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1. ÚVOD 

 

 

1.1.  Předmět studia 

 

Předmětem naší studie jsou ikonografické prameny, zachycující obléhání Prahy ke konci 

třicetileté války roku 1648. Pracovat budeme s plány města, která jsou součástí díla Theatrum 

Europaeum a Topographia, Bohemiae et Sileciae.  

Práce bude mít charakter interdisciplinárního, mezioborového studia. Vycházet budeme 

z metod historiografie, historické kartografie a archeologie krajiny (resp. terénního studia). 

Vzhledem k tomu, že pracujeme s uměleckým dílem, využijeme též poznatků z dějin umění. 

Protože ikonografické prameny zobrazují historické události z pohledu jejich aktérů, má naše 

studium rovněž aspekt historicko antropologický.1 

 

 

1.2.  Cíl práce 

 

Smysl práce vidíme ve třech základních rovinách. Studie je příspěvkem k dějinám určité 

historické události, neboť kritikou ikonografického pramene, mnohdy nejstaršího obrazu 

určitého místa (v našem případě města) lze zjistit, zda „čtení obrazu“ přináší nové informace 

k písemnému popisu událostí. Kritikou námi studovaných ikonografických pramenů se  

pokusíme podat ucelený pohled na konkrétní událost. Práce je dále příspěvkem ke studiu 

vývoje novoměstské krajiny a konečně i příspěvkem k poznání kultury raného novověku, nás 

bude nejvíce zajímat chápání a způsob zobrazení krajiny, města a do nich zasazených 

historických událostí. 

Hlavní zájem na studovaném obraze bude soustředěn na vojensko historický aspekt, 

neboť obraz je jakýmsi zpravodajem válečných událostí, ale zohledněna bude též jeho 

kartografická věrohodnost a umělecká stránka vyobrazení. 

K událostem obléhání města Prahy ke konci třicetileté války roku 1648 existuje řada 

ikonografických pramenů. Výčet těch, s nimiž jsme v naší studii pracovali je vyjmenován 

v kapitole 1.1.4 Písemné prameny. 

                                                 
1 Van Dülmen, R.: Historická antropologie. Praha: Dokořán, 2002. 



6 

Výsledek práce tedy může přispět k poznání dějinných událostí a především toho, jakým 

způsobem tyto události reflektovala dobová publicistika. Touto problematikou se již 

dlouhodobě zabývá projekt na Fakultě humanitních studií UK vedený doc. Václavem 

Matouškem. Projekt se věnuje ikonografickým pramenům českých bojišť během třicetileté 

války v díle Matthaea Meriana Theatrum Europaeum. Předložená bakalářská práce je 

koncipována jako dílčí úkol tohoto projektu. 

 

 

1.3.  Metody studia, pramenná základna, literatura 

 

Při studiu budeme vycházet z metod vypracovávaných a průběžně aplikovaných a 

upřesňovaných v rámci projektu systematického studia ikonografických pramenů k bojištím 

třicetileté války v České republice: Obraz a realita. Bojiště třicetileté války v Čechách v díle 

M. Meriana (GAČR 404/06/0256). Vodítkem nám byly například analýzy ikonografických 

pramenů k bitvě u Třebele2 nebo obléhání Tábora a Brna3.  

V těchto plánech rozeznáváme několik relativně samostatných úrovní – plány jsou 

zároveň obrazy (ikonografické prameny) a zároveň mají charakter map (kartografické 

prameny), v tomto směru nás bude zajímat jejich konfrontace se skutečnou situací morfologie 

krajiny (terénní výzkum). Důležitou součástí je i složka textová (písemné prameny), neboť 

námi studovaná zobrazení jsou nedílnou součástí textové složky publicistických děl. 

Soustředíme se však přednostně na „čtení obrazu“, tj. na aspekt studia publicistických děl u 

nás dosud nedostatečně využívaný.  

Na výše uvedené aspekty námi studovaných pramenů je nutné nahlížet samostatně, 

přičemž výsledky těchto dílčích studií budou v závěru sestaveny do jednoho celku. 

 

 

1.3.1. Ikonografické prameny 

 

Pro naši studii jsme vybrali sérii ikonografických pramenů, jež všechny zobrazují město 

Prahu během obléhání Švédskými vojsky roku 1648. Jsou součástí šestého a sedmého svazku 

                                                 
2 Matoušek, V.: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha: Academia, 2006. 
3 Blažková, T.: Plány obléhání měst Tábora a Brna v době třicetileté války ve světle mezioborového studia. 
Bakalářská práce UK FHS. Praha, 2007. 
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díla Theatrum Europaeum či topografické edice Topographia, Bohemiae Moraviae et 

Silesiae, obojí z vydavatelství Matthaea Meriana ve Frankfurtu nad Mohanem.  

Vzhledem k tomu, že budeme pracovat z obrazovým materiálem z díla Theatrum 

Europaeum, považujeme za přínosné se s tímto dílem blíže seznámit. Začneme 

charakteristikou období, kdy dílo vzniklo, neboť jeho začlenění do širšího dějinného kontextu 

nám mnohé napoví. Celým barokem proniká metafora „Theatrum mundi“, divadlo světa, jak 

životní pocit období baroka charakterizoval Rolf Toman4. Jakoby lidé žijící své životy pouze 

hráli své role před Bohem a nebesy. Jejich scénou je celý svět. Je to velkolepé představení 

plné protikladů, náboženských, sociálních a válečných konfliktů a vzpour, ale stejně tak plné 

podivnosti, novosti, úžasu, bizarnosti a velikosti – představení, které zcela odpovídá 

nebeskému řádu, v němž se bídný život a nekonečné strádání upíná k Boží milosti. Sami 

Evropané měli na dobu, v níž žili, dramatický názor.5 Barokní společnost byla společností 

hluboce věřící a v duchu učení sv. Augustina usilovala o smír své hříšné lidské obce s Obcí 

Boží, usilovala o jistotu Boží přízně, laskavosti a milosti. Tato hluboce věřící společnost byla 

ale rozdělena na několik táborů. Protestanti vnímali člověka jako bytost předem určenou ke 

spáse nebo k zatracení, jen na Boží milosti záleželo, jak obstojí před Posledním soudem. 

Oproti tomu katolíci věřili, že je v lidských silách si Boží milost naklonit svými dobrými 

skutky a odtud pramení jejich silné náboženské zanícení a snaha přiblížit se tak Boží přízni – 

prostředkem k tomu bylo i umění, jež věřícího člověka oslňovalo, strhávalo na kolena a nutilo 

k obdivu Boží velikosti a skvělosti. 

Barokní společnost byla chápána jako jeden organismus, kde každý prvek měl své místo 

a funkci. 17. století bylo činorodé ve snaze prosadit v kultuře a mentalitě přísné modely a 

exemplární hodnocení událostí, které uskutečňovali prostřednictvím boomu kronikářství a děl 

věnovaných současným událostem – masová propaganda6, noviny, pamflety, letáky a 

manifesty.  

Městské veduty jsou uměleckým vyjádřením toho, jak raně novověký člověk viděl svět 

a s vědomím toho je nutné k nim přistupovat. Veduta může být charakterizována jako přesná 

reprodukce obrazu města nebo krajiny, která patří k základním kulturně-historickým 

pramenům a je významná při historickém bádání. Běžně se setkáme s vysvětlením pojmu 

„veduta“ jako panoramatického mírně zešikmeného pohledu na město nebo krajinu se 

zvýrazněným horizontem. Reálné prvky jsou v nich vkomponovány do ideální podoby města 

                                                 
4 Toman, R.: Baroko: Architektura, plastika, malířství. Praha: Slovart, 1999. 
5 Villari, R. ed.: Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. 
6 Huf, H.-Ch.: Mit Gottes Segen in die Hölle. Berlin: List taschenbuch, 2006. 
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nebo krajiny, přičemž snaha o umělecký dojem převažuje nad snahou o věrohodnost. 

Panorama poskládané z několika listů se rozvíjí do šířky, je důmyslně řešeno co do 

kompozice a členění do obrazových plánů. Linie cest a povodí a další detaily reliéfu jsou 

nahlíženy perspektivně, nicméně většinou bez ohledu na skutečnost. Zvláště horizont bývá 

zobrazen velice dramaticky, uzavírá a ohraničuje celkovou kompozici obrazu a vyobrazenou 

část krajiny zřetelně odděluje od ostatního světa. Součástí veduty může být figurální stafáž. 

Ta je buď v samotném popředí a naznačuje tak pozici, z níž byl obraz zakreslován. Nebo se 

po obraze pohybují drobné figury a zdůrazňují jeho hloubku a odkazují k událostem, jež se 

v něm odehrávají. 

V naší studii však využíváme především uměleckých plánů, které považujeme za 

obrazové prameny, u nichž naopak snaha o věrohodnost převažuje nad uměleckým dojmem. 

Město zachycují v kombinaci půdorysu z vysokého nadhledu a zobrazení objektů v pohledu 

spíše šikmém až čelním. 

 

 

1.3.2. Kartografické prameny 

 

Kartografickým pramenem jsou historické mapy a plány. Již z období paleolitu, 

přibližně  před 25 000 lety, máme doloženu snahu člověka o převedení povrchu země na 

plochu. Je to „mapa“ vyrytá na mamutím klu nalezeném na moravském sídlišti u Pavlova. A 

přirozeně byla tato snaha a dovednost postupem času stále zdokonalována. Původně 

jednoduché a spíše schématické náčrty se proměnily v mapy a plány, které odrážely soudobé 

zeměpisné znalosti, ale i technologii, kulturu a hospodářství. Nádhera jejich zpracování jim 

mnohdy dodala punc uměleckých děl a jsou dnes předmětem zájmu sběratelů. Ačkoli jejich 

věrohodnost je dnes zastíněna nejmodernějším způsobem mapování, k těmto starým mapám a 

plánům se ještě dnes stále vracíme, a to především jako k historickým pramenům – svědkům 

lidského úsilí, které po staletí formovalo novou tvář planety. 

Obor, který se zabývá zobrazením zemského povrchu kartografickými metodami se 

nazývá kartografie (termín kartografie od slova „karta“, které na počátku 19. století odvodil 

historik geografie de Santarem od řeckého „charta“, jež bylo užíváno pro list papíru nebo 

papyru7). Mezinárodní terminologický slovník ICA definuje kartografii jako „… umění, vědu 

a techniku vytváření map včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých prací. 

                                                 
7 Semotanová, E.: Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994. 
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V této souvislosti mohou být za mapy považovány všechny typy map, dále plány, náčrty, 

trojrozměrné modely, globusy, zobrazující zemi nebo nebeskou sféru v jakémkoli měřítku.“ 8 

Kartografie se tedy zabývá vznikem map i jejich využitím. 

Ve společenských vědách plní kartografie dvě základní funkce: funkci historického 

pramene (staré mapy a plány) a funkci metodologickou (uplatnění kartografické metody 

v historickém výzkumu s využitím starých i soudobých map)9. 

Nejstarší taková díla pocházejí z 15. století a řadíme sem též mapy ze století 20. 

Kartografická díla jsou často vyhledávaným materiálem potřebným ke studiu v rámci dalších 

oborů jako je historie, historická geografie, archeologie, dějiny umění nebo etnologie, přičemž 

historickým pramenem se stává každá mapa, jejíž obsah již neodpovídá současnému stavu 

skutečnosti10. Rozbor kartografických pramenů spočívá ve vnitřní a vnější kritice. Vnější 

kritikou kartografických pramenů je jejich popis a zhodnocení autentičnosti. Sledujeme dobu 

a místo vzniku, autorství, materiál, techniku, doplňkové prvky, měřítko, značkový klíč a 

legendu. 

Vznik prvních skutečných mapových děl, přehledných tištěných map, koresponduje 

s potřebou renesančního člověka popsat, pochopit a pojmout okolní svět. Středem zájmu 

renesančního člověka 16. a 17. století se stává i sama krajina a zájem o ni je samozřejmě 

doprovázen potřebou dostačujících měřících metod a technických pomůcek. Tento nový 

rozměr poznání nalezl brzy uplatnění hned v několika směrech. Hojného využití se dočkal 

především v hospodářství a ve vojenství. Velkým mezníkem v tomto oboru se stalo již na 

počátku 17. století měření pomocí trigonometrické sítě, o něž se zasloužil nizozemský 

matematik Willebrord Snell van Roien. 

Ve zkratce se nyní pokusíme představit některé z nejstarších mapových děl a především 

ty, které jsme využili při naší studii. 

Nejstarší mapou Čech, je Klaudyánova mapa Čech vytištěná roku 1518 za neznámým 

účelem v tiskárně lékaře Mikuláše Klaudyána z Mladé Boleslavy, a to v měřítku asi 1:685 

000. Vlastní vyobrazení Čech, které obsahuje schématické znázornění, lesů, pohoří, řek, 

hrady, česká města značkami rozčleněná na královská, poddanská, katolická nebo kališnická a 

stezky s vyznačením vzdáleností, zabírá jen třetinu listu. Nechybí obrazová a heraldická 

výzdoba. Sever má při dolním okraji podle zvyku u většiny tehdejších map, aby si uživatel při 

jejich orientaci malými slunečními hodinami nestínil. 

                                                 
8 Semotanová, E.: Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994. 
9 Semotanová, E.: Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994. 
10 Semotanová, E.: Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994. 
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Mezi další významná mapová díla patří Komenského mapa Moravy z roku 1624, 

Vetterova mapa Čech z roku 1668, Vischnerova mapa Moravy z roku 1692 nebo Vogtova 

mapa Čech z roku 1712. 

Nejstarším historickokartografickým pramenem, s nímž však budeme pracovat, je až 

Müllerova mapa Čech z roku 1720 (tab. 1: 1), jež bývá kladena na počátek moderního 

mapování a patří též k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. 

Autorem mapy byl rakouský inženýr Jan Kryštof Müller (1673-1721) a mapu zhotovoval 

v letech 1714-1720. Mapa Moravy v měřítku 1:180 000 pochází z roku 1716 a mapa Čech 

byla publikována v měřítku 1:132 000 roku 1720. Roku 1726 byla publikována znovu, 

tentokráte v měřítku 1:230 000. Rakouský inženýr při zhotovení tohoto mapového díla použil 

tzv. kopečkovou metodu. Zde použitý způsob mapování nám říká mnohé i o stavu mapování 

v námi sledovaném období, neboť mapy jsou k námi sledovanému období nejblíže a aktéři 

třicetileté války měli k dispozici podobné zaměřovací možnosti. 

Dále použijeme Válečnou mapu Království českého 1:28 800, známou též jako první 

vojenské mapování – josefovské (tab. 1: 2), které vycházelo ze starší Müllerovy mapy 1:132 

000 z roku 1720. Tato mapa zahrnovala zmapování všech zemí habsburské monarchie, které 

roku 1764 nařídila Marie Terezie na základě vojenských, hospodářských a správních 

požadavků Rakouské monarchie. Mapování probíhalo v letech 1764-1767 a mapa se skládala 

z 273 samostatných listů, přičemž Praze náleží list číslo 107. Metoda kopečková je zde 

nahrazena symboly, jež znázorňují výškopis, síť komunikací, vodních toků a vodních ploch, 

sídelní strukturu, vegetační pokryvy, ale i kříže, kaple nebo místa těžby nerostných surovin – 

již na první pohled je josefovské mapování mnohem podrobnější než Müllerova mapa. 

Originály těchto map jsou v současné době uloženy ve Státním archivu ve Vídni. Digitální 

kopie map jsou u nás uloženy v Laboratoři geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Mostě, 

snadno dostupné jsou pak na webové adrese www.geolab.cz, kterou jsme využily při naší 

studii.  

Na počátku 19. století vznikají další důležitá mapová díla. Patří k nim spolu s II. a III. 

vojenským mapováním i stabilní katastr, vznikly na základě nových poznatků z oboru 

geodézie, nových technik tisku map a nových potřeb vojenských a správních – jako co 

nejpřesnější podklad pro účely zdanění užitkových pozemků jako jsou pole, louky, pastviny, 

zahrady, vinice, lesy, paseky nebo křoviny, které nařídil František I. patentem z 23. prosince 

roku 1817. Mapy stabilního katastru v českých zemích vznikaly mezi lety 1824-1843, 

velkoplošná mapa zachycuje české země před a během procesu industrializace. Mapy 

zhotovené pomocí nové katastrální trigonometrické sítě jsou v měřítku 1:2880 a 
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v podrobnějších měřítcích 1:1440 a 1:720. Členěny jsou po katastrech a zde poprvé jsou 

zaneseny i přesné hranice jednotlivých hospodářství, zalesněné a nezalesněné půdy a 

zachycení krajiny je nesrovnatelně přesnější oproti mapám předchozím, jsou proto vhodné ke 

srovnání moderními mapami a pro potřeby našeho studia naprosto dostačující. 

V letech 1842-1852 proběhlo tzv. druhé vojenské mapování, známé též jako  

Františkovo (tab. 2: 1). Území Čech v měřítku 1:2880 zachycuje na 267 listech, Praha se 

nachází na listě O_8_II. I toto Františkovo mapování rozlišuje druhy vegetačního pokryvu, 

hranice jednotlivých kultur a pozemků, typy komunikací jsou barevně odlišeny – ve srovnání 

s prvním vojenským mapováním však druhé – Františkovo zachycuje krajinu mnohem 

přesnější, reálně a nezkresleně. 

Vývoj krajiny budeme sledovat i na mapách III. vojenského mapování, které vznikalo 

v letech 1874-1880 (tab. 2: 2). Zahrnuje topografické mapy (v měřítku 1:25 000) a speciální 

mapy (v měřítku 1:75 000). My jsme použili speciální mapu v měřítku 1:75 000, v níž se 

město Praha nachází za listě číslo 3953. Tyto mapy obsahují polohopis a výškopis a mají 

vysokou výpovědní hodnotu. 

Od první poloviny 20. století se při mapování využívá šikmého leteckého snímkování – i 

tyto snímky při našem studiu využijeme. 

Jak jsme již zmínily, námi sledované území města Prahy je dnes již zcela pohlceno 

zástavbou, při práci tedy, vedle uvedených kartografických pramenů, využíváme 

trojrozměrných modelů, které sestavil Mgr. Jakub Trubač. Ke korelaci historických mapových 

podkladů se současnou geomorfologií terénu bylo využito geoinformačního programu ArcGIS 

od firmy ESRI.  Pro vytvoření 3D modelu (tab. 6: 1, 10: 1, 14) reliéfu byly použity vrstevnice 

po kroku 25 m, ze kterých se následně vypočetla trojúhelníková síť (TIN). Tuto síť lze 

v programu ArcScene převýšit a získat tak plastický model krajiny. Na model se následně 

zobrazilo novověké bastionové opevněné a vznikl tak současný pohled na pozici opevnění 

v centru Prahy. Současné mapové podklady byly získány z mapového serveru Cenia 

(http://geoportal.cenia.cz). 
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1.3.3. Písemné prameny a literatura 

 

Při studiu událostí třicetileté války máme k dispozici bohatou literaturu a edice pramenů. 

Hlavním zdrojem námi studovaných vyobrazení jsou díla Theatrum Europaeum11 a 

Topographia Bohamiae, Moravice et Silesiae12.  

Rádi bychom tato díla alespoň krátce představili. Rozvoj levnějšího knihtisku na 

počátku 17. století se přičinil o nebývalý rozmach publicistiky a Theatrum Europaeum patří k 

nejvýznamnějším publicistickým dílům tohoto období. Dílo vycházelo v letech 1635-1718 a 

to v jedenácti svazcích, na nichž zachycuje dění v Evropě v letech 1617-1718. Zakladatelem 

díla byl Matthaeus Merian a po něm se edice ujaly další dvě generace této rodiny. Matthaeus 

Merian, švýcarský malíř a rytec, převzal ve Frankfurtu nad Mohanem dílnu svého tchána a 

později se nakladatelem. Dílo obsahuje na 1000 mědirytových příloh – 680 vedut a plánů, 320 

portrétů. Text samotný je obohacen o asi 350 ilustrací. Podrobně se tímto dílem zabývá 

německý autor Hermann Bingel13, z českých autorů jmenujme Jana Šimka14. 

Z tohoto díla jsme pro naši práci vybrali tato vyobrazení:  

Půdorysný plán Prahy za švédského obléhání v říjnu 1648 (tab. 4)15, Obležení Prahy 

švédskými vojsky v říjnu 1648 (tab. 8)16 a Obležení města Prahy v říjnu 1648 (tab. 12)17. 

Všechna tato vyobrazení jsou součástí šestého svazku Theatra Europaea, vydaného roku 

1652 ve Frankfurtu nad Mohanem.  

Jako další pramen jsme jmenovali Topographia Bohamiae, Moraviaeet Silesiae. 

V letech 1642-1688 vyšla ve Frankfurtu nad Mohanem opět z dílny rodiny Merianů jako 

jednatřicetisvazkové dílo. Českým zemím se věnuje svazek editora Martina Zeillera z roku 

1650. Z tohoto díla použijeme následující rytiny: Pohled na Prahu od východu z výšin 

                                                 
11 Schleder, J. G. 1663: Theatri Europaei sechster und letzter Theil. Frankfurt am Main. 2. vydání. Strahovská 
knihovna. 
12 Zeiller, M. 1650: Topographia Bohemiae, Moravice et Silesiae. Frankfurt am Mein: Matthaeum Merian. 
Strahovská knihovna. 
13 Bingel, H.: Das Theatrum Europaeum, Wiesbaden: M. Sänding, 1969.  
14 Šimek, J.: Úvodní studie k bitvě u Třebule z roku 1647. Kritika písemných a ikonografických pramenů. 
Nepublikovaná bakalářská práce UK FHS, Praha, 2000. 
15 Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Teil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, 
Strahovská knihovna. 
16 Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Teil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, 
Strahovská knihovna. 
17 Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Teil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, 
Strahovská knihovna. 
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dnešních Vinohrad (tab. 11)18 a Půdorysný plán Prahy v barokním opevnění se znaky Malé 

Strany, Hradčan, Starého Města, Nového Města a Vyšehradu (tab. 13)19. 

Pro zasazení událostí do širšího dějinného kontextu budeme vycházet zejména z práce 

Josefa Polišenského20, Petra Englunda21 a Josefa Petráně22, konkrétními událostmi švédského 

obléhání na konci třicetileté války se pak ve své práci zabývá Vladimír Žikeš23 nebo Karel 

Beránek24. Detailním popisem událostí třicetileté války se dále zabývá práce Václava Lívy25 a 

k pochopení některých vyobrazení využijeme práci Petra Klučiny26 .  

 

 

1.3.4. Terénní výzkum 

 

Hlavním předmětem a současně pramenem naší práce je krajina. V případě naší studie, 

jak již bylo zmíněno, se jedná o krajinu městskou. Studovat budeme pouze výseky, jež jsou 

zachyceny na rytinách. Rytiny samotné jsou však pro určení tohoto výseku nedostačující, 

neboť se jedná, o velmi zjednodušené mapy, resp. plány. Vedle ikonografického pramene 

proto využijeme údajů o  krajině a jejích morfologických a hydrologických poměrech, a to jak 

údaje, jež uvádějí kartografické prameny z 18. a 19. století, tak údaje současné. Při studiu 

ikonografických pramenů jsem využívali i poznatků z vlastního terénního výzkumu. 

Procházeli jsme městem a jeho okolím a snažili jsme se vypozorovat, odkud byla rytina 

zakreslena. Námi sledovaný prostor je dnes však již zcela zastavěn. Nezbytným doplňkem 

terénních pozorování byla proto i práce s 3D modely.  

Považujeme za přínosné, pokud si ukážeme i to, jaký měly přírodní podmínky vliv na 

samotnou existenci města a jeho vývoje. 

 

 

 

 

                                                 
18 Zeiller, M.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Verlegt durch Matthaeum in Frankfurt am Main, 
1650, Strahovská knihovna. 
19 Zeiller, M.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Verlegt durch Matthaeum in Frankfurt am Main, 
1650, Strahovská knihovna. 
20 Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropská krize XVII. Století. Praha: Svoboda, 1970. 
21 Englund, P.: Nepokojná léta. Praha, Lidové noviny, 2000. 
22 Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha: Rodiče, 2004. 
23 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948. 
24 Beránek, K (ed.): Zprávy o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu 1648. Praha. 
25 Líva, V. (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války, díl V. Praha: Naše vojsko, 1957 
26 Klučina, P.: Třicetiletá válka. Obraz doby 1616-1648. Praha: Paseka, 2004. 
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2. HISTORICKÝ KONTEXT OBLÉHÁNÍ PRAHY ŠVÉDSKÝMI VOJSKY 

 

 

2.1.  Přehled událostí třicetileté války 

 

Třicetiletá válka znamenala pro Evropu první „moderní“ konflikt, který se odrazil ve 

všech oblastech tehdejšího života – literaturu a umění nevyjímaje. Mnohé postavy tohoto 

dramatického a mnohaletého střetu evropských mocností ještě dnes lákají pozornost pro své 

pohnuté osudy či tajemno, které se kolem nich stále rozprostírá. Ještě dnes je samotná válka 

obestřena mnoha otazníky. 

Kořeny tohoto válečného konfliktu sahají až do 16. století. Především to byly 

náboženské spory, které předznamenaly budoucí nejednotnost Evropy – vedle katolického 

vyznání se konstituuje několikero protestantských konfesí. Narůstající vliv habsburského rudu 

v Německu a v jižním Nizozemí budil velké obavy ve Francii a Anglii. Úpadek Hansy a na 

druhé straně růst vlivu amsterodamských a londýnských kupců navyšovali důsledky 

ekonomických změn. 

Na počátku 17. století se situace vyhrotila vytvořením jednotné protihabsburské fronty 

protestantů, kteří se roku 1608 sdružili do Protestantské unie. Odpovědí byl vznikl Katolické 

ligy hned následujícího roku. Centralizované snahy císaře nesli zvláště nelibě čeští stavové, a 

právě zde, v českém království, začal válečný konflikt, který se měl stát největším 

mezinárodním válečným konfliktem své doby. 

Češi byli z větší míry evangelického zastoupení – tedy proti Habsburkům. Báli se, že 

náboženské svobody, které si jen nedávno těžce vydobyli, budou ohrožovány ze strany 

domácích katolíků. Pražskou defenestrací roku 1618 tak započala otevřená revoluce. Byla 

zvolena vláda 30 direktorů a začalo e shromažďovat vojsko, v jehož čele stanul Jindřich 

Matyáš hrabě Thurn. Své jednání se pokusili obhájit v apologií, v níž dokazovali, že nejednají 

proti císaři, ale proti jeho katolickým rádcům. 

Pomocnou ruku podali slezští stavové a vévoda savojský Karel Emanuel, který však 

přes český trůn chtěl dosáhnou na římskoněmeckou korunu. Odmítnutí pomoci ze strany 

moravských stavů (Karel starší ze Žertonína se připojil až roku 1619) a rakouských stavů 

znamenalo pro český odboj ránu.27 

                                                 
27 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948. 
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Do Čech byla císařem Matyášem poslána dvě nevelká vojska – ty však Thurn porazil. 

Obě strany počítali s cizí pomocí; Češi se obraceli na evangelickou říšskoněmeckou unii (v 

čele kurfiřt Fridrich Falcký), na Anglii, Nizozemí, Francii, Benátky a Turky. Císař se zas 

spoléhal na papeže, Španělsko, Polsko a Katolickou ligu v německé říši (v čele s bavorským 

vévodou Maxmiliánem).  

Po Matyášově smrti roku 1619 měl na císařský trůn nastoupit jeho bratranec Ferdinand 

Štýrský – tuto volbu však stavové ignorovali. Téhož roku byl do Prahy svolán sněm, jenž 

odhlasoval konfederační listinu, kterou byl utužen svazek českých zemí, jež se zavazovaly 

k vzájemné vojenské pomoci a byl zde zvolen králem Fridrich Falcký, zeď anglického Jakuba 

I. Tou dobou ve Frankfurtu n. M. dosáhl Ferdinand na císařskou korunu.  

Zvolení Fridricha odehnalo od Čechů Karla Emanuela, i luteránského kurfiřta saského 

Jana Jiřího. Střet obou králů byl nevyhnutelný, přičemž naděje na pomoc Čechům téměř 

uhasla – jedině Gabor Bethlen, sedmihradský vévoda přislíbil účast lehké jízdy. Politická 

situace se vyhrotila natolik, že srážka protestantské a katolické strany byla nevyhnutelná. 

Na podzim roku 1620 vtrhlo spojené vojsko císařské, bavorské a ligistické do Čech, 

královská armáda před nimi ustupovala až k Praze, kde 8. listopadu po krátké bitvě na Bílé 

hoře podlehla. Praha se vzdala vítězům, král uprchl. 

Ferdinand zrušil stavovskou ústavu a do čela Čech a Moravy postavil místodržící Karla 

knížete Lichtenštejna a olomouckého biskupa kardinála Františka z Ditrichtštejna. 21. června 

proběhla na Staroměstském náměstí poprava 27 účastníků povstání (3 páni, 7 rytířů, 17 

měšťanů) a následovaly majetkové sankce – od normanské invase do Anglie roku 1066 není 

v dějinách příkladu většího vyvlastnění (asi 5 miliard Kč).28 

Téhož roku byla vyhlášena protireformace – nekatolické vyznání již nemělo žádné 

výsady a vlády nad zemí se ujali jezuité. Ti, kdo nebyli ochotni přestoupit na katolickou víru, 

odcházeli do exilu, čímž Čechy ztratily mnohé vzdělance, bohaté šlechtice a měšťany, kterých 

se vystěhovalo na 200 tis. i s rodinami (Komenský, Pavel Stránský, historik Pavel Skála ze 

Zhoře, rytec Václav Hollar, tiskař Daniel Vetter, teolog Jiří Třanovský).29 

Obnovené zřízení zemské zaručovalo Habsburkům dědičnost české koruny v mužské i 

ženské linii. Stavům bylo odňato právo navrhovat zákony na sněmu, městský stav měl 

dohromady pouze jeden has. Král Fridrich byl stižen říšskou klatbou a zbaven Horní i Dolní 

Falce, v letech 1621-1624 se přeci jen pokusil s pomocí evangelické unie, Holandska a 

Bethlena o znovudobytí svých území, marně, jeho državy nyní vlastnil vévoda Maxmilián. 

                                                 
28 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948. 
29 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948. 
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Roku 1625 byla vytvořena protihabsburská koalice, v jejímž čele stál Dánský král 

Kristián IV., měl k dispozici armádu naverbovanou s finanční pomocí Anglie, Francie, 

Nizozemska a jíž měl velet generál Mansfeld. Císař využil nabídku vojenské pomoci českého 

konvertity Albrechta z Valdštejna. 

Boje 1625-1629, označované jako Dánská válka, skončily vítězstvím Habsburků. 

Valdštejnovi se podařilo probojovat se až k Baltskému moři, získat Meklenbursko a upevnit 

císařovu moc, čímž však na druhou stranu vzbudil vlnu obav a nedůvěry z řad katolických 

knížat, na jejichž popud císař vévodu i s vojskem propustil roku 1631 ze svých služeb. 

Císařské vojsko nadále vedl Tilly a Pappenheim. 

Tehdy se za přispění francouzské diplomacie do hry zapojil švédský král Gustav Adolf, 

jehož vylodění  roku 1630 v ústí řeky Odry započalo další fázi třicetileté války, která trvala do 

roku 1635. Roku 1631 se mu podařilo zničit ligistické vojsko v bitvě u Breitenfeldu v Sasku a 

otevřel si tak cestu do Čech. Jeho výtečná taktika a vojenské schopnosti obrátily vývoj války 

ve prospěch protestantů. Proto císař opět povolal na pomoc Valdštejna a jeho armádu. 

Valdštejn tohoto volání o pomoc využil ve svůj prospěch – vyhradil si naprostou volnost ve 

vojenském i politickém jednání. S Gustavem Adolfem se utkal roku 1632 ve dvou 

nerozhodných bitvách u Alte Veste30 a na lipské pláni u Lützenu, kde švédský král padl. Po 

něm se politických záležitostí ujal kancléř Axel Oxenstiern, vojenské operace řídil generál 

Horn. 

Po těchto událostech začal Valdštejn vyjednávat se Švédy, Francouzi, Sasy i emigranty, 

ale jinak žádné kroky nepodnikal, tím ztratil důvěru jak habsburských nepřátel, tak samotného 

císaře.31 Při pokusu přejít nakonec na stranu Švédů byl v únoru zabit v Chebu. Na místo něj 

byl do čela císařské armády postaven dědic a následník císařského trůnu, již korunovaný král 

Ferdinand. 

V červenci vtrhli spojenci do Čech a neúspěšně se pokusili od Bílé hory o útok na 

město, porážku utrpěli v bitvě u Nördlingenu ve Švábsku roku 1634. Když byl pak roku 1635 

podepsán separátní mír Habsburků s doposud protestantským Saskem, karty se obrátily a 

Habsburkové se opět dostávali do mocenské převahy. 

Protestanti byli tedy oslabeni o sílu Saska, tohoto roku však vstoupila do války i 

protestantská Francie, která teprve nyní vystoupila ze své role diplomatického nestraníka, 

připojila se na stranu habsburských nepřátel a dala tak konfliktu již skutečně evropský 

                                                 
30 Stará pevnost. 
31 Huf, H.-Ch.: Mit Gottes Segen in die Hölle. Berlin: List, 2004. 
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charakter, toto období je až do konce třicetileté války nazýváno Švédsko-francouzskou 

válkou. 

V této fázi nabyl konflikt čistě mocenský ráz a náboženská argumentace zcela ustoupila 

do pozadí. Přibývalo míst, kde se bojovalo,  a kam přišli vojáci, ať císařští či jejich nepřátelé, 

kořistnili a loupili na bezbranném lidu. Čechy pustošila především švédská vojska pod 

postupným vedením generála Johana Banéra, Lenharta Torstenssona a Karla Gustava 

Wrangela, jež se prezentovala jako ochránce českých protestantů. Torstensson slavil úspěchy, 

zvláště v bitvě u Jankova, avšak i druhý útok Švédů na Prahu roku 1639 byl neúspěšný. Co se 

nepodařilo jemu, snažil se dohnat generál Wrangel, který roku 1646 vpadl do nejzápadnější 

části Čech. I jeho pokus však skončil nezdarem. 

Pád hlavního města království byl přeci jen to, k čemu se upínaly naděje všech českých 

exulantů, kteří se jedině tak mohli vrátit do vlasti. Bitva o Prahu vedená nyní ze strany Švédů 

generálem Königsmarkem byla však ukončena uzavřením míru 24. října 1648 v Münsternu a 

Osnabrücku. 

Válka zasáhla většinu evropských zemí a bez jasného vítěze skončila tam, kde začala. 

 

 

2.2.  Situace na konci třicetileté války a obléhání Prahy roku 1648 

 

Severní a střední Moravu ovládali Švédové z Olomouce již od roku 1642 a od roku 1645 

ohrožovali v severních Čechách část pravého Polabí, kde se roku 1646 zmocnili  Mostu a 

roku následujícího i Chebu. Před Švédy bylo třeba mít se stále na pozoru, zvláště na konci 

války, kdy se boje vyvíjely v neprospěch císaře. Po pádu Hradčan a Malé Strany nejistota 

dvora ještě stoupla. 

20. července vyrazil Königsmark z Chebu na Prahu. Všichni cizinci, zvláště vojáci, byli 

proto v branách prohlíženi pečlivě prohlíženi. 24. července vyrazili švédští vojáci s heslem 

„Bůh s námi“ na Prahu a o půlnoci stanuli u Břevnovského kláštera – tou dobou však Praha 

slavila druhý sňatek císaře s arcikněžnou Marií Leopoldinou Tyrolskou a nastalý ruch hrál 

Königsmarkovi do karet. Bez větších problému se dostal přes Strahovskou bránu, kde se 

k němu přidala pěchota do té doby ukrytá ve Šlikově zahradě za dnešním Černínským 

palácem a proběhla opatření odříznout Malou Stranu od Starého Města. 

Podle švédské ústřední relace se všechny švédské oddíly spojily a postavily na 

Hradčanech, podařilo se otevřít zámeckou bránu a obsadit malostranské brány, všichni vojáci 

i civilní osoby se zbraní v ruce byli pobiti. Bez velkého snažení dobyté Hradčany a Malá 
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Strana byly vydatně pleněny a švédské vojsko (kde ovšem Švédové byli zastoupeni jen málo) 

si přišlo na velkou kořist. 

Přes most se jim však přejít nepodařilo. 

Maršál Rudolf hrabě Colloredo-Wallesee spěšně poslal pro maršála Jana Kryštofa 

hraběte z Puchheimu, který dorazil 26. července. Ani tento se však neosvědčil a velení záhy 

přešlo na generála Contiho, jenž do Prahy dorazil tři dny po Puchheimovi z Českých 

Budějovic. 

Od 27. července začal Königsmark silně ostřelovat Staré Město, které jakžtakž slabě 

odpovídalo. Boje tedy probíhaly proti sobě na obou březích Vltavy. 29. července vyjela 

švédská kavalerie z Bílé hory a pokusila se u Podolí neúspěšně přebrodit na druhý břeh. 

Druhého dne přispěchaly před Poříčskou bránu posily pod vedením Wittenberga. Oba pak 

následující dny silně ostřelovali Staré Město a Königsmarkovi se podařilo postavit u 

Holešovic most přes Vltavu a spojit se na druhém břehu s Wittenbergem, který zatím 

pokračoval v palbě na Horskou bránu. 

Předpolí nepřítele bylo bořeno a vypáleno, aby nemohl užívat domů a majetku. Švédové 

se totiž místo dobývání pravého břehu Vltavy věnovali spíše plenění. Kořistnický způsob 

vedení války rozhodl v Praze o jejich neúspěchu.32 

3. srpna byla švédská děla rozestavěna na Šibeničním vrchu a na vinicích nad 

Wilonovým nádražím, 4. srpna zmátli Pražany ostrou kanonádou z Malé Strany, přičemž se 

však nepozorovaně dali na ústup, úder na Nové Město se jim nezdařil, proto zvolili ústup. 

Odebrali se na Zbraslav, odkud mohly včasně zabránit příchodu posilám císařských z jihu. 

Na povstání v Horních Rakousích a v Čechách proti Habsburkům se již nepodařilo 

navázat – jen málo lidí v Praze znalo situaci před válkou a nyní měli spíše co ztratit v případě 

úspěchu Švédů, kteří se navíc nechovali jako osvoboditelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32
 Polišenský, J.: Třicetiletá válka a krize XVII. Století. Praha: 1970. 
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3. VÝVOJ PEVNOSTNÍ ARCHITEKTURY 

 

 

Důležitou složku plánů obléhání tvoří městské opevnění, proto se v následujících 

odstavcích budeme věnovat problematice pevnostní architektury, se zvláštním zřetelem na 

vývoj pražského opevnění. 33  

Používání uměle vytvořených překážek, jež měly chránit a plnit obranou funkci, provází 

lidstvo prakticky po celou dobu jeho existence, dalo by se říci ruku v ruce s válkami a 

ozbrojenými konflikty. K zajištění vlastního obydlí, sídliště nebo celé země bylo třeba 

nemalého úsilí a značných finančních prostředků. Tak jak se vyvíjelo válečnictví, vyvíjel se i 

obranný systém, neboť každá zbraň si žádá jinou obranu. Jelikož jsou tedy dějiny pevnostního 

stavitelství úzce spojeny s dějinami válečnictví, znamená to, že jsou nerozlučitelně spojeny i 

s dějinami lidské společnosti a mnohdy nesmazatelným způsobem vtiskly novou tvář lidským 

sídlům i krajině a všude po světě tvoří ještě dnes součást kulturní krajiny.34 

U antické a středověké obranné architektury jsou vedle obranné funkce patrné i estetické 

požadavky stavitele, tato architektura prezentovala moc a slávu. Zatímco u novověkých 

obranných systémů se již jednalo čistě o účelovou architekturu, ale právě v období 16.-19. 

století došlo k nebývalému rozvoji tohoto obranného stavitelství. 

Co si ale pod pojmem „opevnění“ představit? Mezi fortifikační prvky patří bastion35, 

hradba nebo záseky, kdežto brána, palisáda, plot, příkop, val nebo věž mohou být pouze 

pozůstatkem po jiné předchozí činnosti. Obecným znakem a důvodem fortifikací je bezesporu 

vojenský účel či mocenské vyčlenění určité skupiny. Podle archeologických dokladů jsou 

fortifikace stavěny v období prosperity územně stabilizované společnosti, nejsou však jejím 

jednoznačným dokladem. Další funkcí opevnění mělo být vyrovnání momentu překvapení. 

Opevnění do hloubky je známo již z období pravěku. Snad mělo jít o dálkovou obranu, snahu 

rozdělit útočníky a držet je co nejdéle v bezpečné vzdálenosti. 

Nyní si stručně představíme vývoj vlastního opevňovacího systému. 

                                                 
33 V tomto exkurzu využijeme následující literatury: 
Kupka, Vl.: Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008. 

Kupka Vl. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001.  

Polanský, L. a kol.: Přemyslovský stát kolem roku 1000: Na paměť knížete Boleslava II.  

ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 
34 K problematice vývoje fortifikační architektury v pravěku a starověku souhrnně Vencl, Sl.: Otázky poznání 
vojenství v archeologii. Praha: Edice archeologické studijní materiály, 1984.  
35 Bašta pětiúhelníkového půdorysu, vystupující z obranné linie špičkou do příkopu. In: Kupka V. a kol.: 
Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. 
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3.1.  Vývoj fortifikačního systému v pravěku a v protihistorickém období 

 

Není náhodou, že právě pozůstatky nejstarších fortifikací z pravěkého období jsou 

nejvíce patrné a nejpřitažlivější pro širokou veřejnost i pro odborníky. Tyto stavby nejsou 

projevem celé společnosti, ale pouze konkrétní skupiny lidí spojených ekonomicko-mocensky 

nebo příbuzensky. Malá, dobře hájitelná opevnění jsou dokladem četnosti komunity, kterou 

mají ochraňovat. 

V průběhu 5. tisíciletí př. Kr., kdy se na území Moravy a Čech končilo neolitické 

osídlení, vyskytují se zde výšinná sídliště s malou opevněnou plochou. Změny společenských 

a ekonomických struktur 4. a 3. tisíciletí jsou spojovány s budováním bezpečných míst, 

hradišť – v tomto období první prokazatelné. Budována byla na výšinných místech, jež 

obtékaly řeky. Opevnění sestávalo z několika příkopů a hradeb. Zachovány jsou dodnes 

v podobě valů – nejedná se však o skutečný val, jež má obrannou funkci. Celkem nízký počet 

sídlišť s fortifikací je spatřován v následném osídlení týchž míst, přičemž byla sledována 

stejná obranná linie, která starší stavbu porušila nebo překryla. Opevnění je v tomto období 

tvořeno příkopem a palisádou. Setkáváme se s kombinací příkopu a palisády, příkopu a za 

ním postavených dvou kamenných zdí či palisádových řad s meziprostorem vyplněným 

udusanou hlínou. Nebo byly budovány příkopy s kamennou dřevohlinitou hradbou. 

Pro období doby bronzové jsou charakteristické stavební importy, jež dokazují 

přítomnost cizích stavitelů nebo lidí se znalostí této technologie – výsledkem jejich činnosti 

byly skutečné pevnosti. První linii tvoří příkopy, někdy i několik. Následovala hradba jejíž 

čelo tvořila kamenná zeď. Při použití valu bývala používána kombinace dřevěných armatur 

(výztuží) a hlinitokamenného násypu. Vstup dovnitř byl řešen zahnutím křídel opevnění. 

Hradiště byla budována na ostrožnách i osamělých návrších. 

Pro období starší doby železné v 8. a 7. století př. Kr. doklady pro existenci hradišť 

postrádáme. Setkáváme se s nimi opět až na jejím sklonku a trvala do závěru 5. století mladší 

doby železné – budována byla na lokalitách pozdně bronzového období i na lokalitách 

nových. Předpokládá se, že podnět k jejich opětovné výstavbě je mocenského charakteru, 

neboť mnohé doklady nasvědčují silné diferenciaci tehdejší společnosti. Pro opevnění starší 

doby železné je charakteristická kombinace přirozených obranných prvků s umělými. První 

bývá opět příkop, za ním dřevěná nebo hlinitá hradba spolu s tělesem vyplněným kameny a 

zeminou. Jednotlivé prvky jsou mnohdy znásobeny. 
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Od poloviny 2. století, které u nás spadá do mladší doby železné, vzniká na našem 

území nová forma hradišť – oppida. Archeologické výzkumy doložily, že v tomto období bylo 

využito všech prvků obrany. Čelo tvořila linie z dřevěných kůlů. Za a mezi kůly byla stavěna 

zeď z na sucho kladených kamenů, kůly byly spojovány dřevěnou armaturou z příčných 

břeven do roštové konstrukce, která tvořila základ pro násypy hradebního tělesa. Je zřejmé, že 

stavbu řídila skupina specializovaných stavitelů, neboť mezi hradbami různých oppid panuje 

shoda. Zajímavým prvkem jsou zídky a příkopy vedené kolmo od vnitřní strany vnějšího 

opevnění, tzv. „vlny“. Snad měly útočníkovi bránit ve volném pohybu a držet jej co nejdéle 

na dostřel. Nejmladší známou opevňovací technikou mladší doby železné na našem území je 

mohutný příkop s náspem zabraňující útočníkovi přisunout vlastní útočnou techniku pod 

hradby. Tento prvek je znám pod pojmem Fécamp.36 Vstupní prostor byl v pozdním laténu 

řešen modifikací starého způsobu zahnutí křídel opevnění vytvářející ulici zakončenou vraty. 

Přímo nad vstupem bylo budováno zařízení umožňující čelní obranu i přechod z jedné hradby 

na druhou. Vedle oppid jsou však známy i menší opevněné plochy, označované jako kastely37. 

Oppida jsou na dlouho dobu posledními fortifikačními díly na našem území, budované 

místním obyvatelstvem. Germánské kmeny, jež naše území obývali v období přelomu 

letopočtu, nestavěly opevnění trvalého charakteru. Dělo se tak až před příchodem Slovanů na 

jihu Moravy u Mušova, a to za císaře Marka Aurelia. Vrcholek pevnosti byl obklopen 

valovým opevněním postaveným ze dřeva a hlíny. Před ním byl vyhlouben hluboký hrotitý 

příkop. 

V období neklidu doby stěhování národů 4. a 5. století po Kr. se s opevňovacími 

systémy opět nesetkáváme. Předpokládány jsou lehčí opevňovací práce, které po sobě však 

nenechaly patrné stopy. 

 

 

3.2.  Vývoj fortifikačního systému v raném a vrcholném středověku 

 

V průběhu 6. století se na našem území objevují skupiny Slovanů, kteří si s sebou 

přinesli vlastní návyky opevňování. Že Slované jednoduchá opevnění znali, usuzuje se na 

základě podobnosti slov, jimiž jsou takové útvary označovány ve všech slovanských jazycích 

                                                 
36 Kupka V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. 
37 Opevněný tábor. In: Kupka V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 
2001. 



22 

– hrad, grad, grod a další.38 Po následující dvě staletí to však byla jednoduchá opevnění, která 

nevyžadovala specializaci. Opevnění byla budována jen příležitostně pod tlakem vnějšího 

ohrožení. Původní funkcí prvních slovanských hradišť byla patrně právě obranná či útočná 

role, archeologie však tato opevnění dokládá až od 8. století – jejich jednoduchá dřevěná 

podoba a vcelku nehluboké příkopy nezanechaly příliš patrné stopy. Situace je o to 

komplikovanější, že v mnoha případech bylo využito staršího pravěkého opevnění nebo jindy 

bylo opevnění narušeno mladší fortifikací. 

Rodící se elita Čechů a Moravanů měla pravděpodobně na přelomu 8. a 9. století za 

následek změnu podoby a funkce pevností. Strategické důvody i mocenské projevy se 

odrážely v budování mohutných a náročných hradeb především jako obrana před novým 

nepřítelem – franským královstvím. Významnou součástí opevnění se staly mohutné brány, 

mosty přes příkopy a věže. Po obvodu byla hradiště opevňována hradbami s jednoduchou 

skořepinovou konstrukcí nebo složitější roštovou a komorovou konstrukcí. Po celý další 

průběh raného středověku se však nejčastěji objevuje opevnění s mohutnou dřevohlinitou 

hradbou s čelní kamennou plentou. Objem i celková časová a řemeslná náročnost činí z těchto 

raně středověkých fortifikací největší soudobá díla lidských rukou. Je nasnadě, že jejich vznik 

si opět žádal specializované vedení, co do samotné stavby, tak i výběru polohy hradišť, jejich 

počet v tomto období narůstá. 

Od počátku přemyslovského státu nabývá na intenzitě i osídlení v okolí Pražského 

hradu, zvláště pak v prostoru Malé strany, kde se nacházelo centrální tržiště (dokládají to 

dřevohlinitá hradba a příkop, jímž byla tato část opevněna podle předběžného datování již od 

9. stol.). Na pravém břehu jsou z druhé pol. 9. a první pol. 10. stol. známy jen hroby a nádoby 

indikující pohřební výbavu. Areál Staroměstského náměstí se stal centrem raně středověké 

Prahy až o dvě staletí později, během boleslavské éry se těžiště podhradního osídlení 

nacházelo ještě na levém břehu – v dolní části dnešního Malostranského náměstí. Přičemž 

centrem byla opevněná akropole – Pražský hrad. 

Levý břeh měl zcela jinou podobu, než dnes. Prostor byl jednak menší o plochu nivy a 

vedlejší koryto řeky, a plošina nebyla zdaleka tak rovná. Uzavřenost, dobrá obranyschopnost 

a špatná přístupnost – což jsou vlastnosti, pro něž byl tento prostor vyhledáván již od pravěku 

– znemožňovaly další růst a rozvoj. Vyvýšená poloha ostrožny byla využita nejpozději v 9. 

stol. přemyslovskými knížaty. 

                                                 
38 Kupka V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. 
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V následné Vyšehradské éře už došlo k rozšíření podhradního osídlení na pravý břeh. 

Samotný znik Vyšehradu je datován nejpozději v 90. letech 10. stol., a po roce 1070 se stal 

Vyšehrad dokonce dočasným sídlem panovníka Vratislava II.  

K přesunu na pravý břeh došlo pravděpodobně pro nedostatek prostoru na levém břehu, 

čemuž mimo jiné nasvědčuje osazení všech možných poloh v prostoru Malé Strany 

k trvalému osídlení, dále zánik starého opevnění a výstavba nového, který měl větší obvod a 

byla do něj zapojena mokřina v jihozápadním cípu dnešního Malostranského náměstí. Pod 

podlahou dnešní restaurace Avalon na Malostranském náměstí byla doložena stavba, 

interpretována jako základ stavby na konci krátkého mostu, od níž by most pokračoval přes 

mokřinu do opevněného areálu – to by dokládalo komplikovaný opevňovací systém. Počátek 

osídlení jednotlivých poloh vně opevněného areálu doposud není znám a otázka jejich 

vzájemného vztahu tedy doposud není vyřešena. Opevnění bylo pravděpodobně zničeno bez 

známek požáru nebo masivní destrukce kamenů. Po náhradním opevnění však nejsou žádné 

stopy, přesto je předpokládáno (snad o něco jižněji). 

Pravobřežní osídlení postupovalo od břehu – to úplně nejstarší bylo podél cesty 

k Vyšehradu – dnes ulice K. Světlé. Rekonstrukce tohoto nejstaršího osídlení na pravém 

břehu vychází z geologického vymezení plochy a distribuce nálezů keramiky druhé pol. 10. a 

první poloviny 11. stol., charakterizované kalichovitými okraji. Byly zde nalezeny i doklady 

po výrobě železa. Chybí však náznaky většího souvislého osídlení mimo tento osazený areál a 

také není jasná představa o hustotě, charakteru a velikosti osídlení.  

Impulzem k osazování pozdějšího Starého Města bylo bezpochyby přemístění hlavního 

tržiště do prostoru dnešního Staroměstského náměstí. Toto místo bylo bezpečně vzdáleno od 

záplavové oblasti a přitom blízko řece. Zprvu se tedy osídlení koncentrovalo kolem 

Vyšehradu a cestou k němu, se vznikem tržiště začalo být osidlováno pozdější Staré Město.  

Vývoj vojenství a změny společenského uspořádání vrcholného středověku s sebou 

nesly i dynamický rozvoj fortifikace. Množí se jejich počet i funkce. Vedle opevněných 

objektů panovníka, který jediný má na jejich stavbu právo, objevují se později objekty i 

jiných šlechtických panovníků. Hlavním typem opevněného sídla vrcholného středověku se 

stává hrad. Jeho přestavbu zahájil roku 1135 kníže Soběslav II. a v témže století byla 

dokončena. 

Opevněná jsou však i jiná sídla jako tvrze, kurie či rezidenční dvory. I nově vzniklá 

města jsou opevňována a jejich opevňování se záhy stává tím nejkvalitnějším ve vrcholném 

středověku. Nástup nových palných zbraní pak položil základy pro novověké pevnostní 

stavitelství. Téměř celý areál obklopovala vysoká hradební zeď, vstup do Hradu umožňovaly 
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tři brány. Oproti církevním stavbám plošně nevelký palác přiléhal k střední části jižní hradby 

(obr. 1). Kvalita obranné, rezidenční i reprezentační složky románského Pražského hradu 

naznačuje ambice českého knížete. 

 

 
Obr. 1 – Pražský hrad. Rekonstrukce stavu kolem 12. století 

 

Nejstarší opevnění královských měst spadá do vlády Přemysla Otakara II. Dvěma liniím 

– hradební a parkánové hradbě předcházel příkop. Hlavní hradba o mocnosti asi 2 metry, 

zakončená cimbuřím byla zpevňována věžemi. Parkánová zeď byla nižší a slabší. Brány 

většinou tvořily čtverhranné průjezdní věže. 

Vzory pro nejstarší městská opevnění byly hledány v antické tradici (napovídá tomu 

užití flakovacích věží). Středoevropskou inovací je pak užití parkánu. Města vykazovala 

vlastní svébytné opevňovací řešení, což nasvědčuje tomu, že ve středověkém feudálním 

systému představovaly nový, samostatný prvek. Jelikož stavba městského opevnění byla 

velice náročná, mnohá města fungovala po dlouhou dobu pouze s provizoriem – valem a 

dřevěnou hradbou. 

Zlom ve vývoji městské fortifikace nastal v průběhu husitských válek 15. století, a to 

následkem užití nové zbraně – dělostřelectva. Hlavní obranná linie se většinou přesunula na 

první parkánovou hradbu zajištěnou polookrouhlými, polygonálními nebo čtverhrannými 

baštami. Z ochozů se staly roubené či hrázděné úzké chodbičky. Nedílnou součástí opevnění 

se stávají dělostřelecké střílny. Zvyšující dostřel, podobně jako u hradů, si vynutil budování 

samostatných předsunutých bašt (obr. 2). Jejich původní nevýhodná kruhová podoba byla 

brzy nahrazena lichoběžníkovým tvarem, jež označujeme jako bastion.39 Pevnosti získávaly 

tvar mnohoúhelníků, jejichž strany tvořily bastionové fronty, přičemž vzdálenost mezi 

bastiony byla limitována dostřelem tehdejších zbraní. I u tohoto typu bastionového opevnění 

byl první překážkou příkop. Paradoxně nejslabším článkem bastionového opevnění se však 

                                                 
39 Bašta pětiúhelníkového půdorysu, vystupující z obranné linie špičkou do příkopu. In: Kupka V. a kol.: 
Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. 
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staly sami špičky bastionů, zpravidla proti nim byl veden první útok. Během 16. století se 

pasivní obrana za hradbami a valy začala pomalu měnit v aktivní výpady obránců do předpolí. 

Druhá polovina 16. století je pak ve znamení obohacení opevňovací soustavy o nové a 

nové prvky. 

 
Obr. 2 – Ideální podoba středověkého městského opevnění (kresba V. Kupka) 

 

 

3.3.  Vývoj pražského novověkého opevnění během třicetileté války 

 

Podnětem zlepšit stav pražského středověkého opevněním byla již pražská defenestrace 

roku 1618, k dokončení výstavby přes různé překážky došlo však až po skončení třicetileté 

války, kterou tato defenestrace podnítila.  

Již od června roku 1618 sloužila Praha jako shromaždiště stavovského vojska a hrozil jí 

tedy útok ze strany císařských oddílů, přičemž tehdejší gotické hradby neměly šanci 

vzdorovat dělostřelbě. Bohužel na radikální přestavbu dle nejnovějších zásad pevnostního 

stavitelství, tedy s bastiony, nebyl dostatek času ani finančních prostředků, přistoupilo se 

proto pouze k provizorním obranným prvkům. Tato provizorní opatření probíhala po celou 

dobu stavovského povstání, více pak po porážce stavovského vojska v bitvě u Záblatí. Měsíc 

před bělohorskou bitvou přikázal Fridrich Falcký veliteli Lotharu von Starhemberg, aby byly 

opraveny hradby a zpevněno opevnění, především v prostoru Pohořelce. Marně. Porážka na 

Bílé Hoře s sebou přinesla i poraženého ducha a ačkoli by poražení vnitřní prostor hradeb 

snad i mohli ubránit, nevyvinuli pro to žádnou snahu, a tak 9. 11. polní maršál hrabě Karel 

Bonaventura Buquoy a bavorský vévoda Maxmilián I. vstupují na Hradčanech do Prahy bez 

většího odporu. 22. 11. pak pražští občané odevzdávají zbraně i střelivo a přísahají věrnost 

římskému císaři a českému králi Ferdinandovi II. 
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Roku 1621 jsou započata obranná opatření pro strategicky umístěný Vyšehrad. Práce 

zde organizuje Albrecht z Valdštejna a svěřuje je kapitánu Hansi Puhlovovi von Punson. Bylo 

zbořeno asi dvacet domů, presbyterium kostela sv. Jana na Stětí nevyjímaje a tam, kde příkré 

vyšehradské zdi neposkytovaly dostatečnou ochranu (tedy na východě před branou Špička) 

byly zřízeny valy s příkopy. 

Do obrany schopného stavu mělo být uvedeno celé pražské opevnění, na starost tento 

úkol dostal plukovník Ferdinand hrabě von Nagroll od Valdštejnova pluku. Na Novém Městě 

i u Pražského hradu byly svrženy zemní valy, kopány příkopy a zasypávány brány. Na Bílé 

Hoře a u letohrádku Hvězda vznikají zemní šance.40 Práce však postupovaly velmi pomalu a 

výsledek neměl valného obranného výsledku. 

Proto již o rok později nařizuje Ferdinand II. intenzivní opevňovací práce znovu. Na 

Vyšehrad byla vyslána inspekce, která zde ještě doporučila provizorní opevnění pomocí 

dřevozemních bastionových prvků. 

Roku 1623 vydává místodržící Karel kníže z Lichtenštejna tři dekrety. První, z 24. října,  

nařizuje uzavřít a zasypat část pražských bran a vylepšit pražské hradby. Druhým, z 26. října, 

nařizoval zbořit domy přistavěné k hradbám a posledním, z 31. října, nařídil opevnit pražská 

města a hradby pomocí polních šancí. Opevňovací práce tedy pod vedením Hanse Puhla von 

Punsona i Ferdinanda hraběte von Nagrolla pokračovaly i v dalších letech. Jejich výsledkem 

bylo zazdění všech otvorů v hradbách. 

Roku 1622 učinil florentský inženýr a císařský vrchní šancovní mistr Giovanni Pieroni 

da Galiano předběžný návrh citadely na Petříně pro boj s vnějším nepřítelem, i pro upokojení 

vnitřních bouří, jak zamýšlela vyšší místa ve Vídni. Dále navrhl opevnit Malou Stranu a 

Hradčany dvanácti bastiony a sedmi rašeliny. Avšak nedostatek kvalifikovaných odborníků 

bránil zahájení této výstavby. 

Teprve 15. listopadu roku 1622 byl angažován Heinrich Wilhelm I. hrabě zu Solms – 

Sonnenwalde se svým inženýrem Augustinem Rumorem a stavitelem Bartholomeem 

Laurmannem. Společně vypracovaly projekt pražské pětiúhelníkové citadely s předsunutými 

raveliny41. Malá Strana měla být dále pomocí rohové hradby, umístěné před Karlovým 

mostem, oddělena od Starého Města.42 K řízení podniku měl být povolán flanderský inženýr 

Thomas de Cevallos, ale pro nedostatek financí, jako již tolikrát dříve, zůstalo pouze u 

                                                 
40 Kupka, Vl.: Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008. 
41 Samostatná trojúhelníková nebo pětiúhelníková pevnůstka v hradebním příkopu. In: Kupka Vl. a kol.: 

Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001.  
42 Kupka, Vl.: Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008. 
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plánování. Není však vyloučeno, že právě tento projekt posloužil jako teoretická základna pro 

pozdější, již uskutečněné, opevňovací návrhy. 

Přezíravý postoj habsburského dvora vůči Praze znemožňoval jakékoli zlepšení obranné 

funkce pražského opevnění. Uskutečněny byly zatím pouze práce Giovanniho Pieroniho, i ty 

však, z nedostatku příjmů z Vídně, postupem času spíše ustávaly. Není proto divu, že 

osmitisícové saské vojsko následně obsadilo Prahu bez větších obtíží, a to pod velením 

maršála Hanse Geirga von Arnim-Boitzenburga. Tomuto vpádu předcházela bitva u 

Breitenfeldu roku 1631 ve dnech 7. až 17. září, v níž se proti sobě střetlo švédské a saské 

vojsko na straně jedné a proti nim císařské vojsko generála Tillyho.43 20. listopadu do Prahy 

též dorazil saský vévoda Johann Georg I. se stovkou českých exulantů. Na vině těchto 

událostí nebyl jen špatný stav hradeb, ale také absence vojenské posádky, která utekla. 

Statečně setrval pouze půl druhý tisíc špatně ozbrojených příslušníků měšťanských milic. 

Saský kurfiřt pomýšlel pouze na přezimování, ačkoli si ze své pozice mohl nárokovat 

zisk celé země, nebo se nechat korunovat českým králem. Ferdinand II. však zakročil a 

podnikl kroky ve snaze Sasy z Prahy vypudit. Reakce Sasů byla nečekaná – na vlastní 

náklady chtěli spěšně opravit opevnění. Narazili však na odpor městské rady, která se účasti 

na takovém podniku zdráhala, neb akce by mohla být považována za kolaboraci a událost 

Staroměstských poprav z roku 1621 byla stále ještě v živé paměti všech. 

Sasy se nakonec podařilo vypudit Albrechtu z Valdštejna. Z 24. na 25. května roku 1632 

překonali císařští pod jeho velením chatrné hradčanské hradby a snadno obsadili oba břehy 

Vltavy. Tou dobou již však v Praze setrvávaly pouze dva pluky, znovuzískání města se tedy 

obešlo téměř bez boje. 

Tyto události nicméně poukázaly na žalostnou skutečnost pražského opevnění. Co se 

ozbrojené obrany města týče, milice během saské okupace prokázaly svou věrnost 

habsburskému domu, byla jim proto projevena důvěra v podobě lepšího vyzbrojení. Roku 

1636 byla navíc ustanovena samostatná a placená městská garda, složená ze tří praporů o sto 

mužích. Později, roku 1638, znovu ožila myšlenka nové výstavby města, impulsem k tomu 

byl příchod švédského vojska do Saska roku 1637 pod velením Johanna Banéra. 

Znovu byl vypracován projekt, a znovu nedošlo k jeho realizaci. Tentokrát se jednalo o 

návrh plukovníka Alessandra Borriho z Florencie na opevnění Malé Strany a Hradčan pomocí 

23 bastionů, šestiúhelníkové bastionové citadely na Strahově a předmostí na východní straně 

Karlova mostu u Staroměstských mlýnů. 

                                                 
43 Huf, H.-Ch.: Mit Gottes Segen in die Hölle. Berlin: List Taschenbuch, 2006. 
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Teprve s příchodem zpráv o dalším postupu Švédů do Čech došlo ke konečné realizaci, 

a to pod dohledem nového velícího generála v Čechách a velkopřevora řádu maltézských 

rytířů polního maršála Rudolfa hraběte Colloredo-Waldsee: oprava Strahovské brány na 

Pohořelci, nasypávání čistě zemních bastionů na Novém Světě, před Kapucínským klášterem 

na Loretánském náměstí a před Pražským mostem, vršení bastionů u Královského letohrádku 

a improvizovaný ravelin před Píseckou branou. Vylepšeno bylo rovněž opevnění Vyšehradu 

výstavbou rohové hradby předsunuté před středověkou bránu Špičku. Vše hradila pražská 

města. 

30. května 1639 po vítězné bitvě u Lovosic skutečně do Prahy dorazilo švédské vojsko 

pod velením polního maršála Johanna Banéra – na dobytí Prahy nyní neměly příliš naději. 

Maršál Banér se tedy omezil pouze na dělostřeleckou palbu vedenou z Pankrácké a Letenské 

pláně a z Vítkova, které tentokrát odpovídala i děla z pražským hradeb a provizorních šancí. 

2. června sice Banér vyzval hraběte Colloredo-Waldsee ke kapitulaci, výzva to však již byla 

ryze formální, oběma stranám bylo jasné, že na skutečný útok nemají Švédové dost sil. Po 

zamítnutí kapitulace proto Banér odtáhl k Brandýsu nad Labem a odtud pak dále do 

východních Čech, nicméně záměru zmocnit se Prahy se nevzdal. 

V Praze se zatím dokončovala oprava starého novoměstského opevnění Karla IV. a na 

navršení zemních bastionů před ním. Celá fronta hradeb byla rozdělena na tři úseky, z nichž 

první od Vltavy po Horskou bránu zesilovali Staroměstští, druhý od Horské ke Svatojánské 

bráně měli na starost Novoměstští a za branou sv. Jana až k Vyšehradu pracovali Židé. Zřejmě 

v této době se v Praze objevil vojenský nizozemský inženýr Cyrill Geer, který byl pověřen 

řízením těchto prací.  

Již v srpnu se Švédové před Prahou objevili znovu, o útok na město se ale nepokusili, 

pražské vojenské velení toho využilo a ještě stihlo vybudovat palisády podél vltavských 

břehů. Čas měli do 20. října 1639, kdy Švédové učinili druhý pokus o dobytí města. Jejich 

hlavní síly  se nyní soustředily na Bílé hoře v opevněném táboře – císařské vojsko se před 

nimi stáhlo do Prahy, kde vedle měšťanské milice čekalo ještě dalších 5 000 vojáků. Ani 

tentokrát se Banér neodhodlal k vážnějšímu útoku a brzy odtáhl. 

Přesto tato bojová aktivita švédských vojsk podnítila další snahy o zesílení 

obranyschopnosti pražských měst, řízením prací byl opět pověřen Geer. Ale probíhající 

válečné události nedaly dostatek prostoru k zahájení nějakých důkladnějších opevňovacích 

prací, navíc je ani nebylo možné dostatečně financovat – akce se tedy omezily jen na 

nejnutnější opravy zchátralých středověkých opevnění a dále se pokračovalo s vysouváním 

jednoduchých provizorních bastionů a revelinů před brány Horskou, Píseckou, Svatojánskou a 
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Újezdskou. Nebylo možné zpevnit je zdivem, použito bylo jen proutí a drny. Staroměstští 

obyvatelé pracovali na zesílení opevnění v okolí Horské brány, zatímco Novoměstští pod 

Vyšehradem. Přes všechna tato opatření však ale nadále spočívalo těžiště obrany především 

na původních středověkých hradbách. 

Po Bajerově smrti byl do čela švédských vojsk postaven na jaře 1642 nový schopný 

vojevůdce, polní maršál Lennart Torstensson. Obavy před ním opět vzbudily vlnu 

opevňovacích snah – opět na náklady pražských měst se koncentrovaly v prostoru 

Staroměstské brány a jejího okolí, kde se stále ještě nacházely nedokončené zemní šance. Ty 

měly být nyní rychle dobudovány a opatřeny palisádami. Po porážce císařského vojska se 

Švédy u Breitenfeldu 2. listopadu roku 1642 tyto práce zintenzivněly. 

Roku 1643 švédská armáda Čechami protáhla, Praze se ale zcela vyhnula. Když 

Torstenssona v zimě toho roku dostihla zpráva o vypuknutí války s Dánskem, odtáhl zpět na 

severozápad – intenzita opevňovacích prací v Praze následně silně polevila. 

Pražská města se stále potýkala s nedostatečným finančním krytím prací. Na zasedání 

českého zemského sněmu v letech 1641 a dále v letech 1642-44 bylo tudíž rozhodnuto o 

navýšení nápojové daně tak, aby částka každoročně určená na opevňovací práce vzrostla na 

celých 10 000 zlatých. 

V lednu roku 1645 vtrhl přes Krušné hory do Čech se svým vojskem švédský polní 

zbrojmistr Karel Gutav Wrangel a obsadil Kadaň. O dva týdny později jej následovaly hlavní 

švédské síly opět vedené polním maršálem Torstenssonem. Strach ze Švédů opět přiměl k  

intenzivnějším opevňovacím pracím, přičemž financí se stále nedostávalo dostačující 

množství – římský císař Ferdinand III. proto ustanovil mimořádnou domovní daň ve výši 1-2 

tolarů. Tuto dávku se však na kontribucemi zatíženém městě vymoci nepodařilo, náklady byly 

proto nakonec hrazeny ze zemské berně. 

Po porážce císařského vojska 5. března v jižních Čechách v bitvě u Jankova uchýlilo se 

do Prahy přes sedm tisíc uprchlíků. Císař Ferdinand III., tou dobou setrvávající v Praze, 

vyhlásil shromáždění zemské hotovosti, s tím ale, že řádné vojenské jednotky již k dispozici 

nebyly. Dále pokračovalo zesilování hradem a polní maršál Colloredo-Waldsee nechal kopat 

před zdí Jezuitské zahrady na levém břehu Vltavy před Klárovem (dnes plocha táhnoucí se až 

k Čechovu mostu) vodní příkop s valem. Ke konci léta roku 1645 bylo opevnění na levém 

břehu řeky Vltavy téměř hotovo, až na úseky nad Újezdskou branou, na Strahově a na 

Klárově, do konce roku však na těchto místech byly palisády doplněny. Též byla dokončena 

předsunutá rohová hradba před Poříčskou branou. 
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Nadále ale přetrvával problém nejen s financováním, ale i s nedostatkem času a 

pracovních sil, a tak se až do roku 1647 pokračovalo pouze sypáním jednoduchých polních 

šancí bez armování zdivem a zřizování palisád. Do konce tohoto roku před Novým Městem 

vzniklo pět bastionů – před Poříčskou, Horskou, Koňskou a Svatojánskou branou. Zda 

existoval někdy také uváděný šestý bastion na Karlově, není zcela jisté.44 

Ohroženější Malou Stranu a Hradčany s Pražským hradem chránilo 24 provizorních 

pevnostních objektů a Vyšehrad kromě rohové hradby před východní branou chránily tři 

provizorní bastiony nad Nuselským údolím, u severního nároží a na jižní straně přivrácené 

k Podolí. 

Skutečnost, že většina narychlo budovaných obranných objektů ležela na pravém břehu 

řeky Vltavy, nasvědčuje tomu, že obránci se obávali útoku především z této strany, snad 

proto, že se jednalo o nejslabší články opevnění. Nicméně tehdejší dělostřelectvo již bylo 

schopné prostřílet průlomy v nechráněném gotickém opevnění na jakémkoli místě. Mnohem 

účinnější by bývalo bylo navršení silného zemního valu za starou hradbu, která tak převzala 

funkci armované eskarpy (vnitřní stěna příkopu přivrácená k bráněnému objektu) – pak by byl 

nepřítel skutečně nucen útočit pouze na brány, jakožto nejslabší místa. Takto neměly bastiony 

valného smyslu.45 Zmodernizování pražské fortifikace se bohužel nepodařilo tak, jak to 

válečné poměry vyžadovaly. 

5. června vtrhla do západních Čech z Horní Falce švédská armáda o síle 2 500 mužů pod 

velením generálporučíka hraběte Hanse Christophera Königsmarka, která se odloučila od 

hlavních švédsko-francouzských sil směřujících do Bavorska. Cestou se bez velkého úsilí 

zmocnili řady měst (Domažlice, Stříbro, Sušice aj.) – svůj hlavní stan umístil Königsmark 

do Chebu, odkud se 20. července s 1 200 vojáky vydal ku Praze. 24. července obsadil 

Rakovník, z něhož následně, pod velením bývalého císařského podplukovníka Ottovalského, 

vyslal k Praze rychlý jízdní přepadový oddíl o síle 300 mužů, se zbytkem mužstva se pomalu 

vydal tím samým směrem. Malému počtu mužů se 25. července roku 1648 v půl třetí ráno 

podařilo proniknout špatně střeženými hradčanskými hradbami na Pohořelci, v místě za 

Kapucínským klášterem. Švédský oddíl se rozjel dále na Hradčany, na Pražský hrad i na 

Malou Stranu a až do příchodu hlavní švédské síly vedené Königsmarkem šířil děs a paniku. 

Útok Švédů byl nečekaný a malostranská posádka se téměř nezmohla na odpor. Do 

švédského zajetí padla nejlépe opevněná část Prahy. Königsmark poté svým mužům povolil 

třídenní plenění, které se neobešlo bez obětí na životech. 

                                                 
44 Kupka, Vl.: Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008. 
45 Kupka, Vl.: Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008. 
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Na pravém vltavském břehu zatím uprchlíci z Malé strany zburcovali stráž Staroměstské 

věže a včasným spuštěním mříží se podařilo zabránit Švédům v překročení Karlova mostu. 

Kostelní zvony hlásily poplach a povolávaly pražské obyvatelstvo do zbraně. Velitel pražské 

posádky a velící generál v Čechách, velkopřevor maltézských rytířů polní maršál Rudolf 

hrabě Colloredo-Waldsee byl při švédském útoku ve svém paláci na Malé Straně (dnes 

velvyslanectví USA). Podařilo se mu odsud ale utéct na Kampu a odsud se v noci nechal tajně 

převézt na pravý břeh Vltavy. Ihned se ujal velení a své vojenské a miliční síly rozmístil 

především podél vltavského břehu a na staroměstské straně Karlova mostu, jeho čelní 

předsunutou obranu při tom tvořily oddíly, které obsadily dnešní Střelecký ostrov a začaly jej 

ihned opevňovat. 

Polní maršál Colloredo-Waldsee vyslal mezitím rychlého posla k polnímu maršálovi 

Johannu Christophovi hraběti von Puchheim, který tou dobou tábořil v okolí Kouřimi, aby 

přispěchal posílit pražskou posádku. S jízdou dorazil hrabě von Puchheim téhož dne večer, 

jeho pěchota se v Praze objevila až 27. července, avšak bez dělostřelectva. 

30. července se ale před Prahou objevila další švédská armáda čítající asi 4000 mužů 

s patnácti děly, pod velením polního zbrojmistra Arvida Wittenberga. Utábořili se mezi Libní, 

Vysočany a Hloubětínem a vyslali jezdecké hlídky k Poříčské bráně. Švédské síly v tomto 

počtu již mohly snadno uskutečnit obklíčení jak novoměstského opevnění, tak Vyšehradu. Již 

od 31. července začali Švédové z Šibeničního vrchu ostřelovat městské opevnění, zejména 

v prostoru mezi Koňskou a Horskou branou. 

Aby se Švédům zabránilo v přiblížení se k hradbám, vypálili obránci všechny usedlosti 

v jejich předpolí, které se nacházeli v oblasti dnešního Žižkova a Vinohrad a mohly nepříteli 

posloužit jako opěrné body. 

Během těchto událostí byly dále, pod velením plukovníka markýze Contiho, zesilovány 

hradby, kopány příkopy a zřizovány další palisády. Švédové na druhé straně hradeb v předpolí 

začali od 1. srpna budovat opevnění s těžištěm proti Horské bráně. Vítkov byl osazen 

dělostřelectvem. Mezi Holešovicemi a Libní byl postaven provizorní loďkový most, který 

umožnil komunikační spojení mezi oběma švédskými armádami. 

Již od 27. července museli obránci města na pravé straně více méně nečinně snášet 

dělostřelecké bombardování vedené z Petřína a Letenské pláně, neboť jejich veškerá 

dělostřelecká výzbroj zůstala na levém břehu v rukou nepřítele. Z 31. července na 1. srpna 

postavili švédští vojáci na Karlově mostu cihlovou zeď, pod jejíž ochranou vedli neustále 

ostřelování pravého břehu z ručních palných zbraní a ze dvou děl. Dělostřelba z Pankrácké 

pláně dopadala na Nové Město v oblasti Karlova a na Vyšehrad. 
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3. srpna ráno zahájilo Wittenbergovo vojsko krátkou dělostřelbu na Horskou bránu, a to 

od východu od Vítkova a ze Šibeničního vrchu. Po nezdařeném útoku posílil Wittenberg 

stovkou svých mužů Königsmarka na levém břehu a se zbytkem své armády 4. srpna odtáhl. 

Nejprve se usadil na Zbraslavi, kde si přes Vltavu zřídil provizorní most, který mu ale již 11. 

srpna, po silných deštích, vzala voda. Pražské okolí vydrželo jeho vojsko plenit do 15. srpna, 

kdy se posunulo více na jih od Prahy a dobylo zde Konopiště i Benešov, 23. srpna dokonce i 

Tábor. 

Švédská okupace na levobřežní části Prahy pokračovala, nicméně Königsmark se 

nepokoušel o víc, než občasnou dělostřelbu přes řeku a ostřelování pravobřežního předmostí 

Karlova mostu, Střeleckého ostrova i Podskalí. Pražané toho využili a začali opravovat a 

zpevňovat poškozené hradby. 23. srpna večer dorazil do Prahy jako posila plukovník Kašpar 

Zdeněk Kaplíř ze Sulevic s dragounským oddílem čítajícím asi 300 mužů. Všechna tato 

opatření byla namístě, neboť již 27. srpna se Wittenberg se svými muži znovu objevil před 

Prahou a rozložil se za Šibeničním vrchem a též mezi Libní a Prosekem a v Hloubětíně. 

V noci z 5. na 6. září se podařilo dopravit do Prahy po Vltavě hlavně tří polních děl odeslané 

císařskou posádkou z hradu Zvíkov s tím, že příslušné lafety musí být zhotoveny na místě. 

Již 16. září se Wittenberg opět obrátil směrem k jihu, kde chtěl navázat spojení se 

selským povstáním v Horních Rakousích a využít je k rozšíření boje s Habsburky. A o 

několik dnů později vyslal Königsmark tisícovku vojáků do severních Čech, kde 16. září 

dobyli Děčín. Tohoto uvolnění využilo mnoho šlechticů a bohatých měšťanů k útěku, čímž se 

značně oslabil počet obránců města. Navíc hrabě von Puchheim se přibližně s třísetčlenným 

jezdeckým oddílem vydal též do jižních Čech, aby zjistil pozice Wittenbergova vojska, ten jej 

však překvapil, způsobil mu těžkou porážku a sám hrabě von Puchheim padl do zajetí. 

Před Prahou se Wittenberg i se svými zajatci objevil 28. září a usadil se ve svém starém 

ležení pod Vyšehradem. Švédům pak 4. října přibyla posila v podobě falckraběte Karla 

Gustava II. (pozdější švédský král Karel X. Gustav) s téměř 8000 muži. Nyní čítalo celé 

švédské mužstvo na 15 000 vojáků. A tak byly zahájeny intenzívní útočící akce – část 

čerstvých posil přešla po provizorním mostě mezi Holešovicemi a Libní na pravý břeh a 

rozmístila se před novoměstským opevněním po celé jeho délce. Proti Horské bráně velel 

generál Magnus Gabriel de la Gardie, proti Koňské bráně Wittenberg a mezi nimi byly 

rozmístěny Königsmarkovy oddíly. Ostřelování bran a hradeb mezi nimi pokračovalo několik 

dnů. 

Soustředěný útok na Prahu začal 11. října 1648 a trval s krátkými přestávkami tři týdny. 

13. října byla probořena část opevnění a umožnila tak vstup pěchoty do města. Švédové se 
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navíc zmocnili ravelinu před Horskou branou, načež propukla prudká pěchotní zteč, 

dobyvatele se však podařilo zatlačit zpět i z předsunutého ravelinu. 

Obránci se bránili pouze palbou z ručních zbraní, improvizovanými ručními granáty či 

podkopy naplněnými střelným prachem. Ostřelování z Pankrácké pláně byl vystaven i 

Vyšehrad, klamné útoky rovněž podnikali Švédové proti Koňské bráně a na Karlově mostě 

hájeném především Studentskou legií. Po odražení útoku byly prostřílené průlomy i 

poškozená Horská brána improvizovaně a narychlo uzavřeny. 

14. října vyzval Karel Gustav Pražany ke kapitulaci, která byla odmítnuta 18. října. 

Čtyřdenní interval mezi jednáními zatím Pražané využili k opravám a zesílení opevnění. 

Švédové zatím rozšířili své kontrvalační postavení, posílili své baterie a přitom nepřestávali 

Prahu dělostřelecky bombardovat. Švédští minéři intenzivně podkopávali hradby a kladli pod 

ně miny. Mezi Horskou a Koňskou branou se podařilo vytvořit velké průlomy. Obránci 

naopak provedli výpady novoměstskou branou sv. Jana i z Vyšehradu a neúspěšně se pokusili 

zapálit švédskou barikádu na Karlově mostě. 

25. října se skutečně podařilo švédským oddílům proniknout přes Horskou branou do 

Nového Města a dostat se dokonce až ke kostelu sv. Jindřicha na dnešním Senovážném 

náměstí. Nicméně záhy byly opět donuceni k ústupu. Aby rozptýlili pozornost obránců, vedli 

Švédové také slabé útoky proti Koňské bráně a barikádě ve Staroměstské mostecké věži. 

Již 25. října vešel v platnost Vestfálský mír, který ukončoval třicetiletou válku, boje 

v Praze však i přes to pokračovaly. 27. října dokonce přesunuli Švédové dva kanóny přímo do 

průlomu v novoměstské hradbě a prostřílet tak průchod. Odpoledne se pak za oběma děly 

seřadila pěchota, ale k další plánované zteči nedošlo. Obránci, kteří z ručních zbraní nemohli 

nepřítele dost dobře ostřelovat, vytáhli na ravelin před Koňskou branou tři děla přivezená 

v září ze Zvíkova. Proti švédské přesile ale neměli valný úspěch. 

Všechny tyto bojové akce byly občas přerušovány vyjednáváními mezi oběma stranami. 

Švédům byla nabízeno příměří pouze na levém břehu, s čímž Švédové, s vidinou možné 

kořisti celé Prahy, nesouhlasili. Dělostřelba a občasné pěchotní srážky probíhali ještě 8. 

listopadu 1648, kdy bylo konečně uzavřeno příměří a Švédové se již stahovali. Wittenbergova 

armáda odtáhla už 3. listopadu směrem na Prosek. Den na to se v Praze, nyní již zcela 

zbytečně, objevilo dlouho očekávané císařské vyprošťovací vojsko o asi 8 000 mužích a s 11 

děly pod velením polního generála Götze. 

Spojení mezi oběma břehy bylo obnoveno 23. listopadu odstraněním překážek z Karlova 

mostu, kde bylo 29. listopadu podepsáno příměří. Generálporučík Königsmark odtáhl z Prahy 
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24. prosince 1648. Falckrabě Karel Gustav s polním zbrojmistrem ještě v Praze oslavili 

Vánoce. Poslední švédští vojáci opustili Prahu teprve 30. září 1649. 

Během těchto bojů v posledních měsících třicetileté války bylo švédskou dělostřelbou 

téměř zcela zničen úsek středověkého opevnění Nového Města z doby Karla IV. táhnoucí se 

severně od Koňské brány až k břehu Vltavy, nejhůře na tom pak byl část kolem kostela sv. 

Jindřicha a Horské brány. Na Starém městě byla silně poškozena Staroměstská mostecká věž 

a bombardováním též utrpěly značné škody opevnění a zástavba Vyšehradu. Všechny osady, 

vsi, vinice a osamocená stavení kolem města Prahy byly vypáleny a vydrancovány. Velké 

materiální škody na všech pražských městech byly způsobeny jednak vlastními bojovými 

akcemi, jednak rabováním. Uloupena byla dokonce valná část uměleckých sbírek císaře 

Rudolfa II. z Pražského hradu. 

Odhodlaná obrana Prahy byla ve Vídni velmi oceněna. Staré i Nové Město získalo 

mnohá privilegia, zlepšení erbů, povýšení primátorů, členů městských rad a dalších. Ve 

skutečnosti však Pražané ani tak nehájili habsburské zájmy, jako spíše o obranu sebe samých, 

svých rodin a domovů. Avšak ani toto „odčinění“ viny za stavovské povstání roku 1618 

nepřimělo habsburský dvůr obnovit rezidenční funkci Prahy. 

Během třicetileté války se počet obyvatel pražských měst z původních téměř 60 000 

klesl na polovinu. Dle prvních záznamů poválečného katastru z roku 1654 se ještě šest let po 

skončení bojů v Praze nacházely tři stovky pustých i vypálených domů a další téměř čtyři 

stovky, jejichž majitelé neplatili kontribuci. 
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4. ROZBOR A SROVNÁNÍ IKONOGRAFICKÝCH PRAMNŮ 

 

 

4.1.  Půdorysný plán Prahy za švédského obléhání v říjnu roku 1648 

 

4.1.1. Popis a orientace obrazu 

 

Rytina (tab. 4) je součástí díla Theatrum Europaeum, uložena je v Archivu Hlavního 

města Prahy a v Archivu Karlovy univerzity. Obraz, jehož autor není uveden, zachycuje 

obležení Prahy švédskými vojsky roku 1648. Půdorysný plán však vznikl až o čtyři roky 

později roku 1652. Rytina zachycuje situaci kombinací plošného půdorysného plánu města 

s mírným šikmým pohledem z ptačí perspektivy od západu, který umožňuje pohled na 

východní horizont. V pravém dolním rohu je umístěna legenda (obr. 3), jež se váže k místům 

ale i k událostem obléhání46. 

 

 
Obr. 3 – Legenda plánu 

 

Volný překlad legendy: 
 
A. Alt -und Neu Statt Prag. 

(Staré a Nové město Praha.) 
 
B. Wischehrädt 

(Vyšehrad) 
 

C. Klein Venedig von den Kaiβerl: besetzt. 
(Malá Strana obsazena císařskými vojsky.) 

                                                 
46 Na tab. 5 jsme pro přehlednost vyznačily indexy, které se k událostem váží. 
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D. Steinere Brucken halb vom Kaiβ: und halb vom: Schwed: besetzt. 

(Kamenný most do půlky obsazen císařem, do půlky Švédy.) 
 

E. Galdenthor. 
(Šibeniční brána.) 

 
F. Roβthor. 

(Koňská brána.) 
- zwischen welchen die Attacquae beschehen. 
- (mezi nimi proběhl útok.) 
 

G. Kleine Seiten so am 26. Juli 1648 von dem Gen: Königsmarck uberfallen und Robert 
worden. 
(Malá Strana byla přepadena a dobyta 26. července 1648 generálem Königsmarkem.) 

 
H. Ihrer Fürstl: Durchl: Heren Carl Gustav beÿ Rein / alβ königs: Schwed: generalisimus  

Lager. 
(Tábor jeho knížecí milosti, pana Karla Gustava falckého hraběte u Rýna, jako krále 
Švédů.) 

          
I. Gen: Königsmarck Lager. 

(Tábor generála Königsmarka.) 
 

K. Gen: Wttenbergers Lager. 
(Tábor generála Wittenberka.) 
 

L. Schwedische Brucken über die Mulda. 
(Švédský most přes Vltavu.) 
 

M. Schwedische Schantz. 
(Švédský můstek.) 
 

N. Auanzierte Bosten gegen  der Wischehrad, von den Wittenberg: Dragonern. 
(Postupující ležení Wittenbergových dragounů proti Vyšehradu.) 

 
O. Neu angefangene Werck nach der Belägerung. 

(Po obléhání nově zhotovené bastiony.) 
 

 

4.1.2. Zobrazení města a jeho opevnění 

 

Město je na rytině zachyceno z vysokého šikmého pohledu ve směru Z-V. Město 

samotné je na obrazu zakresleno jen v plošném půdorysném plánu – zcela po způsobu 

dobového zobrazení architektury.47 Při dolním okraji rytiny rozpoznáváme linii bastionového 

                                                 
47 Semotanová. Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AVČR, 1994. 
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opevnění, jež obklopuje Malou Stranu (G) s Pražským hradem, svahy vyznačené stínováním 

napovídají, že se jedná o vyvýšené místo. Pouze na Malé Straně je slabě naznačena vnitřní 

sídelní struktura.  

Staré a Nové Město (A) na pravém břehu Vltavy spojuje s Malou Stranou Karlův most 

(D). Staré a Nové Město je ze severu a západu chráněno řekou Vltavou, z východu a jihu jej 

chrání bastionové opevnění. Označeny jsou pouze dvě brány, a to Horská brána48 (E) a brána 

Koňská (F). Horská brána se nacházela na konci Hybernské ulice u Senovážného náměstí a 

vedla na silnici vedoucí do Kutné Hory a pod popravištěm na Šibeničním vrchu, kde bývala 

zděná šibenice.49 Koňská brána se nacházela na místě Národního muzea. Spolu s těmito jsou 

na mědirytině zobrazeny další dvě, již neoznačené brány. Zcela nalevo, nejblíže u řeky Vltavy 

je to Poříčská brána50, jež sloužila pro vstup od Špitálských polí, tedy z oblasti dnešního 

Karlína. Nejvíce napravo pak vidíme Žitnou bránu. Tato brána vedla z Žitné ulice do Vršovic 

a Nuslí. Všechny čtyři brány byly za švédského obléhání dobyty. Po stranách každé z bran 

stály dvě věže, vně podél hradeb byl vyhlouben příkop. Během válečného dění byly hradby 

z popudu knížete Lichtenštejna r. 1623 opraveny a začalo se s výstavbou nových 

fortifikačních technik, především hliněných polygonálních bastionů, obložených drnem, 

výjimečně vytužených cihlami. Okolo Hradčan jich bylo položeno celkem 24, s jejich 

budováním se začalo v létě r. 1639, po prvním Bajerově pokusu o Prahu. Roku 1642 byly 

zahájeny práce i na pravém břehu Vltavy, kde však bylo navršeno pouze 5 bastionů. K nové 

výstavbě opevnění s bastiony, kurtinami, příkopy a valy došlo až po válce, a to podle projektu 

Josefa Priamiho z Roveratu z r. 1653. 

Správnost zachycení opevnění se pokusíme zhodnotit srovnáním s plánem Josefa 

Jüttnera (tab. 3: 1), dále provedeme srovnání s mapou druhé vojenského mapování (tab. 2:1) a 

s námi vytvořeným trojrozměrným modelem51 (tab. 6: 1) a současnou mapou, do níž jsme 

vsadili skutečnou polohu hradeb (tab. 7). Hradba je tvořena linií bastionového opevnění. 

Polygonální bastiony jsou zde zcela novověkým prvkem, který k opevnění přibyl v průběhu 

války a ve výstavbě městského opevnění se pokračovalo ještě i po válce. Tvar opevnění se 

s plány shoduje jen potud, že se v plynulé linii táhne od břehu Vltavy na severu dolů k jihu, 

kde se zahýbá směrem k západu k vyšehradské citadele. Avšak oproti pozdějším plánům je 

hradba na rytině v naprosto rovné linii. Jak můžeme vidět např. na Jüttnerově plánu, hradba se 

zde stáčí v mírném oblouku k západu a přesvědčit se o tom můžeme i na 3D modelu, jež 

                                                 
48 Horská brána je též známá pod názvem Nová nebo Šibeničná. 
49 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948 
50 Též Špitálská či Brána svatého Prokopa. 
51 Modely použité v naší práci sestrojil J. Trubač. 
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respektuje skutečnou polohu novoměstské hradby. Tvar hradeb je tedy v tomto místě 

naznačen spíše schematicky. Budeme-li věnovat pozornost baštám a jejich rozmístění, na 

rytině napočítáme osm bastionů při východní hradbě a jeden bastion při severní. Odpovídá 

tomu jak Jüttnerův plán, tak plány zhotovené námi. Zakreslení bastionů tedy považujeme na 

správné. 

Jak již bylo zmíněno, na rytině jsou zakresleny čtyři brány, a to brána Poříčská, Horská, 

Koňská a Žitná. Čtyři brány napočítáme i na Jüttnerově plánu, odpovídá i jejich poloha, pouze 

s tím rozdílem, že brány jsou mimo bastiony, kdežto na sledované rytině jsou zakresleny jako 

jejich součást. Tento způsob zakreslení však považujeme spíše za schématický, nežli 

nesprávný. Pouze Koňská brána, jež uzavírala významný prostor Koňského trhu (dnešní 

Václavské náměstí), vedla atypicky šikmo skrze bastion.  

 

 

4.1.3. Zobrazení vodních toků 

 

Dominantou obrazu je řeka Vltava, na rytině označená jako Moldau Fluuius, přes níž se 

mezi Starým Městem (A) a Malou Stranou (G) klene Kamenný most (D) dnešní Karlův Most. 

V legendě se dočteme, že byl z poloviny obsazen Švédy a z poloviny císařskými vojsky. 

V levém horním rohu rytiny, v samém záhybu řeky, vidíme druhý most (L), legenda říká, že 

jej postavili Švédové. Byl to Königsmark, který se tak chtěl na druhém břehu řeky spojit 

s Wittenbergem a jeho vojskem52. V pravé části plánu, před městem, je na řece patrný jez. O 

jeho existenci jsme se přesvědčili na mapě II. vojenského mapování. Jeho polohu však 

shledáváme nepřesnou, neboť na mapě je zakreslen mnohem blíže k městu, téměř před 

Vyšehradem.  

Porovnat zachycení řeky na rytině se skutečností by nemělo činit větší potíže, neboť 

řeka je samozřejmě zakreslena na všech plánech a mapách Prahy. Pro srovnání můžeme 

použít  první a druhé vojenské mapování (tab. 2: 1) a zachycení současného stavu. Řeka je na 

rytině zakreslena v dvojím „esovitém prohnutí“, samotné město protíná v jakémsi půlkruhu. 

Oproti tomu však obě vojenská mapování i současná mapa ukazují, že řeka město protíná 

v mírném pravém úhlu a teprve na severu za Prahou se stáčí po způsobu, jaký vidíme na 

rytině. 

                                                 
52 Žikeš, Vl.: Bouře před Prahou aneb Švédové v Praze. Praha: 1948 
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Na řece jsou zobrazeny tři ostrovy. Srovnání s prvním vojenským mapováním není 

možné, neboť zde je pouze zachycena linie řeky, druhé vojenské mapování nám poslouží 

lépe. Napravo (jižně) od Karlova mostu je zobrazen ostrov Malé Benátky, dnešní Střelecký 

ostrov53, k němuž legenda říká že byl obsazen císařem (C). Jeho poloha v porovnání 

s ostatními plány druhého mapování, nebo i s mapami současnými se zdá být správná. Dnes je 

tento ostrov protnut mostem Legií. V levé horní části jsou zakresleny další dva ostrovy, 

k nimž se již legenda nevztahuje. Větším ostrovem je ostrov Velké Benátky, dnešní 

Štvanice54. Jeho poloha je v souladu s polohou v druhém vojenském mapování i současným 

stavem. Menší ostrov pod ním je jedním z několika dalších ostrovů mezi Karlínem a 

Holešovicemi, které jsou dnes částí Nového Města, domníváme se, že se jedná o Primátorský 

ostrov.  

Mezi Novým Městem a Vyšehradem (B) je na rytině zakreslen potok, který se vlévá do 

Vltavy. Jedná se o potok Botič. Potok je zachycen i na Jüttnerově plánu a svým umístěním se 

shoduje s umístěním na rytině. Stejně tak je tomu v případě druhého vojenského mapování a 

potvrzuje to i současná situace. Jediný rozdíl můžeme spatřit v tom, že zde zakreslené koryto 

potoku nerespektuje mírný meandr. V pravé části rytiny je zachycen ještě další potok, bohužel 

na pozdějších mapách v těchto místech potok zachycen není a pokud by se jednalo o potok 

Kunratický, byla by jeho poloha zanesena více na sever, než je tomu ve skutečnosti. 

Přikláníme se spíše k tomu, že se o Kunratický potok nejedná. 

 

 

4.1.4. Morfologie, vegetace 

 

Morfologie terénu je zobrazena velmi výrazně a neklidně, především vrchy Žižkova a 

Vinohrad umístěné v horní části rytiny. Jejich zakreslení zcela odpovídá dobové tradici 

stylizované kresby vyvýšenin tzv. kopečkovou metodou55. Pro srovnání použijeme 

trojrozměrný model orientovaný Z-V (tab. 6: 1). Povšimneme si, že poloha Žižkova i 

Vinohrad vcelku odpovídá skutečnosti, ačkoli je patrné, že zakresleny jsou se značným 

převýšením a příliš stylisticky v podobě „kopců“. Pro další srovnání můžeme použít 

fotografické panorama, pořízené z Petřína (obr. 4). 

                                                 
53 Od konce sloužil ostrov jako střelnice, odsud jeho jméno. Jeho poloha byla strategicky výhodná pro obranu 
Starého Města střelbou. 
54 Koncem 17. století se zde pořádaly štvanice psů na divokou zvěř, odsud jeho jméno. 
55 Semotanová, Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994. 
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Obr. 4 – Pohled z petřínských svahů; v pravé části fotografie jsou patrné vrchy Žižkova a Vinohrad. 

 

Svahy jsou pomocí stínování zachyceny i na levém břehu řeky Vltavy: jsou to svahy 

smíchovské, petřínské a ostrožna s Pražským Hradem. Námi sestavený trojrozměrný model 

potvrzuje obdobný reliéf, zjistíme ale, že rytina mezi ostrožnou Pražského hradu a Petřínem 

nerespektuje kotlinu, stínováním pouze naznačuje  převýšení ostrožny nad Malou Stranou. 

Trojrozměrný model dokládá, že terén v pražské kotlině je skutečně výrazný a že řeka 

Vltava se místy do terénu zařezává velmi hluboko, velmi dobře tedy sloužila jako přirozený 

příkop. Jelikož ale město pouze protíná, musely být obě části na pravém i levém břehu Vltavy 

obehnány hradbami. 

 

 

 
Obr. 5 – Pohled na východ. Nahoře výřez z rytiny; dole fotografie z Petřínské věže. 

 

Na východ od hradeb, při samém horním okraji rytiny, vidíme členitý horizont. Autor na 

něj mohl nahlížet z místa dnešního Petřína, tento pohled zachycuje fotografie z Petřínské věže 

(obr. 5). Autor samozřejmě v 17. století neměl možnost kreslit z takové výšky, přesto 

fotografie zcela poslouží tomu, abychom se mohli přesvědčit, že horizont není ve skutečnosti 
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ani zdaleka tak členitý a dynamický, jak jej rytina zachycuje. I přes značnou zástavbu jsou 

ještě dnes patrné vrchy Žižkova a Vinohrad. Pro lepší představu předkládáme ještě další 

fotografii ze svahů na Újezdě (obr. 5). Při srovnání rytiny s realitou, můžeme konstatovat, že 

pražský terén, ač zachycen velice schématicky, vcelku odpovídá skutečnosti, kdežto 

nejvzdálenější krajina s horizontem v horní třetině rytiny je zcela výplodem autorovy fantazie. 

Krajina na rytině je rozčleněna na malá políčka a poseta ojedinělými stromy (obr. 6). Je 

jimi poseta celá oblast dnešních Holešovic v záhybu řeky, petřínská a smíchovská stráň, 

z části zakrytá legendou, taktéž oblast jižně od města v dnešním Podolí, kdežto v levé horní 

části obrazu, v oblasti dnešní Libně a Tróji, nenajdeme žádnou vegetaci. V místech Vinohrad 

a Žižkova předpokládáme, že se jedná o zahrady, spíše než o lesy56.  

 

 
Obr. 6 – Pole a listnaté stromy. 

 

Kopce na vzdáleném horizontu jsou pokryté pravděpodobně jehličnatými stromy a 

dávají tak tušit, že nejvzdálenější krajina je plná lesnatého porostu. 

Na některých místech před novoměstskými hradbami a zvláště výrazně v oblasti 

dnešního Podolí jsou vyznačeny „prohlubně“. Legenda se k těmto útvarům nevztahuje, 

domníváme se však, že by se mohlo jednat o skalní strže, či lomy. V prostoru Podolí se 

takové skalní útesy ještě dnes zdvíhají vysoko nad řekou Vltavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Fialová, L.: Charakteristiky pražských příměstských usedlostí a jejich vývoj. Acta Universitatis Carolinae, 
Geographica 1, 27-53. 
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EXKURZ: Usedlosti 

 

Spolu s vyznačením města Prahy lze na obrazu spatřit též vyobrazení samostatně 

stojících stavení mimo pražské hradby. Než si je popíšeme a pokusíme se určit jejich polohu, 

považujeme za vhodné říci pár slov k jejich celkovému významu a funkci.57 

Na mnohým těchto místech se ještě dnes rozprostírají sady, zahrady a vinice. Z větší 

části se však již jedná o plochu, jíž zcela pohltila pozdější zástavba pražských měst, která se 

rozrůstala především na pravém břehu v pásu kolem Nového Města. Usedlosti jsou přitom 

typickým znakem osídlení krajiny. 

Osídlení za hradbami města mělo dlouhou dobu spíše vesnický charakter. Sídla zde 

začala růst až koncem 19. století. Zdánlivě nahodilé rozmístění usedlostí bylo podřízeno již 

existující síti cest a jejich vznik byl podmíněn především jejich funkcí. Viniční usedlosti tedy 

vznikaly v místech vhodných pro pěstování vína58, hospodářské v místech vhodných pro 

zemědělství a usedlosti určené k odpočinku byly budovány na k tomu odpovídající lokalitě. 

Dále to mohly být dvory, hostince, vodní či větrné mlýny nebo hájovny, které osamělou 

polohu přímo vyžadovaly. 

Na chvíli bychom se mohli pozastavit u samotného pojmu usedlost a vysvětlit, co se pod 

ním skrývá. Usedlosti představují pozůstatek specifického osídlení pražského okolí, jsou to o 

samotě stojící budovy. Mimopražské oblasti odpradávna sloužily jako zázemí zemědělců, 

kteří se realizovali na trhu ve městě, které zásobovali potravinami. Tuto funkci si ponechávaly 

po staletí, měnila se pouze jejich pozemková držba.  

Zájezdní a výletní hostince vznikaly při důležitých silnicích a někde si své původní 

určení zachovaly dodnes (např. motely). Vodní a větrné mlýny svou funkci dnes již neplní. 

Dodnes se zachovaly některé dvory a mnohé jsou stále využívány při zemědělské činnosti. 

K takovým patří např. Reitknechtka. Hájovny, jichž nebyl v pražském okolí velký počet, 

mívaly pouze obytnou funkci. 

Pražské vinice byly pozvolna zakládány již od 10. století, k většímu rozšíření vinařství 

došlo za vlády Přemysla Otakara II., přičemž největšími vlastníky pozemků kolem Prahy byly 

                                                 
57 V tomto exkurzu jsme využili následující literatury: 
Fialová, L., 1973: Charakteristiky pražských příměstských usedlostí a jejich vývoj. Acta Universitatis Carolinae, 
Geographica 1, 27-53. 
Fialová, L., 1973: Vznik a dnešní stav pražských příměstských usedlostí. Acta Universitatis Carolinae, 
Geographica 2, 47-72. 
Lašťovková, B.: Pražské usedlosti. Praha: Libri, 2001 
ÚRM: Pražské usedlosti II. ÚRM, katalog výstavy, 2006. 
58 Odtud jejich označení „viničné“.  
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kláštery, které je dostávaly od českých panovníků jako donaci při svém založení. Mnohé 

vinice zakládala církev sama. Vinice se pomalu stávaly důležitou složkou zemědělské výroby. 

Po husitské revoluci se velká část církevních držeb dostala do vlastnictví měšťanů či 

samotného panovníka. Významný rozmach pak zaznamenalo vinařství v druhé polovině 14. 

století výnosem Karla IV., aby byly v okruhu tří mil kolem Prahy zakládány na vhodných 

pozemcích vinice, které budou na 12 let osvobozeny od všech daní. Tímto způsobem 

zhodnotil kvalitní, ale ladem ležící půdu a omezil dovoz většiny cizích vín do Čech. 

Hospodářský význam vinic tedy velice stoupl, vinice se táhly po svazích nad Dejvicemi, nad 

Břevnovem, Košířemi, přes Smíchov a Radlice, též v okruhu kolem Nového Města přes 

Nusle, Strašnice a po Libeňských návrších až k Troji. Krajina tím dostala ojedinělý ráz, který 

zachycují i geografické listy Prahy z té doby, např. Vratislavský list z roku 1562, nebo 

Sadelerův list z roku 1605. 

Někdy byly kolem vinic stavěny kamenné zídky nebo dokonce vysoké zdi. V těchto 

ohradách potom majitelé stavěli přístřešky pro své dělníky, ale již koncem 15. století se 

funkce těchto staveb mění, když se zde začínají objevovat i domy pro majitele, a to mnohdy 

domy velice honosné, neboť majitelé jimi chtěli reprezentovat své bohatství. 

Závratný rozmach pražských vinic byl však přerušen třicetiletou válkou, jež pro mnohé 

z nich znamenala naprostou zkázu. Armády, které za války Prahu obléhaly, pustošily, co jim 

přišlo do cesty: viniční plochy, též chmelnice, sady i zahrady. K dalšímu chátrání a zpustnutí 

pak napomohlo i to, že část majitelů vinic odešla po roce 1627 do emigrace a své pozemky tu 

zanechala na několik let nikým neobdělávané. Odešli ale též kvalifikovaní viniční dělníci. 

Znovu obnovovat se začaly vinice až po válce, po roce 1648. Mnohde se ale do vinic 

sázela zelenina a ovocné a okrasné stromy, které někde nakonec převládly a vinná révy se zde 

již více nepěstovala. I většina domů se dočkala svých oprav a po čase opět sloužily jako 

letoviska.  

Dalším osudem vinic se není v souvislosti s naším zájmem nutné dopodrobna zaobírat, 

Zmiňme pouze ještě, že řada vinic byla zrušena pří výstavbě barokního bastionového 

opevnění na konci 17. století. Stalo se tak především v novoměstské části, na Hradčanech a 

Vyšehradu. Město Praha se uzavřelo mezi barokní hradby, jež znemožňovaly jeho další růst a 

ve vzdálenosti tří až šesti set sáhů od opevnění se nesmělo stavět, což opět komplikovalo 

vývoj příměstských obcí. 

V naší práci nás nejvíce zajímá oblast Vinohrad (tab. 15. 2). Katastr Vinohrad tvořilo 

původně i území Žižkova a Olšan. Pouze ves Olšany byla souvisle osídlena. Oblast byla již od 

dob Karla IV. osázena vinicemi, které daly oblasti název. Vinařství si zde vyžádalo celou řadu 
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viničních usedlostí, v nichž se víno zpracovávalo. Vinařství zaniklo koncem 17. století a bylo 

nahrazeno pěstováním ovoce a zeleniny, byly zakládány aleje stromů, sady a zahrady. Na 

území dnešního Žižkova pokračovaly větší statky s tradiční zemědělskou výrobou. Blíže 

k hradbám pak vznikly usedlosti určené spíše k odpočinku. 

 

 

4.1.5. Zobrazení pozemních komunikací a sídel 

 

K identifikaci sídel nám mohou jako opěrné body dobře posloužit komunikace, 

pozornost proto budeme nejprve věnovat právě jim. Porovnat jejich zachycení můžeme 

s prvním a druhým vojenským mapováním (tab. 2: 1), Císařským stabilním katastrem a 

konečně i se současným stavem. 

Komunikace jsou výrazně vyznačeny pouze před východními hradbami Starého a 

Nového Města. Legenda se k nim nevztahuje. Všimneme si, že jedna komunikace jde podél 

hradeb a spojuje tak všechny brány, dnes tuto trasu kopíruje severojižní magistrála. Cesta 

zcela napravo prochází dnešním Karlínem mezi řekou Vltavou a Žižkovem. Další cesta vede 

od Horské brány (E) a ubíhá k východu mezi Žižkovskými vrchy. Třetí cesta vede mezi 

Žižkovskými a Vinohradskými vrchy a míří až ke švédskému táboru Karla Gustava (H). 

Následující dvě cesty se také vinou přes Vinohrady a o něco dále se sbíhají v jednu. Dále na 

rytině vidíme cestu jež vede od potoka Botiče a táhne se Vršovicemi dál na východ. 

V prostorách dnešních Strašnic se napojuje na cestu, již jsme jmenovaly naposledy. V těchto 

místech vidíme tábořit Königsmarkovo vojsko (I). Poslední cesta vede od Vyšehradské 

citadely a ubíhá jihovýchodním směrem. Všechny komunikace najdeme v prvním a druhém 

mapování a stejně tak na Císařském stabilním katastru. jejich poloha je správná, i když  

veskrze jde pouze o náznak směru, kterým cesty ubíhají. 

Po tom, co jsme popsali zakreslené komunikace, můžeme se věnovat studiu osaměle 

stojících budov, jež rytina též zachycuje. V levé horní části našeho obrazu, při pravém břehu 

řeky, můžeme rozeznat skupinu budov, snad dvorů. Nejsou však označeny a z legendy se o 

nich tedy nic nedozvídáme. Císařský stabilní katastr pro Vinohrady z roku 1840-1841 zde 

ukazuje řadu staveních a mapa usedlostí v těchto místech ukazuje, že se mohlo jednat o dnes 

již zaniklé usedlosti Miranka, Rožmitálka, Lidmonka, Smetanka nebo Šubrtka. Další stavení 

se nachází napravo u cesty vycházející od Horské brány. Pravděpodobně by se mohlo jednat  

o usedlost Vozová (obr. 7). Kolem roku 1405 se zde (dnešní Riegerovy sady) nacházela 

vinice patřící Vackovi Křížovi, majiteli pivovaru a synovi kramáře Kříže, velmi zámožného 
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pražského měšťana, jež měl zásluhu na stavbě Betlémské kaple, na jejíž výstavbu věnoval 

pozemek, a jeho přičiněním se zde stal kazatel Jan Hus. Vinice byla zvána po svém majiteli. 

Posléze připadla jeho vnučce Aničce a jejímu manželovi Oldřichu Medkovi z Valdeka, 

následně se zde majitelé střídali. Na přelomu 18. a 19. století připadla do rukou pražského 

bankéře Karla Antonína Ballabena, též vlastníka speditérské firmy. K roku 1943 se Vozová 

uvádí jako zahrada s obytným stavením. Roku 1902 koupila zahradu vinohradská obec a po 

úpravách ji včlenila do nově založených Riegerových sadů.59 

 

  
Obr. 7 - Usedlost Vozová: vlevo na fotografii z roku 1928; vpravo na Císařském stabilním 

katastru pro Prahu z roku 1840-1841 

 

Mezi dnešním prostorem Vinohrad a Vršovic vidíme na rytině další osaměle stojící 

stavení. V těchto místech však dnes již nestojí žádná usedlost pocházející ze 17. století. 

Nyní se pokusíme určit poslední zobrazené stavení před novoměstskými hradbami, jež 

je zakresleno u potoka Botič. Po srovnání jeho polohy s Císařským stabilním katastrem a 

mapou usedlostí, se domníváme, že by se mohlo jednat o usedlost Horní Landhauska. 

Příznačné je již jméno usedlosti – „Landhauska“, neboli venkovský dům, letohrádek. Hlavní 

jádro usedlosti se nacházelo v prostranství u ulice U Havlíčkových sadů, ve skutečnosti se 

však jednalo o dvě sousedící usedlosti, Horní a Dolní Landhauska, jež od počátku sdílely 

podobný osud. Jak jejich název napovídá, šlo o letní sídla patřící jezuitskému řádu. Roku 

1800 však okolní vinice, zahrady a budovy skoupil Jakub Wimmer a začlenil je do velkého 

komplexu sadů. Na konci 19. století zde podnikatel Moric Gruber zbudoval novou vilu 

Gröbovku.  

Stavení položené zcela napravo od hradeb i od vyšehradské citadely by mohla být 

Klaudyánka. Tento dvorec byl postaven na vinice patřící Vyšehradské kapitule, později byl 

přestavěn na výletní restauraci. 

                                                 
59 Lašťovková, B.: Pražské usedlosti. Praha: Libri, 2001. 
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Vzhledem k tomu, že určení usedlostí je pouze hypotetické, není možné rozhodnout, zda 

jsou budovy, jež je na rytině reprezentují, zakresleny ve správné poloze. 

 

 

4.1.6. Zobrazení válečných prvků 

 

Rytina zobrazuje obléhání Prahy Švédskými vojsky. Jedná se o plán Prahy a zakreslení 

polohy táborů švédského nepřítele. Není zde zachycen boj, ani vojáci. Mezi Žižkovskými 

vrchy se schovávají dva švédské tábory Karla Gustava (H) a Königsmarka (I). Od jihu 

přichází Wittenberk se svými vojáky (K, obr. 8).  

 

 
Obr. 8 – rozložení švédských táborů: H – tábor Karla Gustava; I – tábor Königsmarcka; K – tábor Wittenberga. 

 

 

4.1.7. Shrnutí 

 

Určit na současné mapě celé zobrazované území, jež rytina zachycuje, není snadné, 

neboť při okrajích nejsou významné body, o něž by se bylo možné opřít. Tento 

pravděpodobný rozsah je vyznačen na mapě v tab. 6: 2. Jak jsme se přesvědčili, zachycení 

krajiny je vcelku správné. V porovnání s trojrozměrným modelem jsme rozpoznali jisté 

nepřesnosti v převýšení, nicméně umístění spíše souhlasí. Souhlasí i poloha řeky Vltavy, 

s nepřesností se setkáme pouze v tom směru že řeka samotná je nazírána z ptačí perspektivy, 

kdežto okolní krajina z vysokého šikmého pohledu. I hradby se autorovi podařilo zachytit 

v celku správně. Domníváme se, že předloha pro rytinu mohla být kreslena z prostor Petřína. 
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4.2.  Obležení Prahy švédskými vojsky v říjnu 1648 

 

4.2.1. Popis a orientace obrazu 

 

Rytina (tab. 8) je součástí díla Theatrum Europaeum a uložena je v Archivu Hlavního 

města Prahy a ve Strahovské knihovně. Obraz dle předlohy Karla Škréty zobrazuje obležení 

Prahy švédskými vojsky roku 1648. Veduta sama však vznikla o čtyři roky později roku 1652.  

Toto vyobrazení města Prahy je orientováno opačným směrem, než rytina, které jsme se 

nyní věnovali. Pokládáme tedy za vhodné využít „obousměrnosti“ těchto dvou rytin k jejich 

závěrečnému porovnání. 

Rytina naskýtá čelní pohled na Prahu od východu z výšin dnešních Vinohrad, otevírá se 

tak scenérie obléhání spolu s městem a výrazným horizontem v pozadí. V popředí vidíme část 

Nového Města s hradební zdí, v pozadí Pražský hrad, část Malé Strany a Strahovského 

kláštera. Na obloze uprostřed horní části rytiny vidíme nápis (obr. 9) a v rozích portréty 

obránců města Rudolfa Colloreda (obr. 10) a Inocentia Guadagnoliho (obr. 11).  

 

 
Obr. 9 - Nápis v draperii. 

 

Volný překlad nadpisu rytiny: 

 

Pravdivý obraz obou královských hlavních měst, Starého a Nového Města Prahy, jak je 

král, švédský generalisimus kníže Karel Gustav hrabě falcký u Rýna, vévoda Bavorský. 5. 

října obléhal, útočil minami a kanóny, a potom 2 listopadu roku 1648 zase opustil. A byl 

vyplacen. 
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Obr. 19 - Rudolf hrabě Colloredo-Wallesee  Obr. 11 - Inocentius Guadagnoli 

 

 

4.2.2. Zobrazení města a jeho opevnění 

 

Město, jeho vnitřní uspořádání i hradby zachycuje rytina velice plasticky. Dominantou 

města jsou kostely. K rytině se však nevztahuje žádná legenda, identifikace kostelů a dalších 

budov je tedy spíše otázkou spekulace. Orientovat se budeme podle současných poloh 

kostelů, neboť stojí na svých místech již od svého vzniku, tedy převážně od 14. století.  

Přibližně uprostřed města je zakreslen kostel, o němž se domníváme, že je to kostel sv. 

Jindřicha s sv. Kunhuty, který byl založen spolu s Novým Městem roku 1348. Více v pozadí 

vidíme dvě věže, jež, jak předpokládáme, náleží Chrámu Matky boží před Týnem. Tato 

trojlodní bazilika se dvěma věžemi byla založena v polovině 14. století. Nalevo od věží 

Týnského chrámu a více v popředí vidíme kostel sv. Jakuba Většího. Po požáru roku 1390 byl 

znovu vybudován až roku 1474. Dnešní vzhled získal po barokních úpravách provedených 

Janem Šimonem Pánkem po dalším požáru roku 1689. V samém pozadí rytiny se zdvíhá 

ostrožna Pražského hradu. Samotný hrad i chrám sv. Víta jsou dobře patrné. Za kouřem 

vznášejícím se nad městem je částečně vidět i Strahovský klášter. 

Správnost zobrazení opevnění nejde z tohoto pohledu dobře posoudit. Situace je o to 

dramatičtější, že část ho je poničená bitevní aktivitou. Pokud jsme však správně určili polohu 

kostela sv. Jindřicha a dále se budeme orientovat podle břehu řeky Vltavy, která je patrná na 

samém okraji rytiny za hradbami Nového Města, poloha prvních tří bastionů zprava je 

správná. Porovnat ji můžeme např. s Jüttnerovým plánem (tab. 3: 1), s mapou prvního 

vojenského mapování (tab. 1: 2) nebo s mapou opevnění, jež jsme vytvořili pro potřeby 

našeho studia (tab. 7). Opevnění můžeme popsat jako hradbu s věžemi a baštami v podobě 
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polygonálních bastionů, na některých místech před hradbou je dobře patrný příkop s palisádou 

a valem (obr. 12). 

 

 
Obr. 12 - Část novoměstských hradeb s bastionem, příkopem, palisádou a valem. 

 

V prostřední části rytiny, jako součást třetího bastionu, vidíme Novou bránu. Napravo 

od ní, za druhým bastionem lze tušit bránu Horskou a za ní bránu Poříčskou. Na v levé části 

obrazu, v těch místech hradeb, která už se pomalu ztrácí za horizontem, se domníváme, že 

vidíme Žitnou bránu. Brána Koňská je zde pravděpodobně zcela zničena. Na toto rozmístění 

usuzujeme na základě schématu bran60 (tab. 3: 2). Brány byly nejzranitelnějším místem 

celého opevnění, neboť byly situovány na nejlépe přístupných místech do města, jejich 

polohu určovaly trasy historických cest. Složitost morfologie pražského terénu způsobila 

jejich vcelku stabilní umístnění a znovu a znovu byly stavěny na stejných místech. 

Charakteristické pro barokní architekturu bran bylo bohaté ztvárnění vnějšího průčelí 

v kontrastu s obvykle jednoduchou podobou vnitřní fasády. 

 

 

4.2.3. Zobrazení vodních toků 

 

Řeka Vltava je na rytině zobrazena jen při pravém okraji. Její zakreslení dává tušit, že 

město protíná a zařezává se do Pražské kotliny. Dodává tak obrazu hloubku a ještě více 

umocňuje vzdálenost ostrožny s Pražským hradem. 

V pravé části rytiny je na řece dobře patrný ostrov, domníváme se však, na základě 

studia předchozí rytiny, že nalevo od něj je ještě jeden ostrov, který je však zakreslen 

nezřetelně. Tím větším bude bezesporu ostrov Velké Benátky, dnešní Štvanice. Identifikovat 

se nám jej podařilo obdobným způsob jako v předchozím případě, tedy ve srovnání s druhým 

vojenským mapováním a sledováním současného stavu. Druhý, menší ostrov pak opět 

považujeme za jeden z několika menších ostrovů, jež jsou dnes častí Nového Města. 

                                                 
60 ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 
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4.2.4. Morfologie, vegetace 

 

Morfologie terénu je zobrazena velmi výrazně a dramaticky, dominantní je zvláště 

ostrožna Pražského hradu a Petřín. Pro srovnání a jasnější představu skutečného stavu terénu 

v těchto místech, použijeme trojrozměrný model orientovaný V-Z, fotografické panorama, 

pořízené z Vítkova a Riegerových sadů (obr. 13). Vidíme, že poloha smíchovských vrchů až 

po svahy dnešních Letenských sadů je správná. Jejich navýšení nad Starým a Novým Městem 

je ale poněkud zdramatizováno. Kopcovitá a velmi členitá krajina za městem je však již 

naprosto nepodobná skutečnosti, má pouze estetické opodstatnění, neboť celkovému obrazu 

dodává na dynamičnosti a uzavírá kompozici. 

 

 

 

 

 
Obr. 13 - Pohled směrem k západu: Nahoře 3D model orientovaný z Vítkova na západ. Uprostřed fotografie 

z Vítkova. Dole fotografie r Riegerových sadů. 
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Pohled na svahy, na nichž jakoby stál sám pozorovat, je velice zkreslený, nicméně na 

základě srovnání s trojrozměrným modelem se i tyto svahy zdají odpovídat skutečnosti. 

Pokryv je na rytině zakreslen velmi detailně, v předhradí Nového Města si lze dobře 

představit sady a zahrady, malá políčka a křiviny. 

 

 

4.2.5. Zobrazení pozemních komunikací a sídel. 

 

Na rytině jsou dobře patrné pouze dvě cesty vedoucí do města. Odkud vedou není 

z tohoto pohledu možné určit. Cesta vedoucí z pravého dolního okraje rytiny míří k Horské 

bráně. Cesta, kterou vidíme v levé části rytiny, se napojuje na  další, o níž pouze tušíme, že se 

táhne podél hradeb. Na rytině není zcela jasně zakreslena, ze studia předchozí rytiny jsme 

však s její existencí obeznámeni a na základě toho se domníváme, že některá místa podél 

hradeb na této rytině tomu i nasvědčují. 

Kromě samotné Prahy není na rytině zakresleno žádné další sídlo. 

 

 

4.2.6. Zobrazení válečných prvků 

 

Rytina zachycuje město Prahu v obležení švédských vojáků. Již na první pohled si 

povšimneme vojáků v samotném popředí našeho vyobrazení, dále děl v předpolí města, 

značně pobořených hradeb a o boji svědčí i dým vznášející se nad městem někde v prostorách 

Malé Strany, který dává tušit, že boje probíhají i zde. 

Přímo před hradbami vidíme děla rozestavěná tak, že vždy tvořila skupinu minimálně po 

třech, neboť k účinnému proboření hradeb bylo nutné soustředit palbu většího počtu děl na 

jedno místo61. 

Předpolí města je poseté tzv. gambiony62, košíky vyplněné zeminou, které chránily děla 

a jejich obsluhu (obr. 14: 1), některé zůstaly stát již bez děl, jiné ještě slouží svému účelu. 

Před hradbou jsou znázorněna děla při palbě (obr. 14: 2). Přibližně uprostřed rytiny je 

postavená reduta (obr. 14: 3). 

Další děla jsou za ochranným hliněným valem (obr. 14: 4) V samotném popředí pak 

vidíme děla mezi gambiony a u nich stojící skupinu postav (obr. 14:5). Muž v klobouku drží 

                                                 
61 Klučina, P.: Třicetiletá válka. Obraz doby 1616-1648. Praha: Paseka, 2004. 
62 Klučina, P.: Třicetiletá válka. Obraz doby 1616-1648. Praha: Paseka, 2004. 
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v ruce hůl, která byla odznakem vyšších důstojníků.63 Domníváme se, že se jedná o 

samotného královského následníka Karla Gustava, a to na základě jeho pozice (rozmístění 

táboru, viz výše) a napovídá tomu i název rytiny. 

 

   
1     2    3 

   

4       5 

 

Obr. 14: 1 – gambiony; 2 – děla útočící na město; 3 – reduta; 4 – děla za ochranným hliněným valem; 5 – Karel 

Gustav s vojáky.    

 

4.2.7. Další vyobrazení Prahy z pohledu od východu 

 

V pramenech jsme nalezli vyobrazení Prahy, jež je zachyceno ze stejného pohledu jako 

rytina, jíž jsme věnovali pozornost v této podkapitole. Jedná se o rytinu s názvem Praga, 

autorem předlohy byl opět Karel Škréta. Mathaeus Merian ji vydal roku 1650 ve Frankfurtu 

nad Mohanem, a to jako součást knihy Topographia Bohemia, Moraviae et Silesiae editované 

M. Zeillerem. Dnes je rytina uložena v knihovně Strahovského kláštera. 

Rytina zobrazuje Prahu od východu z výšin dnešních Vinohrad. V popředí vidíme část 

Nového Města s hradební zdí a branami, v pozadí Pražský hrad, část Malé Strany a 

Strahovského kláštera. Na obloze pak jsou znaky Starého města (obr. 15: 1), Vyšehradu (obr. 

15: 2), Malé Strany (obr. 15: 3), Hradčan (obr. 15: 4) a Nového Města (obr. 15: 5). 

 

                                                 
63 Klučina, P.: Třicetiletá válka. Obraz doby 1616-1648. Praha: Paseka, 2004. 
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1 2 3 4 5 

 

Obr 15: 1 – Staré Město; 2 – Vyšehrad; 3 – Malá strana; 4 – Hradčany; 5 – Nové Město 

 

     

Rytině samotné se podrobněji věnovat nebudeme, neboť z větší části je ve shodě 

s rytinou předchozí, především co do zobrazení města a morfologie terénu. Obě rytiny proto 

můžeme dobře porovnat a pozornost zaměříme především na rozdíly. Ani tato rytina není 

opatřena legendou. 

Je důležité znovu upozornit na to, že autorem rytiny je opět K. Škréta a vydána byla 

dokonce o dva roky dříve, než rytina předchozí. Vycházet tedy můžeme z toho, že autor obě 

rytiny zpracoval podle stejné předlohy, rytinu pozdější však upravil jako dějiště obléhání. 

Již na první pohled je zřejmé, že morfologie krajiny i samotné zachycení města je na 

obou rytinách ve shodě. Rozdíl však shledáme při pohledu na řeku Vltavu. Není zde zakreslen 

žádný ostrov, v tomto místě se tedy rytina liší nejen od rytiny předchozí, ale i od reality. Další 

rozdíly vyvstávají ze skutečnosti, že na této rytině není zachyceno obléhání, ale pouze 

samotné město Praha za hradbami. To nám umožňuje pohled na neporušené bastionové 

opevnění, které stejně jako v předchozím případě vede od břehu řeky v pravé části obrazu a 

ztrácí se za jižním horizontem v části levé. V hradbě jsou dobře rozpoznatelné brány, značí je 

vždy dvě věže, které bránu obklopují vždy z obou stran. Přibližně uprostřed rytiny je to Nová 

brána, o níž jsme již hovořili, a která je zachycena i na předchozí rytině.  

Obraz pracuje stejně jako v předchozím případě s figurální stafáží, to znamená, že po 

prostoru se pohybují postavy a dodávají vyobrazení hloubku, neboť postavy, jež jsou nejvíce 

vepředu jsou větší, než postavy blíže u města. 

Dalším vyobrazením Prahy při útoku švédských vojsk na novoměstské hradby je rytina 

s názvem Bestürmbung der Prager Stätte, umístěným nahoře na stuze. Byla vydána 

Merianovým64 vydavatelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1652 jako součást šestého 

dílu Theathra Europaea, editora Johanna Georgia Schledera. Autorem předlohy byl Karel 

Škréta65. Uložen je v Archivu hlavního města Prahy. 

                                                 
64 Dole uprostřed obrazu je nápis: M. Merian exeudit. 
65 Dole vpravo obrazu je nápis: Carlo Screta delin. 
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Jedná se o obléhanou část hradeb Nového Města s Novou bránou a kostelem sv. 

Jindřicha. Obléhání je na této rytině nahlíženo od jihu. Dobře si lze povšimnout řešení hradeb 

a tento obraz navíc nabízí detailní záběry aktivit obránců (obr. 16) i obléhatelů.  

 

  
1      2 

 

  
3 4 

 

Obr. 16: 1 – obránci města; 2 – útok Švédů na město; 3 – obsluha děl; 4 – tercie švédských vojáků. 

 

 

V pravé části rytiny se nám naskýtá vcelku podrobný pohled na švédské vedení útoku. 

Vidíme zde dělovou kanonádu vedenou na novoměstské hradby(obr. 16: 2), obsluhu těžkých 

děl za pomoci tažné síly koňů (obr. 16: 3) i seřazené tercie běžící do útoku (obr. 16: 4). 

V pozadí se velmi dramaticky zdvíhá reliéf krajiny. Předpokládáme, že nejvyšší vrchol 

nejvíce vpravo by mohl představovat Vítkov, výrazný reliéf nalevo od něj však pokládáme za 

nerealistické zachycení horizontu. Důvody tohoto zachycení mají pouze estetické 

opodstatnění.  

Na této rytině lze tedy hodnotit správnost zakreslení kostela sv. Jindřicha, hradby a 

polohu Vítkova v pozadí. Procházeli jsme Prahou a studovali jsme trojrozměrné modely a na 

základě toho se domníváme, že vzájemná poloha kostela sv. Jindřicha a Vítkova vůči 

hradbám vcelku odpovídá skutečnosti.  
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4.2.8. Shrnutí 

 

Na základě srovnání se zmíněnými vyobrazeními, plány a mapami se domníváme, že 

tato rytina je velice zdařilou prací, která vcelku reálně vyobrazuje město i povahu krajiny, jež 

jej obklopuje. Zachycenou oblast jsme se pokusili vyznačit na tab. 10: 2. Stejně jako u 

předchozí rytiny jsme se však setkali s nesnází toho, že kromě samotného města k tomuto 

záměru chybí na rytině více záchytných bodů. 

Vzhledem k tomu, že rytině nepřísluší legenda, nebylo snadné určit vyobrazené kostely, 

jež zřetelně vystupují nad pražskými střechami. Umístění těch, které se nám však podařilo 

identifikovat je ve shodě s jejich skutečnou a dnes stále ještě současnou polohou, 

předpokládáme proto, že zakreslení ostatní zástavby se řídilo snahou o přesné zachycení spíše 

než o schématické vyobrazení městské zástavby. 

Srovnáním s mladší Škrétovou rytinou jsme se seznámili s vlastní polohou a podobou 

novoměstského opevnění, neboť na námi studované rytině je toto opevnění značně rozbořené 

obléhací aktivitou. Morfologie a vegetační pokryv je na obou těchto rytinách ve shodě, v obou 

případech zřetelně rozpoznáváme sady a zahrady, jen s tím rozdílem, že v mladší rytině jsou 

poznamenány válečnou činností. 

Druhá rytina, kterou jsme použili pro srovnání, nám v detailu ukazuje samotné obléhání 

a jedině zde si můžeme povšimnout i bojových akcí obránců města, podoby hradeb po útoku a 

dalších válečných prvků jako je formace do tercií nebo obsluha děla za pomoci tažné koňské 

síly. 

Předpokládáme, že hlavním cílem rytiny je oslava obrany města, neboť zadavatelem je 

císařská strana. Napovídá tomu i název rytiny v bohatě zdobené draperii uprostřed a portréty 

císařských obránců města. 
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4.3.  Půdorysný plán Prahy v barokním opevnění 

 

4.3.1 Popis a orientace obrazu 

 

Mědiryt  (tab. 13) zachycuje město Prahu v barokním opevnění. Je publikován v díle 

Topographia Bohemiae Moraviea et Silesiae editora Martina Zeillera a vydán Merianovou 

dílnou roku 1650 ve Frankfurtu nad Mohanem. Rytinu můžeme charakterizovat jako plošný 

půdorysný plán z vysoké ptačí perspektivy. Uvnitř opevnění je dobře patrná sídelní struktura 

města, orientaci uvnitř města usnadňuje označení důležitých budov písmeny A-Z a číslicemi 

1-43, k těmto indexům náleží legenda v levé dolní části mědirytu (obr. 17). Rytina je opatřena 

znaky Strahovského kláštera, Pražského hradu, Starého Města, Nového Města a Vyšehradu 

(viz znaky města na rytině od K. Škréty v kap. 4.2.7.). Uložena je v Archivu hlavního města 

Prahy a Strahovské knihovně. 

 

 
Obr. 17 – Legenda. 

 

Volný překlad legendy: 

 

A. Die Alte Statt Prag. (Staré město Praha.) 

 

B. Die Newe Statt. (Nové Město.) 

 

C. Die kleine Seiten. (Malá Strana.) 
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D. Das Königlich Schloβ. (Královský zámek.) 

 

E. Ratschin. (Radnice.) 

 

F. Wisseraht. (Vyšehrad.) 

 

G. Groβ Venedig. (Velké Benátky.) 

 

H. Klein Venedig. (Malé Benátky.) 

 

I. Vorstatt. (Předměstí.) 

 

K. Iúden Statt. (Židovské město.) 

 

L. Auff dem Graben. (Na Příkopech.) 

 

M. Roβmarckt. (Koňský trh.) 

 

N. Viehemarckt. (Dobytní trh.) 

 

O. Breite gasse. (Široká ulice.) 

 

P. Brand gaβe. (Spálená ulice.) 

 

Q. Schwein thor. (Svinská brána.) 

 

R. Roβ thor. (Koňská brána.) 

 

S. Berg thor. (Horská brána.) 

 

T. Porüβer  thor. (Poříčská brána.) 

 

V. New thor. (Nová brána.) 
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W. Slovanÿ. (Slovany.) 

 

X. Newstattez Rathause. (Novoměstská radnice.) 

 

Y. Fleischbänke. (Masný trh.) 

 

Z. Vber fahrt. (Přívoz.) 

 

1. Altstatter Rathause. (Staroměstská radnice.) 

 

2. Der Rinck. (Náměstí.) 

 

3. Unser Lieberfraw vorm Theÿn. (Crám Matky boží před Týnem.) 

 

4. Collegium. (Koleje.) 

 

5. Das alt gericht. (Starý soud) 

 

6. Alt Königshoff. (Starý Královský dvůr.) 

 

7. Die Wag. (Vozovna.) 

 

8. S. Iacob. (sv. Jakub) 

 

9. S. Saluator. (sv. Salvador) 

 

10. S. Nicolai. (sv. Mikuláš) 

 

11. Iesuiter. (Jezuiti.) 

 

12. Spital. (Špitál.) 

 

13. Zollhaus. (Celnice.) 
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14. S. Aegidy. (sv. Jiljí) 

 

15. Betlehem. (Betlémská kaple.) 

 

16. S. Gall. (sv. Gall.) 

 

17. Kotze. (Kotce) 

 

18. Fleichsbäncke. (Masný trh.) 

 

19. S. Gastuli. (sv. Gastuli.) 

 

20. H. Creütβ. (Kaple Svatého Kříže.) 

 

21. S. Clement. (sv. Klement.)  

 

22. S. Benedicty. (sv. Benedikt.) 

 

23. S. Peter. (sv. Petr.) 

 

24. S. Heinrich. (sv. Jindřich.) 

 

25. S. Franciscus. (sv. František.) 

 

26. Ge. S. Stephan. (sv. Štěpán.) 

 

27. Corp: Christi. (Tělo Kristovo.) 

 

28. S. Clara. (sv. Klára) 

 

29. S. Apollinaris. (sv. Apolinář.) 

 

30. S. Catharina. (sv. Kateřina.) 
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31. S. Wentzelas. (sv. Václav.) 

 

32. S. Michael. (sv. Michal) 

 

33. Wasserthurn. (Vodní brána.) 

 

34. S. Elisabeth. (sv. Alžběta.) 

 

35. S. Stephan. (sv. Štěpán.) 

 

36. S. Lazaro. (sv. Lazar.) 

 

37. Die Groβe Schloβkirche. (Velká zámecká kaple.) 

 

38. S. Georg. (sv. Jiří.) 

 

39. Capuciner. (Kapucíni.) 

 

40. S. Rochus. (sv. Rochus.) 

 

41. Strohoff. (Dvůr Strahovského kláštera.) 

 

42. S. Laurentÿ. (sv. Laurenc.) 

 

43. S. Thomas. (sv. Tomáš.) 

 

 

4.3.2. Zobrazení města a jeho opevnění 

 

Město je zachyceno schématicky, a to jako půdorysný plán, jež je tvořen obvodovými 

liniemi hradeb, ulicemi, šedými plochami znázorňujícími zástavbu a ojediněle z plánu 

vystupují samostatně vyznačené budovy, k nimž se vztahuje legenda. Linie hradeb 

obklopující Malou Stranu (C) a Pražský hrad (D) je tvořena hradbou s čtverhrannými 
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věžemi, parkánem a parkánovou hradbou s dvaceti baštami polygonálního tvaru bastionů a 

čtyřmi bránami. 

Správnost zachycení linie hradeb i poloh a počtu bastionů dokládá model hradeb (tab. 

7). K branám této části Prahy se legenda nevztahuje, rozpoznáváme zde však čtyři. Bránu 

v horní části obrazu spíš jen tušíme, neboť zde předpokládáme Píseckou bránu a nasvědčují 

tomu pouze cesty či ulice, jež se k ní uvnitř města sbíhají. Při levé části obrazu je další brána 

již dobře patrná, jedná se o Strahovskou bránu (obr. 18). Újezdskou bránu (obr. 19) najdeme 

přibližně uprostřed rytiny, na strategickém místě mezi Vltavou a strmými svahy Petřína. 

Poslední bránou Malé Strany je Mostecká brána, která spolu s druhou Mosteckou bránou na 

pravém břehu tvořila ústí mostu – spojnice Malé Strany se Starým Městem. K identifikaci 

bran nám posloužil schematický model rozmístění bran66. 

 

   
Obr. 18 - Strahovská brána. Obr. 19 - Újezdská brána.  Obr. 20 - Koňská a Žitná brána. 

 

Ještě než naši pozornost zaměříme na vnitřní uspořádání města, podrobíme studiu 

opevnění na levém břehu řeky. Zde vidíme dvě linie opevnění. První staroměstská, blíže 

k řece, je tvořena jednoduchou zdí s branami uprostřed věží. Před hradbou je cesta (L), 

legenda ji označuje jako ulici Na Příkopech. Druhá linie hradeb, která obklopuje Nové Město 

(B), je tvořena zdí s věžemi a devíti polygonálními bastiony. Jak se můžeme přesvědčit na 

Jüttnerově plánu (tab. 3:1), druhém vojenském mapování (tab. 2: 1) nebo na schématu hradeb 

(tab. 7), zakreslení hradeb, jejich poloha i počet bastionů odpovídají realitě.  

K branám opevnění Nového Města se legenda již vztahuje. V severní části hradeb je 

Poříčská brána (T). Dále směrem k jihu brána Horská (S), Koňská (R, obr. 20) a Sviňská (Q). 

Jednoduchou hradbou je pak napojena vyšehradská citadela. Vyšehrad si po dobu své historie 

zachoval postavení pevnosti, ze své strategické polohy na ostrožně nad Vltavou chránil Prahu 

od jihu. Během novověkého budování bastionového opevnění byl přestavěn na citadelu se 

třemi branami a osmi bastiony. Svou podobu si vyšehradské opevnění zachovalo až dodnes. 

                                                 
66 ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 
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Nyní se budeme věnovat vnitřní struktuře města. Ta je vyjádřena sítí ulic, domy zde 

zakresleny nejsou, zástavbu vyjadřuje pouze šedá barva. Jen důležité budovy, k niž se 

vztahuje legenda, jsou zvýrazněny ve svém půdorysu – jedná se především o kostely. Jejich 

výčet jsme již provedli v překladu legendy, pozornost proto nyní zaměříme jen na dílčí místa 

uvnitř města Prahy. 

Nejprve se podíváme na ostrožnu Pražského hradu. Zde vidíme královský zámek (D) a 

Velkou královskou kapli (37), dnešní Chrám sv. Víta. Nalevo od Hradu je radnice (E) a u 

Strahovské brány, o níž jsme již hovořili, stojí Strahovský klášter (číslo 41 se vztahuje k jeho 

nádvoří). Písmeno C, jež značí celou Malou Stranu, je v místech Malostranského náměstí. Zde 

si můžeme povšimnout budov a kostelů, jimž jsou přiřazeny číslice, které však v legendě již 

nenajdeme. Jsou to čísla 44 až 46, přičemž kostel s číslem 46 je pravděpodobně kostel sv. 

Mikuláše, usuzujeme tak dle jeho polohy. Správnost zachycení můžeme hodnotit pouze na 

základě sítě ulic, jež se zdá být v přibližné shodě s prvním vojenským mapováním, 

s Jüttnerovým plánem a konečně respektuje i dnešní stav. Je však patrné, že plán je spíše 

schématického charakteru. Vyznačené budovy jsou pak zakresleny zcela správně. 

Středem Starého Města (A) na pravém břehu řeky je Staroměstské náměstí (2). V jeho 

jižním rohu stojí Staroměstská radnice (1) a naproti ní pak Týnský chrám (3). U Nové brány 

(V) si povšimneme Starého královského dvoru (6). Ve Starém Městě zmiňme ještě 

Betlémskou kapli (15). Správnost zachycení posuzujeme dle srovnání s prvním a třetím 

vojenským mapováním, Jüttnerovým plánem a současným stavem a dovolujeme si 

konstatovat, že zachycení hlavních ulic a náměstí je správné, stejně tak poloha vyznačených 

budov. 

Při studiu poslední části obrazu, Nového Města (B), budeme postupovat obdobně. Zde 

se především pozastavíme u kostela sv. Jindřicha (24), který byl důležitým orientačním 

bodem při studiu předchozích rytin. Jeho zakreslení se nám jeví správné a jeho polohu tedy 

můžeme zpětně promítnout do předchozích obrazů a udělat si tak lepší představu o jeho 

umístění. Stejně tak důležitým bodem je Koňský trh (M), dnešní Václavské náměstí, které je 

dnes zakončeno budovou Národního muzea, na jehož místě tehdy stála Koňská brána (R), 

důležitý vstup do města. Na místě dnešního Karlova náměstí vidíme Dobytčí trh (N), k němuž 

vede Široká ulice (O), dnešní Jungmannova. Paralelně s ní vede k Dobytčímu trhu ulice 

Spálená (P). Na náměstí vidíme kostel sv. Lazara (36), ten již dnes nestojí, ale zanechal po 

sobě jméno ulice Lazarská. V pravém horním roku náměstí je budova Novoměstské radnice 

(X), ta zde má své místo dodnes. Uprostřed náměstí stojí kostel (27), místo něhož se tu dnes 

rozprostírá park Karlova náměstí. Další dva kostely, kostel sv. Štěpána (26) a kostel sv. 
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Kateřiny (30) však stojí dodnes a jejich poloha odpovídá zobrazení. Opět jsme tedy toho 

názoru, že hlavní síť ulic a charakter rozmístění vyznačených budov vcelku odpovídá realitě, 

a to na základě srovnání se současným stavem zástavby i se staršími prameny prvního, 

druhého a třetího vojenského mapování a Jüttnerova plánu. 

 

 

4.3.3. Zobrazení vodních toků 

 

Osu rytiny tvoří řeka Vltava. Po srovnání s některou z map vojenského mapování i se 

současnou situací je patrné, že tvar jejího toku je zachycen správně. Zobrazeno je na ní pět 

ostrovů. Ostrov nejvíce dole (H) je označen jako Malé Benátky. Jedná se o dnešní Střelecký 

ostrov a již jsme mu věnovali pozornost při studiu první rytiny (3.1.3.).  

Další ostrov vidíme pod Karlovým mostem, jedná se o ostrov Kampa. Je to ostrov uměle 

oddělený mlýnskou strouhou Čertovkou. Název ostrova je nejasného původu. Mohl by být 

odvozen od latinského campus (tedy planina), nebo ze staročeského zákampí (stinné místo). 

Stejně tak mohl svůj název získat podle měšťana Gangsela z Campu, který zde v 17. století 

vlastnil dům. První zmínky o Kampě jsou z roku 1169, záplavy ostrov postupně navyšovaly a 

na počátku 17. století byly jeho břehy uměle zpevněny. Nejdříve zde byly zahrady a od 15. 

století se na ostrově začaly stavět mlýny. 

Hned naproti přes řeku vidíme třetí ostrov. Je to Křižovnický ostrov, jenž nese pilíř 

bývalého Juditina mostu, nejstaršího kamenného mostu v Českých zemí a předchůdce 

Karlova mostu. 

Dále po proudu, chvíli před tím, než se Vltava ztrácí z obrazu, doplujeme k posledním 

dvěma zde zakresleným ostrovům. U většího se jedná o již zmíněný ostrov Štvanici (3.1.3.), 

v případě menšího se opět setkáváme s rozpaky, o který z dalších několika ostrovů, jež se 

později staly častí Nového Města, se jedná. Přikláníme se k názoru, že je to Primátorský 

ostrov, též. zvaný Novomlýnský. 

K úplnosti této podkapitoly patří ještě zmínit druhý vodní tok, který rytina zachycuje, a 

to potok Botič. I jemu jsme se již věnovali (3.1.3), nyní si pouze povšimneme, že se do Vltavy 

vlévá z pravého břehu, kde se nejprve zařezává mezi prostory Nového Města a Vyšehradu a 

protíná hradbu spojující tato dvě opevněná místa. Vidíme, že před samotným ústím do řeky je 

potok překlenut dvěma mosty. V těchto místech je dnes potok veden podzemími prostory. Jak 

ukazuje Jüttnerův plán nebo druhé vojenské mapování, i zde je potok Botič zakreslen vcelku 

správně. 
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4.3.4. Morfologie, vegetace 

 

Ačkoli je rytina zachycena z vysoké ptačí perspektivy, autorovi se podařilo zachytit 

terén velice plasticky. Zřetelně se nad řekou tyčí ostrožna Pražského hradu a petřínské stráně, 

jejichž svahy jsou zdůrazněny stínováním. Hradby v části Malé Strany jsou vedeny po 

petřínském hřebenu a dále pak pokračují za Pražským hradem. Svahy Smíchova jsou zcela 

zakryty legendou, i přesto je za ní lze tušit, jak napovídá část v dolním okraji rytiny při levém 

břehu řeky. Na pravém břehu se vysoko nad řekou zdvíhá ostrožna s vyšehradskou citadelou, 

za níž se velice plasticky zařezává do terénu potok Botič. 

Pro potřeby srovnání tohoto vyobrazení se skutečností jsme sestavili 2D model Pražské 

kotliny (tab. 14). Na základě tohoto srovnání je patrné, že morfologie rytiny je zachycena 

nejen velice plasticky, ale také správně, neboť respektuje základní povahu zvlněné krajiny. 

Vidíme, že Malá Straně je obklopena svahy, které znemožňovaly nárůst osídlení a následkem 

toho se v 10. století se nové prostory vyhledávaly na pravém břehu Vltavy. Staré a Nové 

Město se rozprostírá v mírném svahu, jež nebyl omezen žádnou přirozenou hranicí, a tudíž ani 

ochranu, což mělo v následujících staletích jediný výsledek – nutnost výstavby opevnění. 

Svahy Žižkova a Vinohrad již rytina nezachycuje. 

Krajina v okolí Prahy je nezřetelně rozčleněna na malé zemědělské plochy a velmi řídce 

je pokryta stromovým porostem (obr. 21). Uvnitř města je porost zachycen pouze na 

petřínských stráních a na svazích pod Vyšehradem. Stromy je dále obklopena cesta vedoucí 

od jihu k Újezdské bráně podél řeky Vltavy. 

 

 
Obr. 21 - Zemědělské plochy a listnatý porost. 

 

 

4.3.5. Zobrazení pozemních komunikací a sídel 

 

Ze všech stran jsou patrné pozemní komunikace vedoucí do Prahy. Nejvíce zřetelná je 

cesta podél levého břehu řeky, tehdy se jednalo o dva významné směry, „Via Aurea“ vedoucí 
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na jih a do Bavorska a v trase dnešní Holečkovi ulice další na Norimberk a Řezno.67 Od 

Písecké brány pak vede další komunikace opět při levém vltavském břehu ve směru na 

Holešovice a dále na sever.  

Za hradbami Nového Města se i zde, jako jsme mohli vidět na předchozích rytinách, 

vine cesta podél hradeb, na niž se napojují další vedoucí od východu z míst Žižkova a 

Vinohrad. Trať této cesty dnes respektuje silní komunikace severojižní magistrála. 

Další komunikací, která je na rytině zakreslená, je cesta vedoucí k vyšehradské bráně 

Špička (též Táborská brána). Dnes vede tato cesta od Vyšehradu ulicí Na Pankráci k Nuslím, 

kde se napojuje na důležitou tepnu, ulici 5. května. 

Poslední zachycenou komunikací je cesta při pravém břehu Vltavy směrem k Podolí, i ta 

je dnes stále používaná. 

Všechny jmenované komunikace jsme nalezli v mapách vojenského mapování, 

v Jüttnerově plánu a na současných mapách jsme se přesvědčili, že jsou funkci plní i dnes. 

Trasy těchto historických cest a dnes silnic  byly určeny již dávno a členitý pražský terén 

nedovoloval jejich průběh příliš měnit. Jejich zakreslení jsme zhodnotili jako správné. 

Kromě města si na rytině můžeme povšimnout samostatně stojící budovy při dolním 

pravém okraji obrazu, v místech dnešního Podolí na pravém břehu řeky Vltavy. Této budově 

jsme se již věnovali v kapitole 3.1.5. a určili jsem ji jako usedlost Klaudyánka. 

 

 

4.3.6. Zobrazení válečných prvků 

 

Rytina zachycuje město Prahu ve stavu po třicetileté válce v barokním opevnění. 

Zobrazeným válečným prvkem je zde tedy pouze pražské opevnění, jemuž jsme věnovali 

pozornost výše v rámci kapitoly 4.3.2. 

 

 

4.3.7. Shrnutí 

 

Rytina neznámého autora z díla Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae zachycuje 

z větší části pouze samotné město Prahu v jejím opevnění. Jelikož jde o pohled z vysoké 

perspektivy, zobrazované území odpovídá vcelku pravidelnému čtyřúhelníku – toto území 

                                                 
67 ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 
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jsme vyznačili na mapě (tab. 15: 1) . Zachycení města a morfologie krajiny je velmi věrné a 

zdařilé, vzhledem k tomu, že pohled je mířen téměř kolmo na sledované území, je těžké se 

dopátrat, z jakého místa jej autor zakresloval. Domníváme se, že s největší pravděpodobností 

využil několika míst a vzájemně je skombinoval. Přikládáme další fotografie, jež názorně 

ukazují možnosti pozorování pražské krajiny (obr. 22). 

 

 

 

 
Obr. 22 - Nahoře pohled z vrchu nad Prokopským údolím směrem k Vyšehradu. Uprostřed pohled k Pražskému 

hradu a Petřínu z Vyšehradu. Dole pohled na Pražský hrad  Petřín z nábřeží. 

 

Velice podrobně, a jak jsme se přesvědčili i vcelku věrně, je zachyceno městské 

opevnění. Již spíše schematicky, avšak ve shodě se skutečností, je zakresleno i samotné město 

a jeho vnitřní struktura. Zvláště pak polohy jednotlivých budov a náměstí, hlavní sítě ulic též 

respektují své skutečné umístění a směr. 
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Dominantní v celém vyznění rytiny je právě pražské opevnění, domníváme se proto, 

že za účelem jeho zakreslení tato rytina vznikla. Ke snadné orientaci v tomto plánu pak dobře 

slouží podrobná legenda, jež navíc odkazuje na zvláště důležitá místa uvnitř města. 
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5. ZÁVĚR 

 

Plány, jimž jsme se v této studii věnovali, zachycují informaci doprovázející 

textovou zprávu a nelze je v žádném případě považovat ze přesné dokumentární ztvárnění 

zobrazené situace. Jejich význam spočívá v několika vrstvách, které si na tomto místě 

shrneme. 

Jedním z aspektů je dokumentární charakter díla. Rytina nese jednak informaci 

vojenského charakteru a jednak informaci o krajině. Informace vojenského charakteru je 

většinou reprezentována strategickým plánem městského opevnění nebo simultánní 

kompozicí, tedy zobrazením několika dějů, které neproběhly současně. Autory těchto 

zobrazeních byli většinou vojenští inženýři a v rámci vojenských účelů se kladl důraz na 

dokumentární přesnost především městského opevnění. Dále rytina dokumentuje krajinu, její 

výsek. Toto zobrazení lze hodnotit s ohledem na kartografickou přesnost, ale též s ohledem na 

estetické vyznění obrazu. Na zobrazenou krajinu tedy můžeme nahlížet jako na 

zjednodušenou mapu s topografickým obsahem. Uměleckou složku do díla pravděpodobně 

vkládal až její kompilátor, který měl na starost konečnou podobu obrazu a nebyl přímým 

účastníkem událostí ani pozorování samotné krajiny. Hlavním cílem tohoto autora byla 

umělecká podoba díla, respektování dobových norem zobrazování krajiny, válečných událostí 

a válečných prvků. Během práce na obrazu tak mohlo dojít k několika zkreslením oproti 

původní předloze plánu, která skutečnost respektovala pravděpodobně více nežli jeho finální 

podoba. V celku přesné zakreslení válečných prvků či prvků zachycení krajiny tak mnohdy 

ustoupilo principům dobového uměleckého ztvárnění. 

Studované plány tyto aspekty splňují každý na jiné úrovni. První rytina68 neznámého 

autora, zachycující obléhání města Prahy v říjnu roku 1648, je jednoduchým plošným 

půdorysným plánem, jež klade důraz především na zobrazení pražského opevnění. Velmi 

jednoduše jsou též zakresleny ostatní sídelní jednotky, jimž jsme se věnovali v samostatném 

exkurzu, usedlosti. Tyto nejsou zdaleka ani zakresleny všechny a je otázkou, jaký význam 

měly pro plán ty, jež na něm zakresleny jsou. V pol. 17. století se ve většině případech navíc 

nejednalo o velká sídla, ale spíše centrální budovy viničních pozemků. Z vojenského hlediska 

je plán významný též pro zobrazení švédských táborů na pravém břehu řeky Vltavy, jež jsou 

označeny písmeny, k nimž se vztahuje legenda. Není zde zachyceno samotné obléhání, pouze 

pozice táborů, aktivita Švédů je reprezentována v podobě mostu, který Švédové vybudovali za 

                                                 
68 Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Teil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, 
Strahovská knihovna. 
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městem. Krajina je zakreslena velice schematicky, zvlněný reliéf je naznačen pomocí kopců 

nepříliš přesvědčivého tvaru, poloha však odpovídá skutečnosti. Co se umělecké stránky týče, 

obraz nepůsobí příliš esteticky. Již do očí bijící kombinace šikmého a vysokého pohledu a 

pouze schématicky naznačený reliéf krajiny dávají tušit, že motivem pro tvorbu tohoto plánu 

nebyl umělecký dojem, ale dokumentární zobrazení pražských hradeb a pozice švédských 

obléhatelů. Dodejme však, že tato dokumentárnost má podobu spíše zjednodušeného plánu. 

Škrétova rytina obléhání Prahy v říjnu roku 1648 z roku 165269 vyobrazuje město 

běžným způsobem pol. 17. století, tuto rytinu bychom již mohli označit jako vedutu. Obraz 

v první řadě působí estetickým dojmem. Důraz je přitom kladem i na věrné zachycení krajiny, 

vegetace, města a švédských obléhacích aktivit. Vyobrazení, se zřetelem na tendenční 

dramatické zachycení horizontu, považujeme za velmi zdařilé. Obraz není opatřen značkami a 

nevztahuje se k němu legenda, přesto se nám podařilo rozpoznat důležité budovy, jako je 

Pražsky hrad, kostel sv. Jindřicha nebo Chrám svatého Týna, neboť zobrazení jsou velice 

realistická, propracovaná v detailu a jejich poloha správná. Velmi podrobně je zachyceno i 

samotné obléhání a útočníci při obsluze strojů. Celkově vyobrazení působí pochmurným 

dojmem, což nijak nevyvrací ani název, jenž se vznáší nad bojovými událostmi. V něm stojí, 

že se jedná „o pravdivý obraz“ obléhání města švédským následníkem trůnu Karlem 

Gustavem a po stranách názvu jsou vyobrazeni obránci – rytina je tedy oslavou obrany města, 

ačkoli obraz vyobrazuje pouze útok, činnost obránců lze pouze tušit. 

Poslední námi studovaná rytina opět neznámého autora je půdorysným plánem 

Prahy v barokním opevnění70, a to plánem velmi podrobným a zdařilým. Struktura města je 

zachycena schematickou sítí ulic, detailní je však v zakreslení kostelů a dalších důležitých 

budov, k nimž se vztahuje velmi obsáhlá legenda. Důraz je též kladem na barokní opevnění, 

jež je vykresleno do nejmenšího detailu co do počtu a poloh bastionů, bran i věží. Morfologie 

terénu odpovídá skutečnosti a zvlášť realisticky je zachycen dnešní Petřín a ostrožna 

vyšehradské citadely. Požadavkem této rytiny tedy bylo zakreslit co nejvěrněji město Prahu 

ve svém opevnění, přičemž svůj význam měla i sama struktura města. Aspekt dokumentární 

zde tedy převažuje. 

Na základě srovnání ikonografických, kartografických a písemných pramenů 

můžeme vyjádřit přesvědčení, že všechny studované rytiny splňují ony jmenované 

charakteristiky, i když na různé úrovni. To znamená, představují vcelku přesný obraz 

                                                 
69 Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Teil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, 
Strahovská knihovna. 
70 Zeiller, M.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Verlegt durch Matthaeum in Frankfurt am Main, 
1650, Strahovská knihovna. 
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válečných událostí i relativně věrné zachycení krajiny, přičemž respektováno je jak 

kartografické tak estetické hledisko. Rytina zachovává ráz krajiny co do jejího pokryvu a 

základní morfologie terénu, estetická stránka pak do obrazu zasahuje především co do 

způsobu zobrazení onoho pokryvu (lesy, pole, zahrady) a kompozice, kdy celkový pohled 

uzavírá horizontem, jenž nemá nic společného se skutečností, avšak dodává obrazu dojem 

uzavřenosti a oddělenosti od ostatního světa, přesně tak, jak si žádal dobový způsob 

zobrazování. Jisté nepřesnosti byly způsobeny manipulací předlohy rytcem, jež zpravidla 

nebyl přítomen ani událostem, ani nebyl při zakreslení krajiny, mnohé detaily tak mohli být 

pozměněny nevědomě, jiné zas mohly ustoupit normám a standardům uměleckých požadavků 

doby. Další nepřesnosti mají původ pravděpodobně v tom, že pro účel rytin byly nepodstatné.  

V konečném dojmu však čtenář získává vcelku přesný obraz krajiny, v níž se událost 

odehrává i o poloze města, jeho opevnění, vnitřní struktuře i o popisovaných válečných 

událostech. Svůj účel tedy rytiny plní. 
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Tab. 1: 1 – Praha a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720, 1: 132 000. In 
Semotanová, E.: Müllerova mapa Čech z roku 1720 z mapových sbírek HÚ AVČR, CDrom, 

Praha: HÚ AVČR, 2002. 

 

 

 

Tab. 1: 2 – Praha a okolí na I. vojenském mapování po roce 1764. 
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Tab. 2: 1 – Praha a okolí na II. vojenském mapování po roce 1836. www.oldmaps.geolab. 

 

 

 

Tab. 2: 2 – Praha a okolí na III. vojenském mapování po roce 1877. 
www.oldmaps.geolab.cz 
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Tab. 3: 1 – Plán Prahy od Josefa Jüttnera z roku 1816. In: ÚRM: Pevnost Praha vliv 
opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 

 

 

 

Tab. 3: 2 – Schématické rozmístění bran. In: ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj 
města, ÚRM, katalog výstavy, 2000. 



78 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 – Půdorysný plán Prahy za švédského obléhání v říjnu roku 1648. In: Schleder, J. G.: Theatri 
Europaei sechster Theil. Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, Strahovská knihovna. 
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Tab. 5 – vyznačená legenda tab. č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 
 

Tab. 6: 1 – 3D model okolí Prahy v pohledu Z-V. 
 
 

 
 

Tab. 6: 2 – Polygon na mapě vyznačuje oblast, kterou zachycuje rytina Půdorysného 
plánu Prahy za švédského obléhání v říjnu roku 1648. 
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Tab. 7 – Vyznačení hradeb na leteckou fotografii Prahy a okolí. 
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Tab. 8 – Obležení Prahy švédskými vojsky v říjnu 1648. In. Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Theil. 
Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, Strahovská knihovna. 
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Tab. 9 – Vyznačení kostela sv. Jindřicha, Týnského chrámu, Pražského hradu, Nové brány rytiny z tab. 8. 
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Tab. 10: 1 - 3D model okolí Prahy v pohledu V-Z. 
 
 

 
 

Tab. 10: 2 - Polygon na mapě vyznačuje oblast, kterou zachycuje rytina Obležení Prahy švédskými vojsky 
v říjnu 1648. 
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Tab. 11 – Praha. In: Zeiller, M.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Verlegt durch Matthaeum in 
Frankfurt am Main, 1650, Strahovská knihovna. 
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Tab. 12 – Obležení Prahy švédskými vojsky v říjnu 1648. In: Schleder, J. G.: Theatri Europaei sechster Theil. 
Verlegt durch Matthaeum Merian in Frankfurt am Main, 1663, Strahovská knihovna. 
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Tab. 13: Půdorysný plán Prahy v barokním opevnění. In: Zeiller, M.: Topographia Bohemiae, Moraviae et 
Silesiae, Verlegt durch Matthaeum in Frankfurt am Main, 1650, Strahovská knihovna. 
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Tab. 14 – 2D model okolí Prahy. 
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Tab. 15: 1 - Polygon na mapě vyznačuje oblast, kterou zachycuje rytina Půdorysného 
plánu Prahy v barokním opevnění. 

 
 

 
 

Tab. 15: 2 – Císařský stabilní katastr pro Vinohrady z roku 1840-1841 s vyznačením 
usedlostí Vozová a Horní a Dolní Landhauska. In. ÚRM: Pražské usedlosti II., ÚRM, 

katalog výstavy, 2006. 


