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1.ÚVOD

Raně novověké město bylo svébytným sociálním útvarem. Na relativně malém 

prostoru žili lidé různých společenských stavů, konfesí a národností. Docházelo 

tak  k  prolínání  a  vzájemnému ovlivňování  kulturních  zvyklostí.  Obyvatelsto 

měst však nikdy nebylo jednolitou masou, ale vždy bylo diferencováno. Jednak 

bylo  městské  obyvatelstvo  stejně  jako  celá  raně  novověká  společnost 

uspořádáno na stavovském principu, ačkoliv ve městech docházelo k mnohem 

užším stykům mezi jednotlivými stavy, než kdekoliv jinde, a nezřídka je spolu 

pojila  ekonomická  závislost.  Vnitřně  diferenciovány,  ať  už  podle  majetku, 

postavení nebo povolání byly také jednotlivé složky městského obyvatelstva. Ve 

své práci bych se tedy ráda zaměřila na jednu ze složek městského obyvatelstva, 

a to jejího nejtypičtějšího představitele – měšťanstvo.

Předmětem  mého  výzkumu  bude  měšťanská  společnost  Starého  Města 

pražského v poslední čtvrtině 16. a první čtvrtině 17. století. Na základě údajů 

získaných z pramenů, v tomto případě vzorku sta inventářů nemovitostí  z  let 

1584 – 1612, se  pokusím tuto společnost  stratifikovat,  rozdělit  na jednotlivé 

vrstvy,  přičemž  hlavním  kritériem  tohoto  rozdělení  nebude  jen  striktně 

ekonomické  hledisko,  ale  také hledisko  sociální. Vybavení  měšťanské 

domácnosti  nemělo  jen  praktický  význam,  bylo  projevem  životního  stylu, 

reprezentovalo svého majitele a podílelo se na vyjádření jeho sociálního statusu. 

Zaměřím se tedy zejména na vlastnictví cenných předmětů a množství předmětů 

denní potřeby s přihlédnutím k jejich kvalitě a uměleckořemeslnému provedení. 

Na základě této stratifikace se pokusím zjistit jaká byla majetková a sociální 

skladba  staroměstských  měšťanských  domácností.  Jaké  vybavení  a  předměty 

každodenní potřeby se v těchto domácnostech nacházely a jak jejich vlastnictví 

přispívalo  ke  společenské  reprezentaci  jejich  majitele.  Zaměřím  se  také  na 

kulturní  zájmy  měšťanů,  budu  sledovat  výskyt  knih,  obrazů  a  hudebních 

nástrojů v inventářích.

Pokusím se zodpovědět následující otázky: 

1.  Jaká  byla  majetková  a  sociální  skladba  měšťanské  společnosti  na  Starém 
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Městě pražském? 2.Kdo byli lidé patřící k jednotlivým vrstvám? 3.Jak vypadaly 

jejich domácnosti – jak byly vybaveny? 4.Jaký v nich nacházíme nábytek? 5. 

Jak byla vybavena kuchyň, jaké vlastnili  kuchyňské a  stolní nádobí? 6.  Jaké 

nacházíme oděvy a prádlo? 7. Jaké bylo složení pánského a dámského šatníku? 

8. Jaké šperky a cenné předměty měšťané vlastnili? 9. Jaká byla úroveň hygieny 

v měšťanském prostředí? 10.Nacházíme nějaké zmínky o dětech, jejich výchově 

a kultuře? 11.Nacházíme v měšťanských domácnostech doklady zájmu o kulturu 

a vzdělání?  12. Byl zájem o kulturu a vzdělání pouze výsadou majetnějších 

vrstev měšťanstva? 

1.1. Teoretická východiska

Raně novověká společnost fungovala na dvou základních principech uspořádání, 

jednak  vertikálním,  které  spočívalo  v  chápání  panování  zeshora  dolů  a 

poddanosti v opačném směru a horizontálním, které spočívalo na stavovském 

principu.  Vertikální  i  horizontální  uspořádání  tvořilo  systém,  v  němž  se 

jednotlivé části sociokulturní struktury vzájemně odlišovaly.  Jednotlivé stavy a 

jejich subkultury se odlišovaly nejen rituály, ale též vnějšími projevy životního 

způsobu.  Kulturní  distinkce,  které  byly  vědomě pěstované nevyjadřují  pouze 

sociální  nadřazenost  vyšších  vrstev,  ale  jsou  výrazem  vytrvalé  mocenské 

balance. Zde se projevují dvě tendence: na jedné straně se vyšší vrstvy snažily 

udržet odstup svých kulturních projevů a životních způsobů a potvrzovat si tak 

vlastní  nadřazenost  a  na  straně  druhé  úsilí  nižších  vrstev  se  jim  vyrovnat. 

Obzvlášť  v  rezidenčních  městech  je  patrný  vliv  dvorů  na  všech  složkách 

kulturních  projevů  městského  patriciátu.  Vzhledem  k  odlišným  podmínkám 

jednotlivých sociokulturních prostředí však nikdy nemohlo dojít k převzetí celé 

struktury  a  byly  přejímány  pouze  její  části.  Jejich  začleněním  do  daného 

prostředí vznikala specifická struktura odlišná od té původní. Měšťanská kultura 

tak  sice  čerpala  své  vzory  od  kultury  aristokratické,  ale  sama  o  sobě  byla 

odlišná1.  Homogenní  nebyla  ani  vrstva  měšťanstva  a  její  kultura,  a  to  jak  v 

měřítku  celé  země,  tak  uvnitř  jednotlivých  měst.  Sociokulturní  prostředí  a 

životní  projevy  měšťana  malého  poddanského  městečka  byly  diametrálně 

odlišné  od  měšťana  žijícího  v  metropoli.  Stejně  tak  panovaly  rozdíly  uvnitř 

1 Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury II. (1),  Praha, 1995, str. 79-95
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měšťanské vrstvy v jednotlivých městech,  kde se zejména ve větších sídlech 

vůči  ostatnímu  obyvatelstvu  vymezovala  měšťanská  elita,  jejíž  projevy  se 

snažily napodobit a převzít nižší vrstvy měšťanské společnosti. Jako měšťanská 

elita je označována horní vrstva měšťanů, kteří dosáhli mimořádného postavení 

nejen v politické nebo ekonomické sféře, ale také ve sféře intelektuální, proto 

nelze jako měšťanskou elitu označovat pouze nejbohatší měšťany či radní, ale 

patří sem také vzdělanci2 a v Praze též lidé nějakým způsobem spjati s dvorem. 

Vzdělání  bylo  v  měšťanském  prostředí  velmi  uznávanou  hodnotou  a  vyšší 

složky měšťanské společnosti ho využívaly jako prostředku sociální distinkce.

1.2. Raně novověká Praha a její obyvatelé

Již od poloviny 16. století prožívala Praha kulturní a hospodářský rozkvět, na 

němž měl nemalý podíl místodržitel Ferdinand Tyrolský, který sídlil se svým 

dvorem na Pražském hradě. A když se r. 1583 do Prahy přesunul císař Rudolf II. 

s  celým dvorem a  administrativou,  stala  se  Praha  metropolí,  které  nemohlo 

konkurovat  žádné  středoevropské  město.  V  té  době  zde  žilo  přes  40  000 

obyvatel a populace stále rostla, takže okolo roku 1600 dosáhla 50 - 60 000 

obyvatel.  Pražskou aglomeraci tvořila tři,  později,  od r.  1598, čtyři  svobodná 

královská města: Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany.  Městská 

aglomerace  nebyla  zastavěna  rovnoměrně  a  jednotlivé  části  města  si 

zachovávaly  svůj  architektonický a  sociokulturní  ráz.  Staré  Město  bylo  obcí 

bohatých  patricijů,  nositelem  nejdůležitějších  privilegií  a  nejmocnější  a 

nejbohatší obcí nejen v pražském čtyřměstí, ale v celém státě. Na Starém městě 

vznikla ve druhé polovině 16. století řada nových měšťanských paláců a také 

stávající  gotické  domy  byly  modernizovány  do  renezanční  podoby.  Velký 

stavební rozvoj kolem roku 1600 se však zdaleka neomezoval pouze na Staré 

Město,  rozlehlé  a výstavné domy vyrostly také na Novém Městě,  zejména v 

oblasti mezi dvěma hlavními novoměstskými tržnicemi  - Dobytčím a Koňským 

trhem. Na Malé Straně a  Hradčanech vytvořil  předpoklady pro stavební  růst 

požár  z  r.  1541,  zpustlé  parcely  byly  již  v  době místodržitelství  Ferdinanda 

Tyrolského  na  Pražském  hradě  vykupovány  šlechtou.  Na  Malé  Straně  a 

2 Pešek Jiří, Pražské městské elity středověku a raného novověku, str. 7 – 22, in: Documenta 
Pragensia 22, Praha 2004
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Hradčanech se také usídlovali dvořané a lidé pracující u dvora. Praha byla díky 

své velikosti městem, kde docházelo ke se stýkání a střetávání národnostních 

skupin, společenských vrstev i konfesí.  Vznikl tak prostor, kde se vedle sebe 

mohly  vyvinout  různé  životní  styly  a  vzájemně  se  obohacovat  a  doplňovat. 

Měšťané  se  snažili  svou  životní  úrovní  vyrovnat  šlechtě  a  tak  současně  s 

rozvojem kultury pražských šlechtických dvorů dochází k rozkvětu soukromé 

měšťanské kultury. Soukromá měšťanská kultura našla svůj výraz v prohloubení 

komfortu  výbavy  interiérů  a  následně  také  v  domácích  galeriích  portrétů  a 

dalších  obrazů,  mnohdy  rozsáhlých  knihovnách  a  bohatých  měšťanských 

klenotnicích.  Pražským specifikem se stal  rozvoj  domácí  měšťanské hudební 

kultury3.  Nositelem  měšťanské  kultury  byla  především  horní  vrstva 

měšťanského obyvatelstva – měšťanská elita.  Mnozí představitelé  této vrstvy 

oplývali značným jměním získaným díky výnosnému řemeslu či zastávanému 

úřadu,  vlastnili  nemovitosti  ve  městě  a  také  pozemky  mimo  město. Ovšem 

zajímavé kulturní kolekce a stopy mnohostraných zájmů jsou nalézány nejen u 

měšťanských elit, ale také u středních řemeslnických vrstev.

1.3. Měšťanský dům

Od 16. století měl na stavební vývoj měst značný vliv charakter ekonomické 

činnosti měšťanů a také sociální skladba města. Od poloviny století se v městské 

výstavbě uplatňuje vliv renesance. U starší zástavby, kde převažoval typ domu 

protáhlý  do  hloubky,  s  úzkým průčelím orientovaným do  ulice  docházelo  k 

přestavbám. Majetková mobilita  umožňovala  koupi  dvou domů vedle sebe a 

jejich spojení nebo se zastavovaly původní hospodářské dvory v zadních částech 

domu, čimž vznikala nová obytná křídla. Ve velkých městech a zejména v Praze 

se rozšířil  nájemní dům, kde kromě vlastníka,  jeho rodiny a  služebnictva žil 

nájemník,  který  provozoval  vlastní  živnost.  Změny  se  projevovaly  také  ve 

vnitřním uspořádání domu a vybavení interiéru, tak aby odpovídalo zvyšujícím 

se  nárokům  na  pohodlí  a  reprezentativnost4.  Měšťanský  dům  byl  základem 

majetku měšťana, přestože mohl vlastnit další různé nemovitosti ve městě či za 

hradbami.  Představoval  soukromou sféru,  ačkoliv  hranice  mezi  soukromou a 

veřejnou sférou byla v různých domech odlišná a závisela na jeho využití. V 

3 Ledvinka Václav, Pešek, Jiří, Praha, Nakladatelství lidové noviny 2000, str. 298 - 306
4 Petráň Josef, Dějiny hmotné kultury II., (2), Praha 1997, str. 522 - 524
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přízemí  domu se  často  nacházely  obchody  či  dílny  přístupné  osobám,  které 

nebyly s domácností spjaty, další prostory byly přístupné např. nájemníkům5. V 

horních patrech se nacházely soukromé prostory majitele domu. Nejdůležitějším 

reprezentačním  prostorem  přízemí,  kde  se  majitel  nemovitosti  stýkal  se 

zákazníky  byla  dolní  síň  neboli  mázhauz,  postupně  se  mázhaus  zvětšil  i  o 

prostor zadní komory, což byla místnost, která sloužila k průchodu do dvora a 

vznikla  tak  prostorná  hala6.  Po  jedné  nebo  obou  stranách   mázhauzu  se 

nacházely klenuté komory a také z něj vedly padací dvěře do sklepa vlhkého 

neboli lochu či pivnice. Z dolní síně také vedlo schodiště do obytného hořejšího 

patra.  Bývalo umístěno tak,  aby nerušilo optický dojem mázhauzu a ústilo v 

hořejší síni – mázhauzu, která sloužila ke společenským setkáním soukromého 

rázu. Z této síně se chodilo do hlavní světnice se dvěma okny a do komor s 

oknem jedním, pokud byl strop komory klenutý nazývala se sklep. Pokud měl 

dům ještě druhé patro, často odpovídalo rozložením místností prvnímu patru7. 

1.4. Měšťanská domácnost

Základní jednotku společenského života v raném novověku netvořila rodina, ale 

domácnost.  Rodina v moderním smyslu vzniká až v 18.  st..  Domácnost byla 

tvořena lidmi žijícími pod jednou střechou a podléhajícími autoritě pána domu. 

Většinou tedy jeho ženou a dětmi, děvečkami a tovaryši. Základem domácnosti 

nebylo pouze pokrevní příbuzenství, ale právní jednota a pracovní pospolitost. 

Velikost domácnosti a složení jejích členů bylo velmi proměnlivé a záviselo na 

velikosti majetku, charakteru obživy a formě sídla. Vlastní rodinné jádro bylo 

poměrně  malé  bez  ohledu  na  velikost  domácnosti.  Postavení  pokrevně 

spřízněných členů domácnosti vůči pánovi domu se nijak nelišilo od postavení 

čeledě. Pánovi domu podléhali všichni členové domácnosti bez rozdílu, jemu 

patřil veškerý movitý i nemovitý majetek, zastupoval a reprezentoval domácnost 

na  veřejnosti,  byl  zodpovědný  za  veškerou  výrobní  činnost,  výchovu  dětí, 

zajištění dostatečné obživy a také za mravnost všech členů domácnosti, jimž měl 

sám  jít  příkladem.  Sociální  status  domácnosti  se  nepoměřoval  jen  velikostí 

majetku, ale významnou roli hrála čest domu. Aby měšťan udržel čest a dobré 

5 Václav Bůžek a kol, Společnost českých zemí v raném novověku, 2010, str. 364 - 365
6 Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II., sv. 2, Praha 1997, str. 522 - 524
7 Zikmund Winter, Zlatá doba měst českých, Praha, 1913, str. 41
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jméno svého domu musel dodržovat psaná i nepsaná pravidla soužití v městké 

pospolitosti,  k  níž  patřil.  Žena  se  na  udržování  dobrého  jména  domácnosti 

podílela svou schopností být dobrou hospodyní a ctnostnou manželkou. Jelikož 

byla  prakticky  izolována  od  veřejného  života,  nemohla  dům  reprezentovat 

navenek, vyjímečně v případě úmrtí manžela, většinou však v těchto případech 

musela  tyto  úkoly  přenechat  některému  mužskému  příbuznému  či  jinému 

poručníkovi,  jenž mohl  být  uveden ve kšaftu.  Žena byla vždy v podřízeném 

postavení, ale povinnosti se lišily v závislosti na typu domácnosti a stavovském 

postavení. Ve městech  jeden dům často obývalo více domácností, zejména poté, 

co  se  rozšířilo  nájemní  bydlení.  Každá  domácnost  se  lišila  v  závislosti  na 

stavovské  příslušnosti  a  organizačně  pracovních  kritériích:  jinak  vypadala 

domácnost řemeslníka a jinak domácnost kupce či obchodníka nebo úředníka8. 

8 Van Dulmen, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku, Argo, 1999, str. 13 - 41
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2. CHARAKTERISTIKA PRAMENŮ A LITERATURY

2.1. Literatura: dosavadní bádání

Na přelomu 19. a 20. století vzrůstal zájem o zkoumání kulturních dějin, jejichž 

pozornost  se  soustředila  zejména  na  zkoumání  každodenního  života  lidí  v 

minulosti,  na postavení  člověka ve společnosti,  na jeho materiální  a  kulturní 

zázemí. Hlavními představiteli českého kulturního dějepisu na přelomu 19. a 20. 

století, který se vyznačoval etnografickým přístupem k historickému materiálu a 

deskriptivní metodou jsou Čeněk Zíbrt a Zikmund Winter. Jejich díla, která se 

věnovala měšťanskému prostředí ranného novověku jsou postavena na pečlivém 

výzkumu archivních materiálů9. Od poloviny 70. let 20. století, kdy se pozornost 

mnoha českých i zahraničních historiků přesunula k problematice každodennosti 

a  materiální  kultury,  začaly  být  prameny  testamentární  a  inventární  povahy 

vyhledávaným  zdrojem  informací. Pro  poznání  každodenního  života  jsou 

pozůstalostní  inventáře  cenným  pramenem,  který  stojí  na  pomezí  památek 

písemných a hmotných svou schopností vypovídat v obou ohledech10. U nás se 

soustavný výzkum pozůstalostních inventářů rozběhl nezávisle na sobě zejména 

v  Praze  a  Olomouci.  V  Praze  se  výzkumu  inventárních  pramenů  věnovala 

zejména skupina badatelů o okolo J. Petráně a R. Nového, která se zabývala 

problematikou měšťanské kultury 16 – 18. století. Pod vedením Josefa Petráně 

vznikla čtyřsvazková publikace Dějiny hmotné kultury. Hmotnou kulturou všech 

složek raně novověké společnosti se zabývají dva svazky druhého dílu zmíněné 

publikace11.  Na  Moravě  se  problematice  dějin  Olomouce  v  16.  a  17.  století 

věnovala  zejména  J.  Holinková.  Výzkumem  pozůstalostních  inventářů  se 

zabýval také Jiří  Pešek, zkoumal testamentární a inventární praxi  pražských 

měšťanů,  její  vznik,  vývoj,  formální  a  obsahovou stránku inventářů a  právní 

zakotvení12. Své poznatky uplatnil mimo jiné také ve studii o životě měšťanů v 

9 Např. Zíbrt, Čeněk: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný XV. a  XVI. věku, I., II, Praha 
1892, Winter Zikmund:Zlatá doba měst českých, Praha 1913, Týž: Z rodiny a domácnosti 
staročeské. Ze života XVI. Století, Praha 1911
10 Pešek, Jiří: Pozůstalostní inventáře jakopramen poznání kultury každodenního života, str. 30, 
in: Opera Historica sv.1, Kultura každodenního života českých a moravských měst v 
předbělohorské době, 1991 
11 Petráň, Josef:  Dějiny hmotné kultury II.(1-2) - kultura každodenního života od 16. - 18. 
století, Praha, 1995, 1997.
12 Pešek, Jiří: Pražské knihy kšaftů a inventářů. Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době 
předbělohorské. In:  PSH XV, 1982, str. 63-93.
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předbělohorských  Čechách,  v  níž  popsal jejich  školní  vzdělání  a  knižní, 

výtvarnou i hudební kulturu13.  Měšťanskou společností předbělohorské doby se 

zabývala také  Olga Fejtová. Své bádání směřovala na Nové Město pražské a 

jeho  sociálně-ekonomický  potenciál  z  hlediska  domovního  majetku.14 

Přínosným je  také její  příspěvek k  problematice   měšťanských elit.15 Zdeněk 

Hojda byl dalším badatelem, který svůj výzkum zaměřil k výtvarným dílům v 

inventářích staroměstských měšťanů. Zaznamené obrazy anylyzoval z hlediska 

autorského,  tematického  i  cenového.16 V  jižních  Čechách  se  zkoumáním 

měšťanské společnosti věnoval okruh badatelů kolem Václava Bůžka v Českých 

Budějovicích. Zabývali vybavením měšťanských domácností a jejich kulturou, 

pozornost zaměřili na přenos kulturních vzorů z aristokratického prostředí do 

prostředí  měšťanského.17 Pozornost  věnovali také  stratifikačním  a 

metodologickým možnostem při studiu dané problematiky.18 

Výsledky  dosavadních  výzkumů  a  jejich  srovnání  s  analýzami  inventářů  v 

sousedních  zemích  prokázaly  provázanost  české  předbělohorské  kultury  s 

hmotnou  i  duševní  kulturou  rakouských,  slezkých  a  hornouherských  měst. 

Ukázalo se, jak významnou roli při utváření měšťanské kultury hrály vzory a 

životní  vzorce domácích i  zahraničních center,  a jak důležité  byly pro šíření 

kulturních inovací obchodní, studijní a informační vazby mezi městy.19 

Společností  v  českých  zemích  v  16.  -  18.  století  se  zaobírá  také  obsáhlá 

publikace Václava Bůžka a jeho kolektivu, která podává obraz sociálních dějin 

společnosti  raně  novověkých  českých  zemí.  Sleduje  kolektivní  identity 

13 Týž: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547 – 1620 (Všední dny 
kulturního života). Praha 1993.
14 Fejtová, Olga: Příspěvek k sociálně- ekonomické charakteristice Nového Města pražského v 
17.  století  –  domovní  majetek  jako  výraz  sociálně- ekonomického  potenciálu  města.  In: 
Documenta Pragensia XVII, 1998, str. 171-183.
15 Táž:  Měšťanské elity na Novém Městě pražském v 17. stole tí a knižní kultura. In: 
Documenta Pragensia XXII, 2004, str. 159-174.
16 Hojda, Zdeněk: Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627 – 1740 . 
Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I. In: PSH XXVI, 1993, str. 38- 102.
17 Bůžek, Václav – Bůžková, Hana: Klenoty v renesančních a manýristických domácnostech na 
jihu Čech. In: JSH LXIII, 1994, s. 23-41.
18 Bůžek, Václav, Bůžková, Hana, Stejskalová, Jana: Měšťanské domácnosti v 
předbělohorských jižních Čechách (Prameny, metody, stratifikace). In: JSH LIX/2, 1990, str. 65-
79.
19 Pešek,Jiří: Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání kultury každodenního života, str. 30 
in: Opera Historica sv.1, Kultura každodenního života českých a moravských měst v 
předbělohorské době 
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jednotlivých struktur  společnosti  a  jejich  proměny,  svůj  díl  ozornosti  věnuje 

městům a  měšťanské  společnosti.20 Podrobné  dějiny  pražských  měst  sleduje 

kniha Václava Ledvinky a Jiřího Peška.21 Městům, jejich politickému postavení, 

ekonomické  situaci  a  sociální  skladbě  a  mentalitě  jejich  obyvatelstva  v 

předbělohorské  době  se  věnuje  Josef  Janáček  v  syntéze  českých  dějin  doby 

předbělohorské22, jeho práce však sleduje toto období pouze do r. 1547. Období 

po přenesení   dvora císaře Rudolfa  II.  do Prahy až do roku 1620 se věnuje 

Jaroslav  Čechura.  V  knize  se  mimo  politických  událostí  zabývá  kulturou 

rudolfínské Prahy, hospodářským vývojem a její každodenností23.  

2.2. Prameny a metoda

Prameny

Téma měšťanské domácnosti a její každodennosti je možné zkoumat v mnoha 

rovinách.  Pro  výzkum  raného  novověku  již  existuje  celá  řada  písemných 

pramenů, záleží tedy na pohledu, ze kterého je téma zkoumáno. Ekonomickou 

situaci domácnosti mohou pomoci osvětlit účty či zástavy měšťanského majetku 

v židovských rejstřících, k lepšímu pohledu do stravovacích návyků a jídelníčku 

novověkého měšťana mohou přispět kuchyňské instrukce nebo kuchařské knihy. 

Uspořádání rodinných vztahů mohou pomoci rozluštit testamenty. Vzhledem k 

povaze  mé  práce,  která  si  klade  za  cíl  nahlédnout  do  oblasti  měšťanského 

soukromí, jsou nejvhodnějším pramenem inventáře pozůstalostí, jelikož jsou v 

nich uvedeny téměř veškeré předměty, které se mohly v domácnostech nacházet. 

Pozůstalostní inventáře jsou také vhodným pramenem vzhledem k minimální 

subjektivitě jejich povahy. 

Pozůstalostní inventář je soupis všech věcí po zemřelé osobě,  který vznikl v 

zájmu města,  vdovy,  sirotků  nebo  věřitelů  zemřelého.  Pravidla  o  pořizování 

inventářů  ustanovuje  Koldínův  zákoník  z  r.  157924,  jsou  v  něm  jmenovány 

situace, ve kterých je radno provést inventární soupis, tato ustanovení jsou však 

spíše v obecné rovině. 

20 Bůžek, Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku, Praha 2010, str. 119 – 
140, str. 356 - 402
21 LedvinkaVáclav, Pešek Jiří, Praha, Nakladatelství lidové noviny 2000
22 Janáček, Josef: České dějiny. Doba  předbělohorská, I/1. Praha 1971,  str. 142-149.
23 Čechura, Jaroslav: České země v letech 1584 – 1620, Praha, 2009
24 Článek D XIII, D XXI, E XXVII a F III
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Z moci úřední se inventarizace prováděla za účelem zřízení poručenství a správy 

sirotčího majetku, v případě odúmrti  připadající městu, a také byly inventáře 

pořizovány  při  zjišťování  okolností  kriminálních  deliktů  či  u  osob  od práva 

sběhlých. Až na vyjímky inventáře nevznikaly z iniciativy zemřelých majitelů. 

Soukromá  iniciativa  se  projevila  v  případě,  že  měl  nebožtík  velké  dluhy  či 

naopak  pohledávky,  a  o  provedení  inventarizace  tak  mohli  zažádat  sami 

pozůstalí. Na druhé straně docházelo ke snaze se inventarizaci a s ní spojeným 

nepříjemnostem  pro  pozůstalé  vyhnout  jejím  zákazem  uvedeným  ve  kšaftu. 

Inventarizace mohla postupovat dvěma působy: po místnostech,  jak co přišlo 

inventarizační komisi pod ruku nebo je zápis veden po tématických skupinách 

předmětů. Provedení inventarizace bylo spoplatněno, ale přesná výše poplatku 

není známa.25 

Pozůstalostní inventáře, které jsem zvolila jako vzorek pro svůj výzkum, jsou 

zařazeny ve staroměstských knihách inventářů v archivu hlavního města Prahy. 

Jedná se o sbírky rukopisů AMP sign. 1173 a sign. 1174. Kniha sign. 1173 má 

410 nově přečíslovaných fólií,  sign.  1174 jich  má 535.  V předkládané práci 

používám nové číslování stránek. Tyto knihy obsahují inventární zápisy z let 

1584 – 1597 a z let  1598 – 1617, přičemž jako horní  časovou hranici  jsem 

zvolila rok 1612, kdy končí období vlády Rudolfa II.. 

Staroměstské knihy inventářů byly psány na papíře a opatřeny koženou vazbou. 

Zápisy  byly  vedeny  v  českém  jazyce,  jelikož  inventarizace  byla  prováděna 

jazykově českou městskou radou bez ohledu na jazykovou příslušnost zesnulého 

měšťana.  V případě  Starého Města probíhal  soupis  pozůstalostního inventáře 

podle určitého schématu. Každý inventář začínal jménem nebožtíka, v některých 

případech  je  uvedeno  jeho  povolání.  Následovalo  datum,  kdy  se  uskutečnil 

soupis, výpis svědků přítomných u inventarizace, což byli ve většině případů 

dva  členové  městské  rady  a  poručníci  vdovy  a  sirotků,  kteří  byli  určeni 

purkmistrem nebo ustanoveni v kšaftu. Pokud se inventarizace účastily ještě jiné 

osoby,  jsou  uvedeny  také.  Jako  další  jsou  uvedeni  pozůstalí  –  manžel  či 

manželka a  sirotci,  u nichž je  také uvedeno,  zda jsou zletilí  či  nikoliv.  Poté 

25 Pešek, Jiří : Pražské knihy kšaftů a inventářů, Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době 
předbělohorské, str. 80-83, in: PHS 15, Praha 1982
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následoval výpis nemovitostí,  které nebožtík vlastnil nebo je zmíněn dům, ve 

kterém žil. V případě, že nebyl dům ještě celý zaplacen, je to uvedeno. Pokud 

vlastnil domů více bývala inventarizace prováděna pouze v tom, který obýval. 

Bydlel  –  li  zesnulý  v  podnájmu,  je  zaznamenána  také  tato  skutečnost. 

Následoval  popis  movitého  majetku,  tak  jak  se  nacházel  v  jednotlivých 

místnostech, v případě klenotů nebo knih často po tématických celcích. Nakonec 

je v některých případech uvedena peněžní hotovost, dluhy a pohledávky. 

Výzkum  může  komplikovat  skutečnost,  že  v  mnoha  případech  některé  z 

uvedených údajů chybí. Inventář nemusí také nutně obsahovat všechen majetek 

zesnulého,  jelikož  pozůstalí  mohli  mít  zájem  některé  předměty  zamlčet  či 

nějakým  způsobem  vyjmout  ze  seznamu,  aby  je  mohli  použít  k  vlastnímu 

prospěchu.  Komise  také  často  nepopisovala  veškeré  vybavení  domácnosti 

detailně, některé předměty jako knihy nebo obrazy jsou popsány pouze zběžně 

či je pouze uveden jejich počet bez přesné specifikace. V některých případech je 

neúplnost inventáře naprosto zřejmá, neboť v něm chybí předměty, které daná 

osoba  nemohla  nemít,  jako  věci  denní  potřeby  nebo nábytek.  V  mnoha 

případech sice inventární záznamy uvádějí seznamy dlužníků a věřitelů, je však 

velmi obtížné rekonstruovat skutečnou finanční situaci dotyčného. Inventář tedy 

v tomto ohledu nemusí vypovídat o skutečné movitosti zemřelého. Také obraz 

měšťanské společnosti získaný rozborem inventárních seznamů platí především 

pro  její  střední  vrstvy.  Nejbohatší  patricijové  často  ve  kšaftu  inventarizaci 

zakazovali  a  u  těch  nejchudších  nebylo  co  inventarizovat  nebo  z  čeho 

inventarizaci  zaplatit.  Při  zpracování  těchto  pramenů  je  tedy  potřeba  určité 

tolerance  a  na  výsledky  analýz  je  nutné  nahlížet  s  vědomím  možného 

zkreslení26.  Přesto  jsou  pozůstalostní  inventáře  jsou  pro  poznání  kultury 

měšťanského soukromí velmi přínosným pramenem.

Metoda 

Možnosti  zpracování  a  analýzy  pramenů,  které  se  týkají  každodennosti  raně 

novověké měšťanské společnosti   se  různí  v  závislosti  na  otázkách,  které  si 

výzkumník klade. Samotný pojem sociální skladby je dost široký, společnost je 

26 Ke kritice pramenů inventární a testamentární povahy se vyjádřili např. 
Bůžek, Václav, Bůžková, Hana , Stejskalová, Jana: Měšťanské domácnosti v předbělohorských 
jižních Čechách, s. 69. in: JSH LIX/2, 1990
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možné  stratifikovat  na  základě  různých  kritérií.  Výzkumný  vzorek  pro 

předkládanou práci tvoří sto pozůstalostních inventářů měšťanů Starého Města 

pražského z let  1584 – 1612. Vzorek byl  koncipován na základě náhodného 

výběru.  V  závislosti  na  údajích,  které  jsem  získala  rozborem  inventárních 

záznamů daného vzorku, jsem se rozhodla vzorek stratifikovat podle množství 

cenných  předmětů  a  množství  a kvality  každodenně  používaných  předmětů. 

Vycházela jsem přitom z kvantitativní i kvalitativní analýzy obsahu inventárních 

soupisů, tudíž jsem hodnotila nejen množství zaznamenaných předmětů, ale také 

jejich  kvalitu  a  provedení. U některých  inventářů  je  zřejmé,  že  soupis  není 

kompletní,  proto  jsem přihlédla  k  dalším  objektivním skutečnostem,  jako  je 

vlastnictví  nemovitostí  či  povolání  dané  osoby,  pokud  byla  tato  skutečnost 

uvedena.  Je  zřejmé,  že  osoba  vlastnící  několik  nemovitostí  se  strohým 

inventářem  nebyla  nemajetná.  Stějně  jako  osoba,  která  žila  v  nájmu  a  její 

inventář je velmi bohatý. Tyto informace se v kombinaci s vlastnictvím ostatních 

předmětů ukázaly jako velmi přínosné. Údaj o ceně domu je však zaznamenán 

pouze  ve  zlomku sledovaných inventářů,  proto  nebyl  použitelný,  stejně  jako 

záznamy  o  hotových  penězích,  dluzích  a  pohledávkách. Vzhledem  k 

různorodosti  obsahu  pozůstalostních  inventářů  nebylo  možné  při  jejich 

kategorizaci uplatnit čistě kvantitativní hledisko. Každý inventář jsem zkoumala 

samostatně  a  porovnávala  ho  s  ostatními.  Ke každému  z  nich  bylo  nutné 

přistupovat komplexně, což do kategorizace vnáší určitou míru subjektivity.  Z 

toho důvodu je moje rozdělení použitelné pouze pro tento konkrétní vzorek a je 

nemožné ho generalizovat.
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3.  MĚŠŤANSKÉ  DOMÁCNOSTI  VE  SVĚTLE  POZŮSTALOSTNÍCH 

INVENTÁŘŮ

3.1. Majetková  a sociální skladba měšťanských domácností

Na  základě  provedeného  rozboru  obsahu  inventářů  pozůstalostí  jsem 

staroměstské dománosti rozdělila do tří majetkových kategorií. Hlavním, ale ne 

jediným kritériem bylo vlastnictví cenných a reprezentativních předmětů, které 

demonstrují prestiž majitele. Dalším důležitým kriteriem bylo množství, kvalita, 

materiál  a  uměleckořemeslné  provedení  předmětů  každodenní  potřeby. Do 

kategorie  (a)  jsem  zařadila  ty  domácnosti,  ve  kterých  se  vyskytuje  pouze 

vybavení  a  předměty  nutné  k  uspokojování  základních  životních  potřeb  a 

nevyskytují  se  zde  cenné  předměty  nebo  pouze  v  několika  kusech.  Tyto 

předměty  mohly  mít  památeční  hodnotu  nebo  mohly  být  darem.  Do  této 

kategorie patří 29 osob z mého vzorku.

Do kategorie (b) jsem zařadila inventáře, kde se cenné předměty vyskytovaly již 

v hojnější míře a vybavení nábytkem a předměty denní potřeby byly uváděny ve 

větším množství a kvalitě. Tato kategorie je nejpočetnější, patří sem 45 osob.

Do kategorie (c) patří  ty inventáře, kde se nachází velké množství cenností v 

nejvyšší  kvalitě  a  rozmanitosti.  Vysokému standardu odpovídá také množství 

nádobí,  prádla  a  šatstva  a  použité  materiály  jsou  dražší  a  kvalitnější.  Této 

kategorii odpovídá 26 osob z mého inventáře.  Z tohoto rozdělení vyplývá, že 

nejpočetnější vrstvou je vrstva středně zámožných měšťanů. 

Tyto údaje je možné doplnit údaji o nemovitém majetku, který byl v inventářích 

u některých osob uveden. U sedmnácti osob z celkového počtu 29 z kategorie 

domácností  (a)  je  v  inventárních  záznamech  uvedeno,  že  žili  v  domě,  který 

vlastnili, ve dvou případech se jednalo o dům nedoplacený. Kromě tohoto domu 

již jinou nemovitost nevlastnili. Dva z duchovních žili podle záznamů na faře, u 

sedmi osob je poznamenáno, že žili v domě u někoho jiného – zda v nájmu nebo 

u příbuzných není uvedeno a u zbývajících třech osob se o podmínkách jejich 

bydlení nepodařilo zjistit nic.

Ve skupině (b) jsou údaje o nemovitém majetku následující: ze skupiny 46 osob 
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vlastnily dvě osoby dva domy, osm osob jeden dům a k němu nějakou jinou 

nemovitost – zahradu či vinici nebo chmelnici a 22 osob vlastnilo jeden dům. 

Osm osob žilo v domě u někoho jiného a u šesti veškeré údaje chybí. 

Z 25 osob v kategorii (c) jich 13 vlastnilo jeden dům a k němu ještě nějakou 

nemovitost jako je zahrada, vinice, pole nebo chmelnice. Dva domy a většinou 

další nemovitost vlastnilo 8 osob, v jednom případě je uvedeno vlastnictví čtyř 

domů, mlýnce, vinice a dvou chmelnic, jednou je uveden majitel třech domů a 

vinice. V jednom případě je uvedeno, že zesnulý bydlel v domě svého syna a 

dvou zbývajících osob nebylo možné zjistit nic.

Vzhledem ke skutečnosti,  že inventární záznamy uvádějí ceny domů pouze v 

zanedbatelném množství případů, a tedy ji není možné použít ke srovnání, jsou 

údaje týkající se vlastnictví domů pouze orientační. V cenách jednotlivých domů 

v závislosti na jejich velikosti a poloze byly jistě značné rozdíly. 

Z inventárních zápisů je možné u některý osob zjistit jejich povolání, podařilo se 

mi to ve skupině (a) z celkového počtu 29 osob u 19 případů. Většinou se jedná 

o řemeslníky – najdeme tu krejčího, ručníkáře, kotláře, kožešníka či mlynáře, ve 

třech případech duchovní.  

Ve skupině (b) se mi z celkového počtu 45 osob podařilo zjistit jejich povolání 

pouze u dvanácti. Patnáct osob z této skupiny však tvoří ženy, u nichž nebylo 

povolání udáváno. Z těchto dvanácti osob je jeden úředník – písař, dva z nich 

vlastní krám, není však uvedeno jaký a osm z nich vykonává řemeslo. Je tedy 

zřejmé,  že  ačkoliv  v  předchozí  kategorii  byla  většina  uvedených  osob 

řemeslníky,  majetková  úroveň  těchto  dvou  skupin  se  značně  liší.  Zřejmě  v 

závislosti na prestiži a výnosnosti vykonávaného řemesla. Zde najdeme zlatníky, 

řezníky a rukavičkáře, dvorského sklenáře či řezbáře. 

V kategorii (c) jsem z 26 osob zjistila povolání u 14, u zbylých 12 osob, z nichž 

je pět žen,  nebylo uvedeno. Z těchto 14 osob jsou dvě známými představiteli 

měšťanských  elit  -právník,  politik  a  humanista  Sixt  z  Ottersdorfu  a  Ludvík 

Korálek. Sedm osob kromě svého dalšího zaměstnání, zastávalo úřad radního. 

Najdeme mezi nimi obchodníky - se suknem, s vínem a kožešinami, cechmistra 

šmukýřů, cechmistra soukeníků a pivovarníka. Z ostatních zjištěných povolání 

se  v  této  skupině  osob  vyskytuje  obchodník  s  kramářským  a  železářským 
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zbožím, obchodník se suknem, kožišník a zlatník.  

Je  zde  tedy  zřejmá  provázanost  mezi  majetkovou  a  sociální  skladbou 

měšťanského  obyvatelstva,  s  výnosným  povoláním  se  pojí  majetek  a 

společenská prestiž, což je patrné zejména ve třetí sledované skupině (c).

3.2. Vybavení měšťanských domácností 

3.2.1. Nábytek a dekorace interiéru

Nábytek nacházíme ve všech třech typech domácností, liší se však jednak jeho 

množství a hlavně kvalita a uměleckořemeslné provedení. Nábytkem, který se 

nachází ve všech typech domácnosti jsou truhly – dřevěné, okované a železné, 

almary, stoly, židle, stolice a postele. Do truhel se ukládaly šaty, ložní prádlo, 

povlečení,  nádobí,  knihy,  nářadí  či  jiné  předměty,  což  je  patrné  ze  zápisů 

vedených po místnostech.  V almarách většinou  nacházíme  šaty,  prádlo  nebo 

nádobí, někdy je uveden typ almary, např. almara na šaty, almara k vaření nebo 

almara  spižní.  Nicméně  ze  záznamů  je  patrné,  že  většina  měšťanů  si  na 

systematické zařazování věcí nepotrpěla, v jedné truhle či almaře je možno mezi 

prádlem najít nářadí či kuchyňské nádobí a další předměty.  K ukládání nádobí 

sloužily také misníky. Postele bývají uváděny s nebesy nebo bez nebes. Lůžka s 

nebesy byla prostá či nízká anebo velká se stupadly – nízkými schodky. Nábytek 

není v mnoha případech dobře popsán, často je uvedeno pouze o jaký kus se 

jedná, např. truhla – bez bližší specifikace. 

 V domácnostech typu (a) se vyskytují zejména dřevěné truhly rozličných barev 

a někdy truhly malované, zejména je zastoupena barva žlutá, zelená, červená, 

bílá  a  černá,  nikdy  však  modrá,  a  to  dokonce  ani  v  lépe  vybavených 

domácnostech  druhých  dvou  kategorií.  Otázkou  je,  zda  byla  modrá  barva 

nedostupná nebo jen nebyla moderní a měšťanům se nelíbila. Pravděpodobnější 

odpovědí bude nedostupnost, modrá barva se vyráběla z indiga, které bylo velmi 

drahé. Velikosti truhel se různily, v některých případech je v inventáři uvedena 

přesná velikost např. truhla tříloketní, většinou však je velikost uvedena pouze 

přibližně  –  jako  truhla  velká,  prostřední,  menší,  vysoká  nebo  nízká.  Ostatní 

uvedený nábytek  se vyskytuje  v jednoduchém provedení  bez  zdobení  také  v 

těchto barvách. Obvyklým vybavením je šrák, stojan zhotovený ze zkřížených 

latěk, na který se zavěšovaly šaty a prádlo. 
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Domácnosti typu (b) byly vybaveny stejným typem nábytku jako domácnosti 

typu (a), rozdílem je zejména množství nalézaných kusů. Kromě těchto kusů 

jsou v inventářích uváděny v nepříliš vysokém počtu kusy výstavnější jako jsou 

truhly, stoly či židle potažené koží nebo suknem, některé menší kusy nábytku 

vykládané, zejména maličké truhličky, do nichž se ukládaly dopisy nebo šperky. 

Interiér  je  výstavnější  a  je  zde  zřejmá  snaha  o  reprezentaci.  K  předmětům 

plnícím v interiéru estetickou a reprezentační funkci patří zejména koberce na 

stolech  a  stěnách,  trofeje  –  paroží  lesní  zvěře  a  kožené polštáře  na  sedacím 

nábytku, závěsy kolem oken a postelí, zrcadla a v některých z těchto domácností 

se  nacházejí  obrazy.  Většinou se jedná  o portréty,  tzv.  kontrfekty,  rodinných 

příslušníků,  ale  najdeme  mezi  nimi  i  obrazy  jiných  žánrů  označované  jako 

figury v rámu. Janu Šmídovi – dvorskému sklenáři patřily kromě kontrfektů dětí 

a  několika  obrazů  “tři  figury  na  plátně  olejovými  barvami  

malované27.”Vzhledem  k  tomu,  že  vybavení  jeho  domácnosti  bylo  jinak 

skromné, vlastnictví těchto obrazů vypovídá o jeho zřejmé zálibě v umění. 

Ve  třetím  typu  domácností  se  kromě  běžného  nábytku  uvedeného  výše, 

vyskytují také ve větším množství kusy výstavnější, které se v menším množství 

nalézají v domácnostech kategorie (b). Nacházíme zde vykládané i velké kusy 

nábytku jako jsou postele nebo almary a také almarky na stěnách, prosklenné, 

sloužící k vystavování vzácných kusů nádobí a kuriozit28. Stoly mají vyřezávané 

nohy a zdobené trnože. Inventární záznamy hovoří o deskách stolů z mramoru, 

opuky či jiného kamene.  “Mramorový stůl s erbem” nalezneme v pozůstalosti 

Ludvíka  Korálka29.  Běžné jsou  v  těchto  domácnostech   tzv.  šrajbtiše  -  psací 

desky,  často  s  přihrádkami,  v  některých  případech  u  něj  byl  i  kalamář.  Do 

šrajbtišů si jejich majitelé ukládali rozmanité drobné předměty a hlavně různé 

dokumenty, listiny a dopisy. Vlastnictví šrajbtišů vypovídá o tom, že měšťané 

běžně psali,  což svědčí  o důrazu na vzdělání.  Koží a suknem potažené kusy 

nábytku  jsou  běžné,  běžná  jsou  také  zrcadla  a  obrazy.  V  pozůstalostním 

inventáři Teodora Sixta z Ottersdorfu je zaznamenáno 46 obrazů.30 Ve většině 

případů je uvedeno pouze množství kusů, ze záznamů však vyplývá, že kromě 

27 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 380v.
28 Srov. Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury II. (2), str. 532
29 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 127r.
30 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. Sign. 1174, fol. 84r. - 88r.
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portrétů vlastních a členů rodiny, byly oblíbené portréty panovníků a biblické 

motivy. Ludvík Korálek kromě jiných obrazů vlastnil několik obrazových map.31 

Ve  všech  domácnostech  této  kategorie  se  našly  alespoň  jedny  hodiny  nebo 

hodinky.  Hodiny jsou v záznamech uváděny především přesýpací,  bicí  a  též 

hodiny s budičem.  Skutečnou sběratelskou vášeň, projevil Severýn Rudner. V 

jeho inventáři jsou zaznamenány:  “okrouhlé hodinky s budíkem, hodinky bicí  

pozlacené, bicí hodinky s budíkem, bicí hodinky hladké, maličké stojací hodinky,  

pozlacené hodiny na stěně.”32 Hodiny kromě své praktické funkce, plnily funkci 

estetickou a reprezentativní a stejně jako ostatní předměty s vysokou uměleckou 

a řemeslnou úrovní zpracování sloužily svým majitelům k demonstraci prestiže, 

bohatství  a  společenského  postavení.  Kromě  toho  mohou  vypovídat  o 

soukromých zájmech jejich majitelů – velké sbírky předmětů stejného druhu v 

tomto případě hodin, u jiného obrazových map, svědčí spíše o zájmu o danou 

oblast  než o snaze o reprezentaci.

Otázku vyvolává vlastnictví  a  vystavování  paroží.  Holdovali  měšťané lovu a 

vystavovali tak svoje úlovky nebo se jedná o pouhé napodobování šlechtických 

sbírek loveckých trofejí?

Lov zvěře patřil k výsadám šlechty, nepatřil mezi měšťanské zábavy, navíc je 

paroží v inventářích uváděno velmi často a není pravděpodobné, že by všichni 

tito měšťané holdovali lovu, ptoto je pravděpodobné, že vystavování paroží je 

pouze formou snahy o přiblížení se vyšší stavovské kultuře. Stejně tak vyvolává 

otázku častý výskyt rozmanitých druhů zbraní a částí zbroje. Byly tyto zbraně 

opravdu užívány nebo jejich vlastnictví pouze zvyšovalo prestiž majitele? Zbroj 

a rozličné zbraně, jako jsou meče, dýky a oštěpy nalézané na stěnách místností 

jako dekorace zcela jistě slouží stejnému účelu jako zmiňované  lovecké trofeje. 

Na  druhé  straně  často  nalézané  palné  zbraně  jako  jsou  ručnice  zcela  jistě 

sloužily k obraně měšťanova majetku a života.

3.2.2. Vybavení kuchyně a stolování

Sledované  inventáře  pozůstalostí  neprozrazují  nic  o  technickém  vybavení 

kuchyně, je v nich však zaznamenáno mnoho kuchyňského nádobí. K přípravě 

pokrmů se používaly různé kotlíky,  hrnce,  rendlíky,  pekáče a pánve.  Kotlíky 

31 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 130v.
32 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 374r.
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jsou  zmiňovány  nejčastěji  měděné  a  někdy  je  udáno,  k  čemu  se  konkrétně 

užívaly.  Uváděny  jsou  kotle  prací,  tyto  se  často  objevují  s  nohama  nebo  s 

trojnožkou – drejfusem a měděné kotlíky k vaření ryb. Tyto kotlíky nacházíme v 

rozmanitých velikostech, v inventářích jsou většinou uvedené jako menší, větší 

nebo prostřední. U některých kotlíků je zmíněno, že k nim patří kruhy, které 

zřejmě sloužily k zavěšení nad ohniště. Kromě měděných kotlíků se setkáváme s 

kotlíky plechovými a železnými. 

Hrnce jsou v inventářích nejčastěji  uváděny měděné, setkáváme se s hrnci v 

kamnech, což byly nádoby, které se zasazovaly do kamen a udržovala se v nich 

teplá voda, také s měděnými hrnky na vodu a hrnci na ohniště, které se stavěly 

na trojnožku. K přípravě pokrmů z hrachu sloužily často zmiňované speciální 

hrnce  zvané  hrachovce.  Rendlíky  jsou  uváděny  v  rozličných  velikostech, 

nejčastěji  mosazné,  železné  a  měděné,  pekáče měděné,  mosazné a  plechové, 

pánve železné s železnými držadly. Ke standardnímu vybavení kuchyně patřily 

také železné  rošty  a  rožně v různých velikostech,  které  sloužily  k rožnění  a 

pečení  masa.  K  pečení  ryb  se  používaly  k  tomu  určené  mřížky,  nejčastěji 

drátěné. Dále ke kuchyňskému vybavení patří hmoždíře s paličkami, většinou 

mosazné a cínové, přičemž se s nimi opět setkáváme v několika velikostech. V 

inventářích jsou uváděny také  železné kuchyňské kleště, sekáčky, kuchyňské 

lžíce ze železa, plechu a mědi, struhadla, krouhadla, sítka, trychtýře, plechové, 

železné a měděné dršláky, což byly cedníky a šufany – naběračky. 

V kuchyních  se  setkáme  také  s  hliněným –  keramickým nádobím,  zejména 

hrnci, rendlíky, pánvemi a  dřevěným nádobím, avšak bez přesnější specifikace. 

S  kuchyňským  nádobím  se  ve  větší  či  menší  míře  setkáváme  ve  všech 

domácnostech,  liší  se  pouze  jeho  množství.  To  však  odráží  spíše  kapacitu 

kuchyně a velikost domácnosti než sociální postavení majitele.

Stolní  nádobí  je  v  inventárních  soupisech uváděno nejčastěji  cínové.  Cínové 

nádoby  plnily  v  domácnosti  funkci  užitkovou,  jiné  sloužily  k  dekoraci  a 

reprezentaci,  to  je  zřejmé  z  inventárních  zápisů,  které  často  uvádějí  cínové 

nádobí na římsách okolo místnosti.  

V inventářích se setkáváme s velkým množstvím cínového nádobí, někdy nejsou 

jednotlivé  kusy  popsány  a  je  uvedeno  jen  cínové  nádobí  obecně,  někdy  je 
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uveden počet příslušných kusů bez jejich podrobné specifikace, jindy je uváděna 

jeho  váha  v  centýřích33 a  jmenovitě  jsou  uvedeny  jen  výstavnější  kusy.  Ve 

sledovaném vzorku se setkáme s několika růnými druhy cínového nádobí.  V 

první řadě jsou to mísy a misky, bývá uvedena jejich přibližná velikost – misky 

menší,  větší  či  prostřední,  uváděny  jsou  misky  šalešní  –  omáčkové  a  malé 

vaječné misky. Cínové konvice a konvičky jsou v inventářích uváděny v mnoha 

velikostech.  Velikosti  jsou  uvedeny  v  žejdlících34 nebo  pintách35.   Největší 

konvice, které nalezneme ve sledovaném vzorku jsou osmižejdlíkové, nejmenší 

čtvrtžejdlíkové  tzv.  čtvrtky.  Dále  jsou  uváděny  cínové  větší  a  menší  flašky, 

někdy také flašky plechové. Cínové talíře jsou zaznamenávány v pouzdrech, kde 

jich  bývalo  obvykle  dvanáct,  často  jsou  nacházeny  samostatně  bez  pouzder. 

Inventáře uvádějí talíře různých velikostí a povrchových úprav. 

Cínové nádobí patřilo k běžnému vybavení všech domácností.  Liší  se hlavně 

jeho  množství  a  také  povrchová  úprava.  V  domácnostech  s  nejskromnější 

výbavou (a) patří  k běžnému vybavení zejména mísy,  misky, slánky, konvice 

různých velikostí a talíře. Kromě cínového nádobí zde narazíme na keramické 

misky a džbánky s cínovými víčky, běžné je dřevěné nádobí. V kategorii (b) 

kromě běžného cínového nádobí, kterého je větší množství a nádobí stejného 

jako  v  kategorii  (a)  nacházíme  také  v  některých  z  inventářů  cínové  talíře 

vyrývané a  slánky, pláty – tácy, štoudve na máslo a malé štoudvičky na med. 

Některé  inventáře  zmiňují  sklenice  a  malované  keramické  džbánky.  Při 

slavnostních příležitostech  se uplatnily  stříbrné  lžíce,  které  inventáře  zmiňují 

většinou mezi klenoty.  V domácnostech majetných (c) je cínové nádobí často 

uváděno na váhu, zmiňovány jsou pouze nějakým způsobem zajímavé a cenné 

kusy. Ludvík Korálek měl talíře i ostatní cínové nádobí opatřeno svým erbem.36 

Sklenice s pozlacenými okraji a také  tři alabastrové koflíky a dva alabastrové 

džbánky  vlastnila  Zuzana  Štrejtová  z  Varvažova37,  v  pozůstalosti  Adama 

Šmukýře se našly sklenice s erby38 a Sixt z Ottersdorfu byl majitelem sklenic 

33 1 centýř = 61,68 kg
34 Žejdlík = 1,936 litru
35 Pinta = 4 žejdlíky = 7,744 litru
36 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. Sign. 1174, fol. 134r.
37AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 196r.
38AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 103v.
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křištálových39. Ve velkém množství se zde objevují stříbrné méně také pozlacené 

lžíce  a  dokonce  v  několika  případech  vidličky.  Stříbrné  vidličky  se  našly  v 

pozůstalosti Matouše Krommera40, pozlacené patřily Valentinu Kirchmajerovi41, 

tyto bývají zmíněny mezi klenoty. Spolu s množstvím stříbrných a pozlacených 

koflíků, číší a konviček podtrhly společenskou prestiž svého majitele. Výskyt 

vidliček  je  velmi  vzácný a  svědčí  o  vysokém společenském postavení  jejich 

majitele. 

3.2.3. Prádlo a oděv 

Povlečení, ručníky, ubrusy, ubrousky, pleny a také některé oděvní součásti jako 

košile,  fěrtochy,  šátky,  rouchy  k  zavinutí  vlasů  či  čepce  jsou  v  inventárních 

soupisech uváděny jako šaty vinuté. Jejich množství a materiály, ze kterých jsou 

zhotoveny, či jejich povrchová úprava se  různí v závislosti na movitosti daného 

měšťana. 

S prádlem se setkáváme ve všech domácnostech, není mu však věnována nějaká 

zvláštní  pozornost.  Ve  skromněji  vybavených  domácnostech  (a)  je  prádla 

většinou pouze několik málo kusů, materiál nebývá uveden, prádlo se většinou 

vyrábělo z plátna, pouze pokud se jedná o nějaký výjimečný kus je uvedeno 

jeho zdobení, v druhém typu domácností (b) je nacházeno kusů prádla více, v 

případě  lepších  kusů  je  uveden  materiál,  většinou  cvilink  nebo  kment, 

výjimečně  drahý  damašek  a  zdobení.  Domácnosti  typu  (c)  byly  prádlem 

vybaveny dostatečně, ve většině případů je uvedeno množství jednotlivých kusů, 

jinde je uveden počet kusů prádla dohromady, damaškové prádlo není žádnou 

vzácností. Z inventářů se dozvídáme i o kusech plátna, někdy přímo např. plátna 

na ručníky, z čehož je zřejmé, že lidé si běžně některé kusy prádla zhotovovali 

sami. 

Mezi vinuté šaty jsou zařazovány mimo jiné košile, které se šily především z 

plátna a tvořily základní součást jak mužského tak ženského spodního oděvu. 

Jako čechlík  bývá v  pozůstalostních  inventářích  označována ženská  košile  z 

bílého plátna, která se oblékala pod živůtek. Košile široké a krátké se nazývají 

rukávce. Jako vobojek je označováno okruží či límec42.  Fěrtochem se rozumí 

39AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 87r.
40AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 213v
41AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 280v.
42 Safrtalová,  Zuzana: Oděv, schránka lidského těla i duše, 2010, str. 190
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plátěná  zástěra,  která  se  oblékala  přes  svrchní  oděv,  mohla  být  prostá  či  s 

vyšíváním.  Fěrtochy  nosili  jak  muži,  tak  ženy,  u  žen  však  fěrtoch  sloužil 

zejména jako módní doplněk a vyjadřoval jejich status hospodyně, u mužů byla 

zástěra především spojena s funkcí ochrany před znečištěním oděvu při práci. 

Šátky, rouchy a čepce sloužily jako ženská pokrývka hlavy. Prosté kusy byly 

vyráběny z plátna.  Jindy byly  hedvábné,  vyšívané  barevným hedvábím nebo 

zlatými  či  stříbrnými  nitěmi.  V  inventářích  nacházíme  také  čepce  zdobené 

perlami.  Tyto  zdobené  šátky,  roušky  a  čepce  jsou  často  v  inventárních 

záznamech  často  řazeny  mezi  klenoty.  Prosté  kusy  jsou  uváděny  ve  všech 

kategoriích, je tedy zřejmé, že se jednalo o běžnou oděvní součást, bez které se 

žádná měšťanka neobešla. 

Svrchní  oděvy  označované  jako  šaty  chodící  jsou  ve  sledovaných 

pozůstalostních  inventářích  často  pečlivě  popsány,  u  mnohých  lze  vyčíst 

materiál, barvu i zdobení daného kusu. Zaznamenávány jsou často i oděvy staré, 

ve špatném stavu. 

K výrobě oděvů se používala celá škála materiálů jako rozmanitá sukna, ať už 

místní  výroby nebo dovážená kvalitnější  sukna z  Flander,  Anglie,  Nizozemí, 

Francie, Španělska či Itálie. Z bavlněných a vlněných látek byl oblíben barchan, 

ferštat,  šamlat  a  haras.  Haras  byl  vlněná  látka  s  charakteristickou  texturou, 

kterou mu dodávala drsná kroucená vlna. Pravý šamlat byl velmi vzácná látka z 

velbloudí  srsti,  měšťané tudíž na své oděvy používali  vlněnou napodobeninu 

šamlatu43. Z  těžších hedvábných látek se v inventářích z měšťanského prostředí 

setkáváme s damaškem a karmazínem, z lehkých zejména s mochejrem ze směsi 

hedvábí a vlny, tykytou a aksamitem. Oděvy bývaly často zdobeny kožešinami, 

zimní kusy jimi byly podšívány. Setkáváme se zejména s kožešinami liščími, 

kuními, vlčími, králičími, beraními, spratkovými44, popelicovými45, v některých 

případech bobřími, vyjímečně sobolími. Jako spratky jsou označovány kožešiny 

z  mladých zvířat  převážně jehňat.  Letní  oděvy  byly  buďto  podšity  látkovou 

podšívkou nebo nebyly podšity vůbec.  Ženy i muži nosili  rukavice,  většinou 

koženné, najdeme zmínku také o rukavicích aksamitových.

43 Safrtalová Zuzana: Oděv, schránka lidského těla i duše, 2010, str. 122 - 123
44 Jako spratky jsou označovány kožešiny mladých zvířat, převážně jehňat
45 Břišní část kožešiny  druhu severské veverky
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3.2.4.Pánský šatník

Základním kusem spodního oblečení byla košile, která je v inventářích zpravidla 

uváděná  mezi  vinutými  šaty.  Na  košili  se  oblékal  kabát.  Ve  sledovaných 

inventárních  záznamech  se  setkáváme  s  kabáty  z  různých  materiálů,  se 

soukenými kabáty, kabáty šamlatovými, barchanovými a kanafasovými, a také s 

kusy z dražších hedvábných látek jako je tykyta, damašek, karmazín či aksamit. 

Pokud je zmíněna barva,  převládá barva šedá – popelatá a černá,  v několika 

případech  je  uvedena  bílá,  červená  brunátná  a  zelená.  Vyjímkou  nebyly  ani 

kabáty  kožené.  Často  byly  zdobeny  premováním  a  knoflíky  z  rozmanitých 

materiálů,  např.  mosaznými,  kostěnými,   stříbrnými  či  křišťálovými,  kratší 

kabátky jsou uváděny jako kabát popasní. V inventářích jsou zaznamenány také 

tzv. matrace – vycpávky do kabátu. Výrazným prvkem byly na kabátu rukávy, 

které  byly  často  ušity  z  jiného  materiálu  kontrastujícího  s  materiálem  těla 

kabátku. Rukávy mohly být vyměňovací, v inventářích bývají někdy uváděny 

zvlášť.  Ke kabátům muži nosili  kalhoty,  které  mohly být  vyrobeny ze stejné 

látky  jako kabát  a  tvořily  tak  komplet,  tyto  pak jsou  v inventářích  uvedeny 

společně. Kalhoty sahaly ke kolenům a jsou uváděny též pod názvem poctivice. 

Ke  kalhotům  se  oblékaly  punčochy,  mnohdy  barevné.  Punčochy  bývaly 

zhotovovány z kůže, harasu i hedvábí. Na krk si pánové připínali velké kruhové 

límce, tzv. obojky, které nesou nepopiratelný vliv španělské renesanční módy. 

Mezi mužské oděvy zmiňované v inventářích patří také sukně, které se oblékaly 

přes hlavu a byly buďto dlouhé nebo kratší v délce po kolena.

Svrchními oděvy, které se oblékaly na kabát byly šuby, pláště, mantlíky  koláry 

a kaftany. Šuba byla dlouhý plášť s rukávy. Ve sledovaném vzorku je zmíněna 

šuba soukená s kuní podšívkou a také šuba kanafasová. Variantou šuby byl také 

tzv.  horckop,  který  byl  zhotovován  z  drahých  materiálů.  Dalším  svrchním 

oděvem zachyceným v inventárních soupisech jsou pláště, nejčastěji se jedná o 

pláště soukené v černé barvě, méně často šedivé, ale setkáme se zde i s barvou 

fialovou, zelenou a hřebíčkovou. Zmíněny jsou také pláště ze šamlatu, kanafasu, 

harasu  nebo  karmazínu,  zmínky  najdeme o  pláštích  s  aksamitovými  předky. 

Krátký  pláštík,  který  se  nosil  přehozený  přes  ramena  se  nazýval  mantlík. 

Mantlíky se šily snad ze všech výše zmíněných materiálů.  Vliv španělské módy 
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je patrný na dalším druhu pláštíku, tzv. koláru. Kolár byl kratičký kabátek, který 

zakrýval jen ramena a dekolt, existoval však také v prodloužené délce s rukávy. 

Pokud  měl  kolár  rukávy  mohly  být  vyrobeny  z  jiného  materiálu.  Koláry  se 

nosily  převážně  kožené,  ale  šily  se  i  z  aksamitu,  šamlatu  či  sukna. 

Východoevropskou módu reprezentuje v šatníku staroměstských měšťanů kaftan 

zhotovovaný většinou ze sukna.  Veškeré svrchní oděvy byly nošeny ve všech 

ročních obdobích, pro chladné podzimní a zimní počasí sloužily kusy podšité 

rozmanitými kožešinami (viz. výše). Mimo ně nosili měšťané kožichy, většinou 

soukené,  ale  též  šamlatové  nebo  barchanové  podšité  beraní,  liščí  nebo  vlčí 

kožešinou. Dlouhá a honosnější varianta kožichu se nazývala šorcpelc. Nosily se 

šorcpelce  damaškové,  tykýtové  anebo  plátěné.  Jako  pokrývka  sloužil  pánům 

klobouk,  čepice  nebo  baret.  Oblíbené  byly  aksamitové  čepice  a  tzv.  plstky. 

Čepice  byly  také  zateplovány  nebo  zdobeny  kožešinou  jako  ostatní  oděvy, 

klobouky mohlo zdobit  peří.  V  inventářích se setkáváme také se smutečními 

plášti nošenými v období smutku po smrti příbuzného a cestovními oděvy, které 

jsou označovány jako rejtarské. Pouze několikrát jsou zmíněny boty, střevíčky a 

pantofle  bez  bližšího  popisu  a  specifikace.  V  inventárních  záznamech  se 

setkáváme také s tzv. šlofpelci, jednalo se o pláště, které se používaly k pobytu v 

nevytápěných místnostech, něco jako župany.

4.2.5. Dámský šatník

Základním dámským spodním oděvevem byla košile, tato košile je v inventářích 

uváděna také jako čechlík, krátké a široké košile se nazývaly rukávce. Na košili 

oblékaly ženy živůtek. Živůtky byly zdobeny stuhami a sponami, jako putnička 

je označován živůtek bez rukávů, výstřih živůtku se zakrýval tzv. puntem, který 

býval nejvíce zdoben. V inventářích nalézáme živůtky z rozličných materiálů 

jako je damašek, tykyta, aksamit, karmazín, mochejr, šamlat či haras. Barevná 

paleta,  s  níž  se  setkáváme  u  živůtků,  je  také  poměrně  pestrá,  dámy  nosily 

samozřejmě  černou  a  různé  odstíny  šedé,  ale  též  je  zmíněn  živůtek  zelený, 

červený,  několikrát  bílý,  hřebíčkový a  také  modrý.  K živůtku ženy oblékaly 

sukni, často jsou uvedeny sukně a živůtky stejného materiálu a barvy, jistě se ale 

daly kombinovat kombinovat. Sukně byly opět šity ze všech výše zmíněných 

materiálů, včetně obyčejných soukenných sukní. Sukně byly různých barev, v 
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mém vzorku jsou zmíněny černé, bílé, odstíny šedé a červené, fialová barva, 

pomerančová,  zelená  a  hřebíčková.  Dámské  sukně,  které  jsou  někdy  také 

označovány  jako  šorc,  byly  zdobeny  prýmy  z  jiných  materiálů,  tkanicemi, 

stuhami, kožešinovými prýmy nebo jen vzorem látky např. květinovým. Přes 

sukni si některé měšťanky uvazovaly fěrtoch – zástěru. Mezi svrchní oděvy žen 

patřily stejně jako u mužů šuby, pláště, kožichy, šorcpelce, kolárky a mantlíky. 

Pláště  převážně  soukenné,  většinou  v  tmavších  barvách,  si  dámy  zapínaly 

ozdobných pomocí spon. Dámské kolárky – krátké pláštíky bez rukávů  se šily 

většinou se šamlatu damašku nebo aksamitu.  Módní ve sledované době byly 

zejména  mantlíky  zhotovované  z  hedvábných  látek  –  damašku,  tykyty  a 

karmazímu nebo vlněných mochejru  a  šamlatu,  které  byly  zdobeny prýmky, 

tkanicemi  nebo kožešinovými lemy,  barva  převládala  černá,  v  inventářích  je 

však  zmíněna  i  barva  hřebíčková  a  ve  dvou  případech  mantlík  květovaný. 

Veškeré  svrchní  oděvy  nošené  v  chladných  ročních  obdobích  se  podšívaly 

kožešinami.  Nejčastější  pokrývkou  hlavy  byly  roušky.  Kromě  roušek,  často 

krásně zdobených a z rozmanitých materiálů, byly  pokrývkou hlavy čepce, také 

často  nákladně  zdobené,  uzavřené  čepce  zvané  karkule  a  ženské  klobouky. 

Mladé  svobodné  dívky  si  vlasy  nezakrývaly,  ale  naopak  je  zdobily  různými 

věnci či pentlíky.

Oblečení bylo v raném novověku stále velmi nákladnou položkou, mělo povahu 

movitého  majetku,  dědilo  se  z  generace  na  generaci  a  nezřídka  se  stávalo 

předmětem  krádeží.  Oděv  pro  soudobého  člověka  představoval  výraz  jeho 

stavovské příslušnosti  a také odrážel  osobní vkus a  majetkové poměry.  Snad 

ještě patrněji než na ostatních předmětech denní potřeby, je na oděvech patrný 

vliv  doby a  snaha  o  napodobení  stylu  vyšších  vrstev  společnosti,  které  jako 

první přejímaly módní vlny, které přicházely z rozmanitých částí Evropy. Díky 

čilému  obchodnímu  ruchu  a  rozvinutému  systému  řemesel  bylo  možné  v 

metropolích  získat jak dovážené hotové oděvy, tak módní materiály, z nichž 

byly zhotovovány. V pražském měšťanském prostředí se na konci šestnáctého a 

počátku  sedmnáctého  století  prolínalo  několik  různých  módních  stylů.  Stále 

ještě  přetrvával  vliv  německého  protestantismu,  který  se  mísil  s  vlivem 

španělské  renesanční  módy  a  do  určité  míry  také  módy  východoevropské  – 
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polské  a  uherské.  Tyto  vlivy  jsou  patrné  na  některých  kusech  šatníku 

staroměstských měšťanů, který nese prvky každého z nich46. 

Stejně jako u ostatních předmětů jsou značné rozdíly v množství a použitých 

materiálech oděvů v jednotlivých kategoriích. Ve většině inventářů kategorie (a) 

pokud jsou oděvy zmíněny, jedná se pouze o několik kusů, pokud je zmíněna 

barva,  jedná se o černou.  Přesto se v této kategorii  setkáme s jedinci,  kteří 

vlastnili  i  několik  kusů  oděvů  z  dražších  materiálů,  ačkoliv  jejich  ostatní 

majetek byl opravdu skromný. Setkáváme se zde z dámských oděvů s sukněmi, 

živůtky a mantlíky, z pánských jsou to kalhoty, sukně, pláště a kabáty. Až na 

jednu vyjímku zde není uvedený kolár, který přinesla do šatníku nová španělská 

móda.  Je  pravděpodobné,  že  tito  lidé  neměli  prostředky  na  pořízení  nových 

druhů oděvů. Stejně tak se v této kategorii nenachází reprezentativní kusy oděvu 

jako byla šuba nebo harckap. V kategorii (b) nacházíme všechny druhy oděvů, 

větší je rozmanitost použitých materiálů. Nejsou zde však většinou zastoupeny 

celé oděvy z opravdu drahých materiálů jako byl aksamit, spíše jsou jimi pouze 

zdobeny v podobě prýmků. Použité kožešiny jsou také běžněji dostupné jako 

liška, kuna či králík. V kategorii (c) se  nachází největší počet kusů oděvů v 

jednotlivých inventářích. Jsou tu zastoupeny drahé materiály, výrazné zdobení 

tkanicemi, prýmy, kožešinovými lemy. Použité kožešiny ke zdobení oděvů nebo 

k  jejich  podšívání  jsou  mnohdy  velmi  vzácné  –  sobolí  či  norkové.   Pánské 

kabáty jsou zdobeny stříbrnými nebo i křišťálovými knoflíky.

Nejsou téměř vůbec zaznamenávány boty, jedna zmínka o botách je v inventáři z 

kategorie (a), tři v kategorii (b), přičemž v jenom z těchto případů jsou zmíněny 

také střevíce a v kategorii (c) je zaznamenán  pár aksamitových pantoflí a bílé 

botky v jednom případě a 2 páry starých bot, 3 páry střevíců a pár pantoflí v 

případě druhém. Otázkou je  proč není  obuv zaznamenána častěji,  proč na ni 

inventární komise nebrala zřetel? 

 

3.2.6. Šperky a klenoty

Ačkoliv  šperky souvisí  s  oděvní  kulturou,  mají  mnohem širší  význam.  Jsou 

projevem  reprezentace,  formou  tezaurace  majetku  a  výrazem  sociální 

46 Safrtalová Z., Oděv, schránka lidského těla i duše, 2010, str. 168, 199
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distinkce47. 

V inventářích  pozůstalostí  se  setkáváme s  rozličnými šperky a  ozdobami.  V 

první řadě je nutné zmínit ozdobné pásy, které nosili ke svému oděvu jak muži 

tak ženy. Pás tvořila nejčastěji aksamitová tkanice, která byla pobitá stříbrnými 

nebo  pozlacenými  plíšky  nebo  kroužky.  Pásy  měly  stříbrné  nebo  pozlacené 

přezky a nákončí a bývaly často zdobeny také jinými ozdobami ze zlata nebo 

stříbra. Jelikož oděv raného novověku nemíval kapsy, byly na pásy zavěšovány 

rozmanité váčky, měšce nebo nožnice – pouzdra na nože a nůžky. Tyto předměty 

bývaly často z drahých materiálů, nožnice bývaly pobité stříbrem. Pro muže měl 

pás základní význam – zavěšovala se na něj zbraň, nejčastěji kord nebo dýka, 

která byla symbolem mužnosti a společenského postavení. Pro ženy byl pás, na 

nějž  si  zavěšovaly  zdobené  nožnice  s  noži  a  nůžkami  a  klíče  symbolem 

hospodyně,  která  se  stará  o  dům.  Ženské  pásy zdobily  přívěšky –  nejčastěji 

jablíčka, žaludy, řetízky a také našité ozdoby zejména růžičky, perličky nebo 

křišťály.   Kromě celých pásů se s  inventářích setkáváme také s jednotlivými 

přívěšky či nožnicemi, což vede k domněnce, že bylo možno jednotlivé pásy a 

ozdoby kombinovat. 

U měšťanů katolického vyznání  byly  častou  ozdobou růžence  neboli  páteře, 

nejčastěji korálové nebo perlové kombinované se stříbrnými nebo křištálovými 

zrny,  v  jednom případě  je  ve  sledovaném vzorku  zaznamenán páteř  se  zrny 

rubínovými.48 Páteře zdobily rozličné přívěšky – jablíčka, srdíčka nebo křížky, 

zlaté nebo stříbrné groše, tolary i jiné mince. Mince s oušky jsou velmi častým 

klenotem.   Měšťanky nosily páteře obtočené okolo zápěstí, v inventářích bývá 

uveden páteř  kolem ruky.  Ruce měšťanů zdobily prsteny.  V inventářích jsou 

uváděny  prsteny  stříbrné  i  zlaté  zdobené  rozličnými  kameny,  perlami  nebo 

jinými ozdobami.  Prsteny zdobily rubíny,  smaragdy,  granáty,  diamanty,  často 

tyrkysy  a  ametysty,  setkáme se  také  s  prstenem s  růžičkou  nebo hlavičkou, 

poměrně oblíbený byl prstýnek se znamením “ruka v ruku” a také prsten tvořený 

dvěma nebo třemi prostými zlatými kroužky. Často jsou uvedeny tzv. sekrýty, 

což byly pečetní prsteny. 

Mladé,  svobodné dívky, které si  nezakrývaly vlasy,  si  je často zdobily.  Mezi 

47 Petráň,Josef: Dějiny hmotné kultury II. (2), Praha, 1997, str. 904
48 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 108v.
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ozdoby vlasů patřily tzv. pentlíky a vínky, což byly látkové věněčky zdobené 

zlatými a stříbrnými nitěmi, někdy také perlami nebo granátky. Nejhonosnější 

vlasovou  ozdobou  byly  korunky  posázené  perlami.  Zápěstí  a  hrdla  si  dámy 

zdobily  tkanicemi,  které  byly  vyšité  barevným  hedvábím,  stříbrnými  nebo 

zlatými nitěmi a  někdy pošity  perlami.  Mezi  šperky se také  vyskytují  různé 

řetízky. Na řetízky se zavěšovaly přívěšky nebo zlaté a stříbrné mince s oušky. 

Těchto  mincí  se  nachází  poměrně  velké  množství,  nejčastější  jsou  zlaté  a 

stříbrné groše a tolary, vyskytují se ale mince turecké  nebo  uherské zlaté.  

Klenoty, stejně jako šperky byly projevem reprezentace a sociální distinkce a 

formou tezaurace majetku. Jako klenoty zde označuji cennosti, které neslouží k 

ozdobě těla nebo oděvu, ale cenné předměty vesměs vystavované v interiéru. V 

první  řadě  byly  velmi  populární  koflíky.  Koflíky  bývaly  stříbrné  nebo  z 

pozlaceného stříbra, někdy byly pozlaceny pouze jejich části, setkáváme se také 

s koflíky alabastrovými. Koflíky měly rozličné velikosti a tvary, setkáváme se s 

koflíky  vysokými,  úzkými,  širokými,  velkými  i  maličkými.  Některé  koflíky 

nabývaly rozmanitých tvarů, byly zdobeny figurkami nebo vyrývanými obrázky, 

jiné se vkládaly do sebe od největšího do nejmenšího. Matyáš Krommer vlastnil 

mimo jiné  “koflík  pozlacený  na  způsob  jablka  a  dva  koflíčky  pozlacené  na  

způsob soudku”49.  Koflíky  měly  zejména  reprezentativní  funkci  a  sloužily  k 

ozdobě  interiéru,  popřípadě  se  uplatnily  jako  výraz  prestiže  při  okázalých 

hostinách. Mimo koflíků sloužily ke stejnému účelu číšky a maličké konvičky z 

drahých kovů. V pozůstalosti  Kryštofa Dyllera z Dylenhofu se našel  “kalich 

stříbrný pozlacený sedmihradského díla se třemi ještěrkami s přikrývadlem“50.  

K cenným předmětům nalézaným v inventářích patří také stříbrné lžíce a nože či 

lžíce se stříbrnými držadly, rozmanité zlaté a stříbrné mince a rozličné předměty 

fasované ve stříbře, nejčastěji se jedná o zuby, většinou bez uvedení původu. 

Mezi  klenoty jsou v inventářích zařazovány také kusy litého stříbra či  zlata, 

které spíše než k reprezentaci sloužily jako forma tezaurace majetku.

V inventářích  kategorie  (a)  se  kromě jednoho  či  dvou předmětů  v  několika 

případech nenajdeme žádné šperky ani jiné cennosti.  Ve všech domácnostech 

kategorie (b) jsou cenné předměty zastoupeny alespoň několika kusy. Vyskytují 

49 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 213v., 213r.
50 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 325v.
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se  zde  všechny  druhy  výše  uvedených  cenností,  ale  v  podstatně  menším 

množství než v kategorii (c). Obvyklé jsou zlaté prsteny s kameny i bez nich, 

ozdobné  pásy,  páteře,  většinou  s  korálovými  nebo  se  stříbrnými  zrny  a 

rozmanité mince s oušky i bez nich.  Ojedinělé jsou zlaté řetízky a předměty 

fasované ve stříbře. Objevují se zde stříbrné a někdy pozlacené koflíky, časté 

jsou  stříbrné  lžíce.  V inventářích  kategorie  (c)  se  vyskytuje  velké  množství 

stříbrných a zlatých šperků a cenností. Vyskytují se tu všechny druhy cenných 

předmětů, které jsou uvedené výše. Rozdíl oproti kategorii (b) spočívá zejména 

v  množství  těchto  předmětů  a  také  v  provedení  a  použitých  materiálech. 

Zdobené pásy se vyskytují  minimálně po jednom kuse v každém inventáři  a 

často  jsou zdobené nejen stříbrem ale  pozlaceným stříbrem. Běžné jsou také 

zlaté řetízky, v některých inventářích se najdou zmínky o korunkách: “Korunka 

s granátkem a perlami” je uvedena v pozůstalostním inventáři  Jana Kettle z 

Brna51,  “2  korunky  se  zlatými  štefty  a  perlami”  vlastnila  manželka  Ludvíka 

Korálka.52 a rozmanitých předmětech fasovaných v drahých kovech -  Zuzana 

Štrejtová z Varvažova byla kromě několika fasovaných zubů, majitelkou ořechu 

fasovaného ve stříbře53. Adam Šmukýř vlastnil “korál jeden veliký ve stříbře”54,  

stejně jako Sixt z Ottersdorfu, kterému patřil “korál velký samorostlý jeden a  

druhý menší ve zlatě fasovaný”55. Výskyt těchto předmětů souvisí se vzrůstající 

oblibou  exotických  a  přírodních  artefaktů56.  Běžně  a  ve  velkém  počtu  se 

vyskytují  stříbrné pozlacené  koflíky,  číšky a  kredency.  V domácnostech  této 

kategorie se našly také hodinky na krk a pozlacený kompas a ozdobné zápony s 

drahými kameny nebo perlami. Ve velkém množství se zde objevují stříbrné a 

také  pozlacené  lžíce  a  dokonce  v  několika  případech  vidličky,  které  jsou  v 

měšťanském prostředí velkou vzácností, jelikož i ve šlechtických inventářích z 

tohoto období se s nimi setkáváme velmi zřídka57.

Šperky  a  klenoty  mají  jasnou  reprezentační  funkci,  jsou  odznakem prestiže, 

zatímco  šperk  je  odznakem  prestiže  nošeným  na  veřejnosti,  klenoty  jako 

51AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 274r.
52 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 135r.
53 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 193r.
54 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 101v.
55AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 87r.
56 Srov. Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II. (1), 1995, str. 535
57 Srov. Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II. (1), 1995, str. 104
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koflíčky, konvičky, číšky a stříbrné nebo pozlacené lžíce či vidličky sloužily k 

demonstraci  bohatství  a  společenské  prestiže  uvnitř  měšťanova  domova, 

zejména při společenských událostech jako jsou hostiny. 

Zajímavé je, že ani v jednom ze sledovaných inventářů jsem nenalezla zmínku o 

náušnicích, je tedy velmi pravděpodobné, že  ženy v měšťanském prostředí v 

raném novověku nenosily  náušnice. Otázkou zůstává proč. Jako jedna odpověď 

se nabízí, že náušnice byly v měšťanském prostředí nedostupným přepychem. 

Druhá souvisí s měšťanskou módou zavinování celé hlavy i s krkem, kdy by se 

náušnice jako ozdoba neuplatnily.

3.2.7. Hygiena a péče o vzhled

V inventárních záznamech se objevují také předměty související s hygienou a 

péčí o vzhled.

Velmi  často  se  v  inventárních  soupisech  setkáváme  s  cínovými  umyvadly. 

Poměrně často jsou zmiňovány almarky s umývadlem či umyvadla s měděnicí. 

Almarky  byly  často  fasovány  cínem,  umyvadlo  samo  bylo  také  cínové,  v 

mnohých  případech u  něj  byla  cínová nálevka.  Jednou je  uveden obrtlík  na 

ručník. Záznamy se zmiňují také o měděných vaničkách a vanách, s  hygienou 

se pojí také další zmiňované předměty jako jsou kožené pytlíčky do lázně, či 

baňky z mosazi sloužící k pouštění žilou.  Do lázně patří také tzv. patoch, který 

plnil funkci dnešní osušky. Inventáře v několika případech hovoří o měděných 

vanách,  “měděnou  vanu  ke  koupeli” vlastnila  například  Barbora 

Seidelhuberová58.  O  péči  o  vzhled  svědčí  zmínky  v  invetnářích  o  tzv. 

bradýřských pouzdrech,  která  zřejmě obsahovala  potřeby k úpravě  vousů.  V 

některých  pozůstalostech  najdeme  též  zmínky  o  slonovinových  hřebenech 

fasovaných stříbrem. 

V  domácnostech  kategorie  (a)  se  poměrně  často  nachází  cínová  umyvadla, 

většinou samostatně bez almarky,  ta  je  zmíněna jednou a jednou je  uvedeno 

umyvadlo  na  stěnu.  Jednou  je  uvedeno  bradýřské  pouzdro,  objevují  se  tu 

patochy  i  baňky  do  lázně,  jedinkrát  je  zmíněna  vanička.  V  domácnostech 

movitějších  (b)  jsou  zmiňovány  stejné  předměty,  pouze  se  častěji  vyskytují 

almarky  s  umyvadlem,  několikrát  měděná  vanička  a  jednou  vana  dřevěná. 

58AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 107r.
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Nachází se tu tři zmínky o slonovinovém hřebenu hřebenu fasovaném stříbrem. 

Domácnosti  (c  )  jsou  těmito  předměty  vybaveny  také,  navíc  se  tu  kromě 

vaniček,  které  se  vyskytují  častěji,  vyskytují   dvě  zmínky  o  velké  vaně  ke 

koupeli.  Pouze  v  jediném případě  je  uvedena  “láznička” -  místnost,  kterou 

bychom mohli  nazvat  koupelnou,  kterou  měl  v  domě Valentin  Kirchmajer.59 

Jeho koupelna byla vybavena měděnou vanou,  měděným škopkem, rourou k 

odvádění  vody a  jednou almarou.  Z předmětů  souvisejících  s  hygienou jsou 

téměř  ve  všech  domácnostech  všech  kategorií  zmiňovány  také  prací  kotle, 

většinou  měděné,  které  se  stavěly  na  trojnožku  neboli  drejfus   a   mnohé 

inventáře uvádějí cínové nočníky.

3.2.8. Děti

Pouze velmi omezený pohled poskytují inventáře na svět měšťanských dětí. V 

soupisech se nějakými předměty určenými pro děti setkáme, ve většině případů 

nejsou příliš dobře popsány a není jim věnována velká pozornost. Asi nejčastější 

jsou zmínky o kolébkách pro kojence a dětských lůžkách s mříží, která zřejmě 

sloužila,  aby  dítě  ve  spánku  nespadlo  na  zem.  V souvislosti  s  lůžky  bývají 

zmiňovány dětské peřinky,  polštáře nebo podušky a povlečení.  Z nábytku se 

vyskytují ještě dětské stolečky. V souvislosti se stolováním jsem v inventářích 

nalezla zmínky o dětských cínových miskách, dětské cínové konvičce a jedné 

dětské flaštičce. Zmínky o kolébkách a postýlkách se vyskytují ve všech třech 

majetkových kategoriích, stejně jako zmínky o ložním prádle a nádobí. Dětské 

oblečení a prádlo je většinou uvedeno jen jako jako šaty dětinské vinuté nebo 

šaty dětinské chodicí.  V typu domácností  (b) a (c )  jsou zmínky o dětských 

předmětech poněkud častější,  což  je  dáno tím,  že  se  v  těchto  domácnostech 

celkově vyskytuje víc věcí. V kategorii domácností ( b) je poměrně dost zmínek 

o dětských šatech, ložním prádle a povlečení, nejsou však uvedeny konkrétní 

kusy  pouze  v  inventáři  zlatníka  Víta  Hirše  je  uveden dětský stříbrný  pásek. 

Několikrát  jsou  zmíněny  křticí  rouchy,  které  se  zřejmě  nějak  vážou  k 

novorozeneckému věku a křtu. V domácnostech typu (c) tyto zmínky nacházíme 

také  a  v  několika  případech  jsou  popsány  i  konkrétní  kusy  oděvů.  Několik 

konkrétních  kusů  dětského  oblečení  se  objevilo  ve  třech  ze  sledovaných 

59 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 284v.
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inventářích.60 Zde jsou uvedeny tykýtové košilky,  dětské sukně z barchanu a 

zeleného mochejru, 4 dětské živůtky, dětský tykýtový kožíšek žlutý,  čepička, 

zelený mochejrový pacholecí kabátek a kalhotky, kožíšky z tykyty, kolárek v 

zelené barvě, tykýtový mantlíček hřebíčkové barvy, černý soukenný mantlík, tři 

dětské okruží, dvě cíšky, pár dětských punčošek a střevíčků. Mimo oblečení jsou 

v  pozůstalostech  Teodora  Sixta  z  Ottersdorfu61 uvedeny dva  dětské  korálové 

páteříky, stejně jako u  Barbory Seidelhuberové62. V inventářích nenacházíme 

žádné zmínky o hračkách, pouze několikrát jsou zmíněny dětské věci a dětské 

haraburdí, jednou dětské drobnosti cínové, dřevěné a mosazné. Je možné, že tyto 

poznámky  odkazují  na  hračky.  Ve  dvou  případech  jsou  v  inventářích 

zaznamenány dětské knihy. 

3.2.9. Obrazy, knihy a hudební nástroje

Obrazy

Obrazy jsem již zmiňovala v kapitole Nábytek a dekorace interiéru, ráda bych se 

jim však věnovala samostatně.

V domácnostech skupiny (a)  se  obrazy vyskytovaly pouze  v malém počtu  a 

nepříliš často. Sedm osob z mého vzorku v kategorii (a), tzn. nejméně majetných 

domácností vlastnilo minimálně jeden obraz. Počet obrazů se pohybuje v počtu 

jednoho až  dvou kusů,  ve dvou případech je  vlastněno kusů pět.  Ve většině 

případů  se  podle  inventářů  jedná  o  kontrfekty  neboli  portréty  majitele  nebo 

členů rodiny, v jednom případě je uveden obraz Krista. U ostatních je uvedeno 

pouze figura v rámu, žánr malby je tedy nezjistitelný.

V domácnostech typu (b) vlastní obrazy 24 osob, což je více než polovina všech 

osob patřících do této kategorie. Nejméně vlastní osoby patřící do této kategorie 

dva  kusy  obrazů,  největší  počet  je  patnáct  kusů.  Opět  jsou  velmi  časté 

kontrfekty vlastní a příbuzných, v jednom případě je uveden i posmrtný portrét 

nebožtíka. Většinou je uvedeno pouze množství obrazů bez bližší specifikace. Z 

obrazů znázorňujících postavy je kromě portrétů příbuzných měšťanů zmíněn 

portrét císaře Maxmiliána a obraz proroka Daniela.  Z obrazů jiných žánrů je 

zaznamenán  obraz  Království  českého  a  potopy  světa.  Velmi  vzácné  obrazy 

60 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 272r., AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 
27v.,  AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 80v.
61AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 87r.
62AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 108r.
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vlastnil Jan Šmíd – dvorský sklenář, patřily mu kromě kontrfektů dětí a několika 

obrazů “tři figury na plátně olejovými barvami malované63

V kategorii (c ) jsou obrazy zmíněny v 19 případech, největší výskyt obrazů tak 

připadá na tuto skupinu, z nichž 11 vlastnilo deset a více kusů. Opět se téměř ve 

všech případech setkáváme s portréty členů rodiny, většinou jsou zobrazováni ti 

nejbližší,  manželé  a  jejich  děti,  z  jiných  obrazů,  kde  se  dozvídáme o  jejich 

obsahu  se  objevuje  obraz  Adama  a  Evy,  obraz  Ježíše  Krista,  obraz  císaře 

Rudolfa II. a obraz českých králů. Největší sbírky obrazů vlastnili Teodor Sixt z 

Ottersdorfu,64 v jehož pozůstalosti nalezneme 41 obrazů na plátně a 5 obrazů na 

skle, není však uvedeno co zobrazují,  a Ludvík Korálek, který byl majitelem 

portrétů  několika  panovníků  a  dalších  15  obrazů  včetně  vyobrazení  svatého 

Jana, Benátek a Jeruzaléma. Kromě toho vlastnil několik obrazových map.65 

V  souvislosti  s  výskytem  posmrtného  portrétu  v  pozůstalostním  inventáři 

vyvstává otázka, zda byly měšťanském prostředí častějším jevem a inventáře je 

pouze  nespecifikují.  Ve šlechtickém prostředí  byly  běžným jevem,  mohlo  se 

tedy jednat o přenos kulturních vzorců a napodobování aristokratické kultury.

Knihy

Knihy  jsou  v  inventářích  zaznamenávány  poměrně  často,  66  osob  z  celého 

sledovaného vzorku  100 inventářů vlastnilo alespoň jednu knihu. Mnohdy jsou 

však knihy označeny jen obecně, je uvedeno množství, popřípadě formát. Někdy 

je uvedeno zda se jednalo o knihu tištěnou nebo psanou a jazyk, jímž je kniha 

psaná. Často je uveden buďto jen autor nebo jen název knihy. Ve sledovaných 

inventářích se nejčastěji setkáváme s knihami v češtině, němčině a latině.

V kategorii (a) vlastnilo knihy 10 osob, z tohoto počtu jich 8 vlastnilo více než 

jednu.  Překvapivě se v této majetkové kategorii nachází také úctyhodný librář 

ctihodného kněze Mikuláše66 čítající 178 knih v latině, češtině a němčině. Jeho 

librář obsahuje převážně náboženskou literaturu, ale najdeme zde tituly věnující 

se historii či filozofii. Značné množství  knih vlastní také druzí dva duchovní, 

kteří se vyskytují v této kategorii, u nichž však je uvedeno v inventáři pouze 

množství knih a 27 knih bez bližší  specifikace nalezneme také v domácnosti 

63 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 380v.
64 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. Sign. 1174, fol. 84r. - 88r.
65 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 130v.
66 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 315v. - 316r.
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Jana Krenčmara, kotláře. 

V kategorii  (b)  vlastní  alespoň  jednu  knihu  34  osob  z  celkového  počtu  45, 

přičemž  více  než  20  knih  bylo  majetkem  patnácti  osob  z  téhle  skupiny.  V 

naprosté většině případů se jedná o náboženskou literaturu. S Biblí se setkáváme 

v českém, německém i latinském jazyce.  Často je zmiňován samostatný Nový 

Zákon, různé postily – zejména Postila Jana Husa, Postila Martina Luthera či 

Postila  Jana  Špangberského.  Dále  jsou  časté  žaltáře,  kancionály,  výklady 

evangelia, modlitební knížky a knihy o životech světců a duchovních. Poměrně 

častý  výskyt  mají  spisy  praktického  významu  jako  jsou  herbáře,  převážně 

Matoliho herbář a domácí apatyky, najdeme zmínky o kalendářích, kuchařských 

knihách  a  knihách  lékařských.  Dvakrát  je  zmíněna  kniha  Cesta  z  Prahy  do 

Benátek, zřejmě se jedná o cestopis. Historická díla jsou zastoupena kronikami, 

ve sledovaném vzorku nalezneme zmínku o kronice české a německé, kronice 

Jana Dubravia a jednou je uvedena kronika římských králů a kronika turecká. Z 

oblasti práva nalezneme městská a zemská práva, najdeme též zmínku o knize o 

hospodářském právu. Zmíněn je řecký a latinský lexikon a také řecká gramatika, 

jednou je uveden titulář, malířská kniha a příručka o vaření piva.

V kategorii (c) jsou knihy zaznamenány v téměř všech domácnostech. Knihy 

vlastnilo  22  osob  z  celkového  počtu  26.  Kromě  výše  uvedené  literatury 

nalezneme v knihovnách této skupiny dílo Philipa Melachtona a zmíněna je také 

práce Johanna Sleidania.  Důkazem o pronikání  humanistických myšlenek do 

měšťanského  prostředí  je  výskyt  díla  Erasma  Rotterdamského  v  rozsáhlé 

knihovně  zaznamenané  v  pozůstalosti  Jana  Smertoše.67 V knihovně  Ludvíka 

Korálka68 nalezneme mimo náboženských spisů, několika alchymistických knih, 

herbářů  a  kronik,  díla  antických  autorů  jako  Cicero,  Vergilius,  Hipokrates, 

Euripides,  Demostenes,  Titus  Livius,  Josef  Flavius,  Aristoteles  a  Plutarchos. 

Několikrát  jsou  zmíněny  knihy  alchymistické,  kosmografie  a  knihy  lékařské 

obecně,  jednou  se  jedná  o  pojednání  o  moru.  V  některých  inventářích  se 

objevuje  zmínka  o  dětských  knihách  či  knihách  školních.  Velmi  rozsáhlé 

knihovny s více než 100 tituly patřily Ludvíku Korálkovi69, Pavlu Krymilerovi z 

67 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 243v.
68 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 132r.
69 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 131v. - 134v.
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Třebska70 , Zuzaně Štrejtové z Varvažova71, Severýnu Rudnerovi72, ctihodnému 

knězi Mikuláši a Matúši Krommerovi z Krunova.73 

Jednoznačnou převahu měla v měšťanských knihovnách náboženská literatura, 

zejména  protestantská.  Zajímavým  jevem  je  výskyt  katolických  i 

protestantských děl  v  rámci  jedné  knihovny,  což  je  důkazem prolínání  vlivů 

obou konfesí a také známkou nezaujatosti čtenářů.

 Hudební nástroje

Hudební  nástroje  se  v  inventářích  vyskytují  pouze  v  pěti  případech  a  to 

výhradně  v  kategorii  zámožných  měšťanů  (c).  Nejčastěji  se  vyskytujícím 

hudebním  nástrojem  je  bezesporu  loutna.  Jan  Šmertoš  z  Rýzentálu  vlastnil 

dokonce  loutny  tři74.  Kromě louten  se  v  invetářích  objevují  citery  a  viola  a 

klavikordium.  Nejvíce  hudebních  nástrojů  vlastnil  Sixt  z  Ottersdorfu75 a  to 

jednu loutnu, dvě dlouhé loutny, pět citer, jedny housle a čtyři píšťaly. 

70 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 262r. - 263r.
71 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 196r. 197v.
72 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 374v. - 375r.
73 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1174, fol. 212v. - 212r.
74 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. sign. 1173, fol. 242r.
75 AMP, Sbírka rukopisů, rkp. Sign. 1174, fol. 84r.
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4. ZÁVĚR  A   VYHODNOCENÍ

Na základě provedené anylýzy se pokusím zodpovědět ty z otázek, které jsem si 

kladla v úvodu své práce a na něž jsem doposud neodpověděla.

1.Jaká  byla  majetková  a  sociální  skladba  měšťanské  společnosti  na  Starém 

Městě pražském?

Základním  měřítkem  byla  diferenciace  na  základě  vlastněného  majetku.  Ze 

vzorku 100 osob, bylo 29% nejméně majetných, 45% středně majetných a 26% 

patřilo k těm s největším majetkem. Je možné říct, že vybavení měšťanských 

domácností bylo celkově dobré, i nejméně majetné domácnosti vlastnili dostatek 

každodenně užívaných předmětů a středně majetní lidé běžně vlastnili poměrně 

velké  množství  cenných  předmětů  a  běžného  domácího  vybavení.  Je  ovšem 

potřeba vzít v úvahu určité zkreslení dané povahou pramene, který nezachycoval 

všechny složky měšťanské společnosti, zejména ty nejchudší. Sociální skladba 

na základě povolání odpovídá majetkovému rozložení,  ačkoliv nebylo možné 

zjistit povolání u všech osob. Podařilo se to pouze u 43 osob z celého vzorku, 

proto  je  počítat  s  možnými odchylkami.  Přesto  se  pokusím zodpovědět  také 

následující otázky: 

2.  Kdo  byli  lidé  patřící  k  jednotlivým  vrstvám?  a  3.  Jak  vypadaly  jejich 

domácnosti – jaké vybavení zde nacházíme?

K nejméně majetné vrstvě patřilo 29 osob z mého vzorku, u 19 z nich bylo 

možné zjistit povolání a u 22 z nich také jak bydleli. Typickým představitelem 

byl podle těchto zjištění řemeslník nevykonávající prestižní řemeslo, bydlící ve 

vlastním domě, pravděpodobně nepříliš velkém nebo v nájmu, který nevlastnil 

žádné další nemovitosti a jeho povolání mu přinášelo pouze takový zisk, aby byl 

schopen  uživit  sebe  a  svoji  rodinu,  a  už  mu  nezbývaly  prostředky  na 

reprezentaci. Vlatnil nezbytné kusy nábytku, kuchyňského a stolního nádobí a 

šatstva. Interiér jeho domu však nebyl nijak zdoben, nevlastnil šperky ani jiné 

cennosti, s výjimkou jedné či dvou památečních věcí a ani jeho nepočetný šatník 

neobsahoval  kusy  oděvů  z  dražších  a  zdobnějších  materiálů.  Výjimečně  mu 

patřil jeden či dva portréty rodinných příslušníků. Když vlastnil knihy, jednalo 

se o bibli, případně další náboženskou literaturu. Z mé analýzy vyplývá, že k 
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méně majetné vrstvě patřili také duchovní, v mém vzorku se vyskytli hned tři, 

hmotné vybavení domácnosti bylo víceméně stejné jak je popsáno výše, v jejich 

majetku  se  narozdíl  od  ostatních  představitelů  této  vrstvy  nacházejí  rozsáhlé 

knihovny  obsahující,  mimo náboženské  spisy,  literaturu  z  oblasti,  historie  či 

filozofie, což svědčí o jejich intelektuálních zájmech.

Z počtu 45 osob patřících ke středně majetné vrstvě měšťanského obyvatelstva 

bylo  možné zjistit  povolání  pouze u 12 z  nich.  Generalizace  je  tedy značně 

obtížná. Jisté je, že k této vrstvě přináleželi řemeslníci vykonávající prestižnější 

řemeslo, popřípadě řemeslníci pracující pro dvůr či nižší městští úředníci. Tito 

lidé  vlastnili  zpravidla  jeden  dům,  případně  nějakou  další  nemovitost 

hospodářského  charakteru  nebo  žili  v  nájmu.  Jejich  domácnost  byla  kromě 

běžných  kusů  nábytku  vybavena  některými  kusy  výstavnějšími,  interiér  byl 

vybaven dekoracemi. Vlastnili kuchyňské nádobí v potřebném množství, stolní 

cínové nádobí ve značném množství, někdy zdobené, keramické nádobí a často 

stříbrné  lžíce.  Měli  dostatek  prádla  v  základní  kvalitě,  některé  kusy  z 

kvalitnějších materiálů a zdobené.  Jejich šatník byl dobře vybaven a obsahoval 

také kusy z dražších materiálů či zdobené materiály vzácnými. Vlastnili alespoň 

několik kusů šperků a jiných klenot. V domovech mnohých z nich měly místo 

obrazy,  zejména  portréty  a  knihy.  Kromě náboženských  spisů  často  vlastnili 

knihy zejména praktického významu a  týkající se práva.

K nejmajetnější vrstvě z mého vzorku patřilo 26 osob. U 12 z nich je známo 

jejich  povolání,  přičemž sedm z  nich  zároveň  vykonávalo  úřad  radního.  K 

představitelům této vrstvy patří erbovní měšťané, bohatí obchodníci, mnozí z 

nich kromě svého zaměstnání zastávali úřad radního, žili ve vlastním domě a 

mimo něho vlastnili  často  ještě  jiné nemovitosti,  buďto dům či  domy nebo 

nemovitosti hospodářského charakteru. Jejich povolání bylo výnosné, vlastnili 

velký  majetek  a  těšili  se  značné  společenské  prestiži.  Osoby  patřící  k  této 

vrstvě je možné  označit za představitele měšťanských elit, z nichž mnozí byli 

ve  spojení  s  císařským  dvorem.  Patří  mezi  ně  například  Teodor  Sixt  z 

Ottersdorfu,  překladatel,  politik,  právník a  humanista  nebo Ludvík  Korálek, 

který se zajímal o alchymii. Domácnosti těchto představitelů měšťanských elit 

byly bohatě vybaveny často nákladně zdobenými kusy nábytku, dekoracemi a 
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vzácnými a exotickými předměty. Součástí stolního nádobí byly, kromě cínu, 

stříbrné  a  pozlacené  kusy.  Běžnou  součást  bohatého  šatníku  tvořily  oděvy 

zhotovené z drahých kvalitních materiálů, vlastnili značné množství šperků a 

jiných cenných předmětů.  V jejich domácnostech se běžně vyskytují  obrazy 

různých  žánrů,  někteří  měli  rozsáhlé  galerie  a  zájem o  kulturu  a  umění  je 

patrný  u  některých  z  nich  také  ve  vlastnictví  hudebních  nástrojů.  Mnozí 

vlastnili  velmi  obsáhlé  knihovny  s  tituly  z  všemožných  oblastí  svědčící  o 

velkém intelektuálním rozhledu a prozrazující jejich osobní zájmy.  

Otázky 4. Jaký v jednotlivých domácnostech nacházíme nábytek? 5. Jak byla 

vybavena kuchyň, jaké vlastnili kuchyňské a stolní nádobí? 6. Jaké nacházíme 

oděvy a prádlo? 7. Jaké bylo složení pánského a dámského šatníku? a 8. Jaké 

šperky a cenné předměty měšťané vlastnili? jsem zodpověděla již v průběhu 

prováděné analýzy a to v kapitolách 3.2.1. Nábytek a dekorace interiéru, 3.2.2. 

Vybavení kuchyně a stolování, 3.2.3. Prádlo a oděv,  3.2.4.Pánský šatník, 3.2.5. 

Dámský šatník, 3.2.6. Šperky a klenoty na stranách 17 – 31.

V  jednotlivých  kapitolách  jsem  se  podle  tématických  skupin  uvedených  v 

názvu kapitoly zaměřila na výskyt konkrétního vybavení a předmětů, které se 

nacházely  v  měšťanských  domácnostech.  Věnovala  jsem  se  jejich  popisu, 

využití  a  zaměřila  se  na  to  v  jakém  množství  a  kvalitě  se  tyto  předměty 

vyskytují v jednotlivých majetkových vrstvách a jak jejich vlastnictví přispívá 

k  reprezentaci  jejich  majitelů.  V  kapitolách  3.2.4.Pánský  šatník  a  3.2.5. 

Dámský šatník jsem popsala složení pánského a dámského šatníku. 

 9. Jaká byla úroveň hygieny v měšťanském prostředí? 

V kapitole  3.2.7.  Hygiena  a  péče  o  vzhled  jsem popsala  předměty,  které  se 

nacházejí  v  domácnostech  a  mají  nějakou  souvislost  s  hygienou.  Z  těchto 

předmětů, uváděných v inventářích pozůstalostí,  jako jsou umyvadla,  která se 

vyskytovala téměř ve všech domácnostech je zřejmé, že určitá úrověň hygieny 

byla v měšťanském prostředí běžná. S vanami se setkáme zřídka a jen jednou 

měl  bohatý měšťan ve svém domě celou koupelnu.  Ovšem zda absence van 

svědčí  o  nedostatku  hygieny  nebo  o  tom,  že  členové  dané  domácnosti 

navštěvovali městské lázně není zřejmé. Stějně tak se z pramene nedozvíme jak 

často se myli nebo koupali. Proto na takto položenou otázku nejsem schopna na 
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základě uvedeného pramene uspokojivě odpovědět.

10. Nacházíme nějaké zmínky o dětech, jejich výchově a kultuře? 

V  kapitole  3.2.8.Děti  jsem  se  věnovala  předmětům,  které  se  nacházejí  v 

inventárních soupisech a nějakým způsobem souvisí  s dětmi.  Vyskytují  se tu 

zmínky o dětském nábytku a stolním nádobí, z nichž je patrné, že tyto předměty 

byly přizpůsobovány jejich fyzickým proporcím – malé postýlky, stolečky, a že 

bylo  dbáno  o  jejich  bezpečnost  –  postele  s  mřížemi  proti  vypadnutí.  Děské 

oděvy a šperky uváděné v inventářích odpovídaly módě dospělých. 

Zmínky  o  dětských  knihách  a  učebnicích  potvrzují,  že  vzdělání  mělo  v 

měšťanském prostředí  své  důležité  místo  a  byly  k  němu vedeny děti  již  od 

mládí. Otázku výchovy dětí a dětské kultury – hraček, či jimi provozovaných 

her nejsem vzhledem k povaze pramene schopna zodpovědět.

Následující  dvě  otázky  spolu  úzce  souvisí,  proto  se  je  pokusím zodpovědět 

současně.

11.  Nacházíme  v  měšťanských  domácnostech  doklady  zájmu  o  kulturu  a 

vzdělání?

12.  Byl  zájem  o  kulturu  a  vzdělání  pouze  výsadou  majetnějších  vrstev 

měšťanstva?

Za  projevy  zájmu  o  kulturu  a  vzdělání  považuju  výskyt  obrazů,  hudebních 

nástrojů a knih v inventářích pozůstalostí. Zmínky o obrazech se vyskytly v 50 

domácnostech,  což  činí  celou  polovinu  sledovaného  vzorku,  přičemž  v 

nejmajetnějších domácnostech se vyskytly v 19 případech z celkového počtu 26, 

ve  střední  vrstvě  byla  majiteli  obrazů  téměř  polovina  sledovaných  osob.  V 

nejméně majetné skupině se obrazy objevily ve čtvrtině domácností. Hudební 

nástroje  se  vyskytovaly  velmi  vzácně,  zmínky  o  nich  nalézáme  pouze  v  5 

domácnostech a to  mezi těmi nejmajetnějšími. 

Knihy vlastilo 66 domácností. Ve skupině nejmajetnějších vlastnily knihy téměř 

všechny domácnosti,  přičemž libráře těchto lidí  byly rozsáhlé a prozrazovaly 

jejich všestranné zájmy. Ve střední vrstvě sledovaného vzorku se knihy vyskytly 

ve  34  případech  ze  45.  Knihovny  těchto  lidí,  pokud  bylo  složení  knihovny 

popsáno, bylo také poměrně pestré, ačkoliv převažovala náboženská literatura. 

Ve skupině nejméně majetných lidí se knihy vyskytly téměř ve čtvrtině případů, 
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dokonce se tu našly tři velmi početné libráře. 

Jak však z tohoto rozboru inventářů pozůstalostí vyplývá, pronikání kultury a 

zájmu o vzdělání do měšťanského prostředí se neomezovalo pouze na majetkové 

špičky měšťanské společnosti,  ale stopy kulturních zájmů v podobě obrazů a 

knih nalezneme i ve středních a méně majetných vrstvách. Otázkou však je,  zda 

majitelé  knih  byli  také  jejich  čtenáři.  Zájem  o  hudební  kulturu  se  zřejmě 

omezoval pouze na vrstvy měšťanské elity a i tam se důkazy o něm objevují ve 

velmi omezené míře. 

Analýzou  pozůstalostních  inventářů  měšťanů  Starého  Města  pražského  se 

podařilo  určit  majetkovou  a  sociální  skladbu  staroměstské  měšťanské 

společnosti, zjistit jaké bylo vybavení  domácností jejích jednotlivých složek a 

potvrdit,  že  víceméně  všechny  každodenně  užívané  předměty  a  vybavení 

přispívaly  k  vyjádření  sociálního  statusu  jedince  a  sloužily  jako  prostředek 

sociální  distinkce.  Nalezené  knihy  a  obrazy  v  měšťanských  domácnostech 

ukázaly, že umění a knižní kultura nebyla měšťanům cizí, a také, že se zájem o 

kulturu a vzdělání neomezoval jen vrstvu měšťanských elit.  

Na závěr  je  však nutné připomenout,  že mnou provedená anylýza má pouze 

omezenou platnost  a  její  výsledky není  vzhledem k velikosti  vzorku vhodné 

generalizovat. 
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AMP – Archiv hlavního města Prahy

 JSH – Jihočeský sborník historický 

 PSH – Pražský sborník historický
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