše ďáblu je rozšířený po celé Evropě a dostatečně starobylý 

na to, aby byl známý i v 16. či 17. století. Autentický důkaz pro výskyt 

pověsti v tomto období pochopitelně chybí. 

Prokazatelnou pověstí z této doby je pověst o Bruncvíkovi a jeho 

meči. Počátkem 16. století byla vztyčena Bruncvíkova socha nad 

Čertovkou ' . Socha je inspirována příběhem o Bruncvíkovi a 

Štylfrýdovi, převzatým z rytířských románů. Důvodem jejího vztyčení 

byla prezentace moci a práva Staroměstských nad celým mostem a 

ostrovem Kampou. Socha mýtického rytíře měla symbolizovat 

vojenskou moc a připravenost Starého Města6 '. Vztyčení sochy 

pravděpodobně předcházelo vzniku pověsti o tom, jak byl kouzelný 

meč, který utíná nepřátelům hlavy, hozen do Vltavy. Měl se objevit, 

když bude národu nejhůře. Je značně pravděpodobné, že ji lidé v 

tomto období znali. 

Ještě jedna skulptura na mostě jitří fantazii. Je to takzvaný Bradáč, 

kamenný reliéf vousaté tváře, zasazený nyní do nábřeží u Karlova 

inostu na staroměstské straně. Už od dob vzniku mostu je známo, že 

pocházel původně z Juditina mostu, jeho význam však dodnes zůstává 

utajen. Nejčastější je domněnka, že jde o tvář stavitele. K reliéfu se 

neváže žádná konkrétní pověst. Dochovala se jenom pranostika o tom, 

že dosáhne-li hladina řeky Bradáčova vousu, bude zaplaveno město. 

Výjimečné postavení má skupina příběhů, které sice současníci 

znali, ale nepovažovali je za pověsti, nýbrž historické skutečnosti. Do 

říše bajek je odkázala až pozitivistická kritika. Jedná se o děje 

obsažené v Kronice české od Václava Hájka z Libočan, vydané 

poprvé 15437). Pražský most a jeho okolí se v ní objevuje hned 

několikrát. Tehdejší čtenáři se mimo jiné dozvěděli, že předchůdcem 
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mostu byla obří loď, postavená knížetem Křesomyslem a určená 

k přepravě lidí, zvířat a vozů8). Nejznámější je ovšem příběh o 

lazebnici Zuzaně, která pracovala v Královské lázni u mostu a 

pomohla uprchnout králi ze staroměstského vězení, kam jej uvrhli jeho 

odpůrci. Tato pověst musela být jistě velmi oblíbená, protože Hájek 

její děj zasadil do důvěrně známých pražských reálií a postava Zuzany 

mám zřejmě oporu ve skutečné osobě9). U Hájka si můžeme být jisti, 

že jeho dílo lidé znali a jistě si jeho příběhy vyprávěli, když šli kolem 

lázně či po mostě. 

Pro lidi žijící v 16., ale hlavně v 17. století, byl most spojen 

především s legendou o smrti Jana Nepomuckého. Během 17. století 

popularita tohoto světce rychle rostla a na jeho konci se pražský most 

dočkal první sochy. Legenda se postupně rozvíjela od pouhého 

konstatování, že byl doktor Johánek hozen z mostu, až po košatou 

barokní verzi, při které se otevřela nebesa a kolem hlavy mučedníka se 

rozzářilo pět hvězd"". Svatořečení v 18. století posléze proměnilo 

pražský most v proslulé poutní místo. Tradicí upravená verze skonu 

sv. Jana z Nepomuku vznikla v pražských katolických kruzích, kde 

byla nadále udržována. Pro protestanty byla smrt arcibiskupského 

vikáře doktora Johánka z Pomuka pouhou historickou událostí, nikoliv 

legendou1". 

Katolická literatura vytvořila kolem mostu více pověstí. Události 17. 

století, zvláště třicetiletá válka, poskytly hned několik námětů ke 

vzniku pověstí. První jsou spojené s vládou Zimního krále. Fridrich 

Falcký a jeho žena Alžběta byli kalvínského vyznání a právě královnu 

Alžbětu při cestě přes most na Hrad pohoršil krucifix, který na mostě 

stál a na její přání byl svržen. Katoličtí autoři svorně odsuzovali její 

zpupnost a se značnou mírou zadostiučinění dávali do souvislosti 

zničení sochy s porážku na Bílé hoře a potupným útěkem z Prahy, 

který opět vedl přes most l2). Málokterý si odpustí jízlivou připomínku, 
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že královna jedoucí okolo uprázdněného místa, mohla dosyta 

přemýšlet o božích mlýnech. 

Jak třicetiletá válka pokračovala, hromadily se i náměty pro pověsti. 

Nejbohatší j e pak epizoda se švédským obléháním Prahy. Nejtužší 

boje probíhaly na Karlově mostě, kde se vyznamenala hlavně 

studentská legie z Klementina. Zde přálo tvůrcům propagačních 

pověstí štěstí. Vůdcem studentů se stal jezuitský kněz Jiří Plachý, pro 

jejich záměry ideální osobnost. Jeho nezpochybnitelná odvaha dala 

vzniknout pověstem o tom, jak neohroženě čelil nejprudší palbě a 

celou dobu unikal zraněním. Švédští žoldnéři vídali nezaměnitelnou 

siluetu „dlouhána" Plachého přinášejícího studentům na barikádě vodu 

a jídlo13 '. Svou obvyklou roli sehrál i krucifix na mostě. Švédský 

voják, který Kristovi ustřelil hlavu, padá vzápětí sku l í uprostřed 

čela14'. 

Krucifix je vlastně nej frekventovanější rekvizitou mosteckých 

pověstí 17. století. Poslední pověst, kterou zde zmiňuji, se váže právě 

k němu, konkrétně k pozlacenému hebrejskému nápisu, který je 

umístěn nad hlavou Ježíše . Podle této pověsti šel v roce 1696 Žid po 

mostě a před křížem si uplivnul. Kolemjdoucí ho zadrželi a odvlekli 

k soudu. Za trest musel nechat na vlastní náklady nechat zhotovit 

nápis, který prý znamená : Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů15 '. 

Popisované pověsti se do povědomí lidí dostaly samozřejmě až na 

konci 17. století, tedy ve chvíli, kdy uplynula dost dlouhá doba na to , 

aby přímí účastníci událostí byli j iž mrtví, nebo ve věku, kdy už 

paměť neslouží tak, jak by měla. 

Existuje ještě několik zaznamenaných pověstí, jejichž původ je nade 

vší pochybnost mnohem mladší. Příběhy o Perunovi, který chodí po 

mostě převlečen za filosofa a přemlouvá věřící, aby skočili do řeky 

nebo pověsti o Krakonošovi, který si vyšel do Prahy na výlet, bychom 

mohli do raného novověku zasadit jen s velkou dávkou fantazie16 '. 
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Pověsti o magickém významu mostu a jeho umístění se objevují 

hlavně v poslední době. Skrytá esoterická poselství, zakódovaná 

templáři, zednáři či rozenkruciány do stavby mostu a jeho výzdoby, 

ponechme stranou. Templáře můžeme rovnou vyškrtnout, jelikož most 

byl založen až po rozpuštění řádu v roce 1314. Připustíme-li existenci 

ostatních tajných společenstev, jejich vliv na běžný život byl 

minimální, protože z podstaty věci vyplývá, že jejich poselství jsou 

skrytá a nezasvěcená většina by si jich stejně nikdy nevšimla. 

Poslední zmínka budiž věnována vzniku jednoho úsloví, ve kterém 

figuruje pražský most. Toto úsloví má původ v takzvaném Proroctví 

slepého mládence, populárním textu vzniklém právě kdysi v 16. 

století. V textu se mimo jiné praví, a je možno nalézt to i v jiných 

relacích, že přijde čas, kdy bude stejně vzácné na pražském mostě 

zahlédnout Čecha, jako jelena se zlatým parožím17 '. Toto úsloví se 

potom často opakuje ve spisech stěžujících si na množství cizinců v 

úřadech a městech českých. Význam mostu jenom podtrhuje, že se 

dostal i do národního mudrosloví. 

Mimochodem projde-li se kdo dnes po pražském mostě a zaposlouchá se 

do kakofonie cizích jazyků, může se zastavit a přemýšlet o nesmyslnosti 

takových proroctví, odporujících racionálnímu uvažování. 
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Závěr 

Karlův most je jeden ze symbolů Prahy. Je známý, obdivovaný a 

zkoumaný. Vime o něm hodně. Kdo ho postavil, jak je velký, kolik má 

oblouků, jaký byl použit materiál a dokonce i odkud jeden každý 

kámen pochází. Máme prozkoumány brány, kterými se na něj 

vstupuje. Známe do detailu všechna poselství jejich plastické výzdoby. 

Ani sochy které ho zdobí, před námi už nic neskrývají. Na mostě už 

nezbyl ani kousek místa, které by nebylo důkladně prozkoumáno, 

přeměřeno a analyzováno. 

Každé architektonické dílo má svou cenu samo o sobě. Přesto každá 

stavba má svůj účel a teprve jeho uskutečněním je celá stavba 

dokončena. Základním smyslem každé stavby je její využití člověkem. 

Domy ve kterých nikdo nežije, chodníky po kterých se nechodí, jsou 

zbytečné. Chceme-li tedy důkladně poznat určitý prostor vytvořený 

architekty, pak se musíme nutně zajímat i o lidi. kteří ho oživili a dali 

mu tak dokonalost. 

Obraz života na Karlově mostě doplňuje poznání mostu právě o 

rozměr sociální. Most nikdy nebyl soliterém beze vztahu k okolí. To 

jak v rovině konkrétní, kdy byl napojen na hlavní pražské ulice, tak ve 

smyslu abstraktním, kdy jeho správa byla zakomponována do systému 

úřadů Starého Města. Stejně jako most procházel různými stavebními 

fázemi, měnili se i lidé, kteří vytvářeli význam mostu. Právě zkoumání 

této stránky, bylo doposud poněkud zanedbáváno a já jsem rád, že 

mohu svými výsledky přispět k poznání této památky. 

První, na co člověk narazí při zkoumání života na tomto místě, je 

určitá výjimečnost, s jakou je most chápán. 1 když v době, která stála 

v centru mého zájmu, už nebyly kamenné mosty ničím neobvyklým, 

stále se s pojímáním Karlova mostu jako místa zvláštního a výsadního. 

Důvodů pro tento vztah je několik. Most byl v Praze jediný. To mu 

propůjčovalo důležitost. Praha byla centrem království a všechno 
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důležité pro celou zemi, bylo většinou soustředěno tam. Druhým 

důvodem byla jeho minulost. Osobnost Karla IV. a doba jeho vlády 

byla v úctě u katolíků i protestantů. Bylo-li tak známé a jedinečné 

místo navíc spojené se slavným králem jeho význam samozřejmě 

stoupal v době, která si stále cenila hodnot, prověřených časem. 

V neposlední řadě nesmíme opomenout fakt, že i v 16. a 17. století byl 

most stále impozantní stavitelské dílo, které vzbuzovalo zaslouženou 

pozornost. 

Výjimečnost mostu v lidském chápání v neposlední řadě podtrhuje 

zvláštní státu, jaké mělo toto místo v právním řádu Starého Města. 

Spolu s kostely a tržišti podléhaly trestné činy a přestupky zde 

spáchané zostřenému režimu. 

V celé své práci často používám spojení: most a okolí. Urbanistická 

koncepce Starého města a mostu byla v raném novověku jiná. Most 

byl hlavně stěžejní obchodní komunikací. Pražský most však nebyl jen 

prodloužením ulice přes vodu. Tvořil osu, okolo které postupně 

vznikla nová městská čtvrť. Mostecká čtvrť měla úzkou vazbu na 

vodu. Sídlily zde výroby používající sílu proudu - mlýny, pily, brusky, 

vodárny, obyvatelé pro které byla řeka živobytím - rybáři, převozníci, 

pradláci a specifická skupina výrobců střelného prachu. Existence 

tohoto zvláštního celku byla oficiálně potvrzena vznikem úřadu mostu 

pražského, který byl vedle svých hospodářských pravomocí, pověřen 

správou této části města. Mostečtí úředníci byli regulérními pány, 

vybavení dokonce právem vyslýchat podezřelé a soudit zločince. 

Ačkoliv se most objevuje v místních názvech ( pede pontis 

pragensis, u mostu, popřípadě horní a dolní podle polohy vůči mostu 

a proudu řeky), nebyla mostecká čtvrť charakterizována jenom 

územím, ale i podle vztahu k mosteckému úřadu. Kupodivu se 

neomezovala jenom na distrikt Starého města, ale zasahovala často i 

na levý břeh. 
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Právě zvláštní postavení v rámci města stvrzené vlastní samosprávou 

činilo z Karlova mostu a jeho okolí výjimečné místo. Hlavně toto jsem 

chtěl dokázat - Karlův most nestál sám, tvořil se svým okolím 

provázaný celek, který měl své specifické dějiny a každodennost. 

Mostecká čtvrť zanikala postupně v průběhu 18. a 19. století. Josef 

II. Zrušil mostecký úřad a povolání spojená s řekou se postupně 

vytrácela. Poslední ránu zasadila asanace na konci 19. století, které 

proměnila břehy v kamenná nábřeží. Mostecká čtvrť zmizela v nové 

zástavbě, kdy Karlův most přestal tvořit se svým okolím provázaný 

celek, který měl své specifické dějiny a každodennost. 

Každodenní život na mostě se na rozdíl od mostu samotného příliš 

nelišil od obyčejné ulice . Největší rozdíl byl v hustotě davu, který se 

po něm přeléval. Obyčejné ulice se takto zaplnily jen v období svátků 

či trhů, ale pražský most zůstával jednoznačně jedním 

z nej frekventovanějších míst v Praze. Jinak zde život probíhal jako na 

velkých ulicích. Stánky a obchodníci se dělili o místo s výrobci 

střelného prachu, občas se strhla rvačka, občas se splašil dobytek. 

Ruch dnešního mostu se velmi podobá ruchu tehdejšímu, jen sortiment 

nabízeného zboží se proměnil a výrazně ubylo zvířat. V jednom bodě 

je ovšem současnost oproti minulosti chudá - vc slavnostech. 

Význam, který z hlediska lidského života nelze pominout, je 

postavení mostu jako místa slavnostního. Slavnost nelze v obrazu 

života, má-li být co nej dokonalejší, v žádném případě vynechat. 

Slavnosti konané na pražském mostě podtrhují jeho sepětí s městem a 

zároveň ho vyzdvihují nad obyčejnou ulici. Tento fakt dokládá 

zapojení mostu do trasy královské cesty, při slavnostním vjezdu 

panovníka. Je evidentní, že trasa ani jinudy vést nemohla, měl-li král 

projet všemi pražskými městy, na druhou stranu byl most královskou 

fundací a jeho místo v oslavách královského majestátu nešlo 

pominout. Právě vjezdové slavnosti ukazují jak zvláštním místem 

most byl, jelikož právě zde se bezkonfliktně propojovala moc 
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samosprávy města, které most patřil a která o něj pečovala s úřadem 

tehdejších panovníků, jejichž předchůdce Karel IV. most nechal 

postavit. Ideál souladu mezi vládcem a poddanými. 

Obraz života na pražském mostě dotváří obraz kamenné stavby přes 

řeku. Lidé s místem, kde žili a pracovali, vytvářeli a vytváří jeden 

celek. Tyto dva komponenty od sebe nelze oddělit. Místo žije a žilo 

pouze skrze lidi. Dějiny místa jsou dějinami lidí, kteří na něm žijí. Měl 

jsem pocit, že lidé kteří na mostě a u něj žili, se z prací a povědomí o 

této pamětihodnosti zcela vytratili. Chtěl j sem tedy ukázat jak vypadal 

v minulosti jejich život na Karlově mostě. Přiblížit jeho zvláštnosti i 

shody s životem okolního města. Chtěl jsem ho navzdory času 

zpřístupnit v podobě jakou měl v ranném novověku. To bylo hlavním 

cílem této práce a já doufám, že se mi ho podařilo naplnit. 
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Příloha I. - seznam proclívaného zboží na Karlově mostě (dle celní 
instrukce vydané mosteckým úřadem r. 1590.) 
Josef Teige (ed.) : Základy místopisu pražského II. Praha 1915. str. 354 -
355) 

Druh zboží Proclívaná jednotka Poplatek za pročtenou 
jednotku 
Poplatek za pročtenou 
jednotku 

Obilí (vezené sedlákem) 2 krejcary za každého koně co 
táhne vůz 

Obilí (vezené formanem) 3 krejcary za každého koně co 
táhne vůz 

Pivo bílé Sud 1 krejcar 
Pivo hořké Sud 2 krejcary 
Pivo přespolní - rakovnické, 
žatecké, jirkovské 

Sud 7 krejcarů 

Hrách Strych ( 92, 9 1.) 2 krejcary 
Semenec Strych 3 krejcary 
Pohanka a jáhly Strych 3 krejcary 
Víno rejnské Sud 10 krejcarů 
Víno přespolní - uherské, 
moravské, české, rakouské 

Vědro (asi 58 1.) 2 krejcary 

Víno domácí (r pražských vinic) Vědro 2 krejcary 
Medy picí (medovina) Tůna 6 krejcarů 
Citrony a pomeranče Truhla 6 krejcarů 
Malvaz a vlašské nápoje 
(likéry) 

Laka (?) 3 krejcary 

Sůl míšeňská 24 krejcarů za vůz se čtyřmi 
koňmi, 12 krejcarů za vůz 
s dvěma koňmi a 10 krejcarů 
za káru 

Koudel Strych a centníř 3 krejcary 
Švestky Centnýř (asi 61 kg.) 2 krejcary 
Telecí kůže Kopa (60 ks.) 12 krejcarů 
Skopové kůže Kopa 10 krejcarů 
Ovoce (hlavně jablka a 
hrušky) 

6 krejcarů za koně co táhne 
vůz 

Vlašské ořechy Strych 3 krejcary 
Herynky Tůna 6 krejcarů 
Štiky Tůna 7 krejcarů 
Ouhoři Tůna 6 krejcarů 
Losos čerstvý 3 krejcary za kus 
Losos z tůny Tůna 9 krejcarů 
Raci 15 krejcarů 
štokflš (treska) a p látej s Centnýř 2 krejcary 
Plátno Truhla 12 krejcarů 
Roušky Truhla 12 krejcarů 
Krajky (vezené Němci nebo 
slavkovskými formany, 
poddanými saského vévody) 

Truhlička 6 krejcarů 
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Sukno 1 krejcar 
Kramáři co jedou na jarmark 24 krejcarů za všechno zboží 
Kožešníci 15 krejcarů z každé truhly 
Vlna Centnýř 2 krejcary 
Vlna vezená Židem Centnýř 3 krejcary 
Železo, vocel, volovo, čistec, 
měď, vitrolín, kamenec, síra 

Centnýř 2 krejcary 

Železné výrobky, lopaty a 
hřebíky 

13 krejcarů za káru 

Kosy Kopa 4 krejcary 
Srpy Kopa 3 krejcary 
Pánev pivovarská 16 krejcarů 
Sej r a máslo Centnýř 2 krejcary 
Dobytek hovězí 2 krejcary za kus 
Skopci, vovce, telata 1 krejcar za kus 
Dobytek hovězí hnaný Židem 3 krejcary za kus 
Koně 6 krejcarů za kus 
Vepři krmní 2 krejcary za kus 
Vepři hladoví 1 krejcar za kus 
Kámen mlejnský 3 krejcary za konč 
Kámen mlejnský z Plzeňska 
tažený čtyřmi koňmi 

18 krejcarů 

Mramor na hrob 12 krejcarů za kus 
Husy 3 krejcary za kus 
Husí peří Centnýř 4 krejcary 
Pálený víno Vědro 6 krejcarů 
Olej Tůna 6 krejcarů 
Vosk Centnýř 2 krejcary 
Papír bílý Palík (balík) 4 krejcary 
Papír černý Palík 2 krejcary 
Smůla a pryskyřice Centnýř 2 krejcary 
Sklo Truhla 6 krejcarů 
Sklenice 3 krejcary za krosnu 
Hrnce 3 krejcary za koně a 4 hrnce 
Dřevěné nádobí 12 krejcarů za koně 
Lžíce 6 krejcarů za pytel 
Prkna 3 krejcary za koně 
Žlaby 6 krejcarů za kus 
Tyčky na vinici 2 krejcary za koně 
Semena ( cibulová, mrkvová a 
ostatní) 

S try c h 3 k rej ary 

Česnek 2 krejcary za koně 
Mouka 3 krejcary za koně 
Votruby Strych 
Dříví, seno, sláma 2 krejcary za koně 
Uhlí 2 krejcary za koně 
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Příloha II. - vyobrazení Karlova mostu a okolí 

1) Staroměstská mostecká věž a budova celnice, mědiryt, I. I. 
Dietzler. 1743. 

2) Podoba Křížovnického náměstí z počátku 19. století. Tehdy mělo 
náměstí stále tu samou podobu jako v 16. a 17. století. Vlevo je dům 
mosteckého úřadu a vpravo celnice, litografie, S. Prout 1820. 

3) Výřez z rytiny Prahy, zobrazující ruch na Karlově mostě, mědiryt, 
Folpertus van Ouden-Allen 1685. 

4) Pravobřežní část Starého města, kde je dobře patrná raně novověká 
„průmyslová zóna", mědiryt vydaný Jiljím Sadelerem 1606. 

5) Výřez z rytiny Prahy zobrazující Karlův most a dopravní ruch na 
Vltavě, mědiryt, Folpertus van Ouden-Allen 1685. 
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