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Pražské souměstí představovalo v období středověku nejen nejlidnatější, ale zároveň i
nejvýznamnější městskou lokalitu v zemi, kdy jako nepřetržité rezidenční sídlo
panovníka tvořilo hlavní město království. Během vlády Karla IV. došlo k jeho rozšíření

pražského souměstí založením Nového Města, avšak nejvýznamnější součást
představovalo Staré Město pražské. Je až s podivem, jak málo pramenných dokladů se
dochovalo pro pokus o rekonstrukci sociálního vývoje této části pražského souměstí v
období vlády Karla IV.

S výjimkou několika dalších pramenů lze společenský vývoj v této městské části

sledovat s pomocí staroměstské Soudní knihy s trhovými zápisy (1351–1367) a

seznamů novoměšťanů, které byly vedeny v letech 1324–1393. Na základě těchto
pramenů se předkládaná disertační práce pokouší na příkladě života doposud

„neznámého“ staroměstského měšťana Dětřicha Plafuse rozkrýt sociální svět
staroměstské aglomerace v průběhu 14. století. Vytvoření dvou pracovních databází
umožnilo provádět prosopografické sondy do staroměstské společnosti, které ukázaly,
že v průběhu 14. století procházela velkými proměnami.

K jedněm z hlavních zjištění patří fakt, že staroměstská společnost se zásadně

odlišovala od té v říšských městech. Oproti mínění převážné části dosavadní literatury
zde nikdy nedošlo k vytvoření uzavřené a jasně vyhraněné elitní vrstvy patricijských
rodin, které by ovládaly město. Od počátku 14. století začínali do městské rady pronikat

jak ze zahraničí příchozí kupci a obchodníci, tak nově příchozí zámožní reprezentanti
jednotlivých řemesel. Právě bohatí řemeslničtí mistři před polovinou 14. století dávali

najevo okázalou reprezentací svoje postavení ve městě. Podobně jako další příslušníci

horních vrstev městské společnosti vlastnili výstavné domy a používali pečeť s vlastním
znakem, charakteristickým pro příslušnou rodinu. Co je však závažnější, setkáváme se i
s doklady, kdy příslušníci tzv. starého patriciátu uzavírají sňatek s potomky těchto
řemeslníků. Domnívám se, že neuzavřenost (neboli prostupnost) staroměstské horní

vrstvy byla jedním z důvodů, proč se ve městě objevuje velké množství rodin, píšících se
po českém nebo moravském královském městě (z Rokycan, z Domažlic, z Kadaně,

z Chebu, z Jílového, z Písku, z Benešova, ze Slaného, z Mělníka, z Nymburka, z Kadaně,

z Brna, ze Znojma). Praha jim totiž nabízela možnost sociálního vzestupu. Ten mohl být i
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pozvolný. Někteří jedinci přijali městské právo a stali se plnoprávnými členy městské

komunity až s odstupem od usazení ve městě. K základním předpokladům, které byly

nutné ke společenskému vzestupu, přistupoval ještě jeden obtížně definovatelný termín

– sociální akceptance (přijetí). Vstup nového jedince nebo rodiny do určité společenské
skupiny – v tomto případě plnoprávných měšťanů – se neobešel bez formálního
souhlasu jejích členů.

Silná pozice panovníka fakticky nikdy nedovolila horním vrstvám staroměstské

společnosti vytvořit uzavřené sociálně výlučné společenství několika nejpřednějších
rodů. Skutečnost, že někteří příslušníci tzv. patricijských rodin po polovině 14. století

získávali obživu vykonáváním řemesla, stejně jako pronikání zbohatnuvších řemeslníků
mezi radní rody v důsledku znamená, že na Starém Městě pražském nelze hovořit o

patriciátu tak, jak je vnímán a definován v západní literatuře. Nejbohatší rodiny totiž

nikdy nevytvořily sociálně uzavřenou skupinu rodů. Plné městské právo bylo na Starém
Městě pražském dostupné jenom pro zámožné osoby, i když stanovená suma 32 grošů

neznamenala závažnou překážku ani pro středně zámožné řemeslníky. Ukazuje se, že
radní rody se od ostatních měšťanů lišily pouze v tom, že byly bohatší. Míra vlivu na

obecní správu tak byla přímo úměrná velikosti majetku. Na příkladu bratrstva Těla a

Krve Páně můžeme demonstrovat účelově budovaná šlechticko-měšťanská seskupení,

jejichž prostřednictvím se jejich členové pokoušeli uplatňovat svůj vliv na panovnickém
dvoře a potažmo také přímo na panovníka. Šlechtické a měšťanské rodinné klany spolu

musely velmi úzce spolupracovat také při důlním nebo peněžním podnikání. Ve spojení
zámožných měšťanů, disponujících vysokými finančními částkami v hotovosti, a

šlechticů lze spatřovat uskupení, která mohla lépe než jednotlivci využít své konexe s

panovnickým dvorem i vlivnými osobami v regionu. Do vysokých pater finanční politiky
se podařilo proniknout Ulovi Silberczeigerovi, Pavlovi z Jenštejna nebo později

Zikmundu Hulerovi. Rivalita tak neprobíhala jen mezi šlechtou a měšťany, jak pod
dojmem událostí z roku 1309 a 1318 soudila dosavadní literatura, ale lze ji shledávat ve

snaze jednotlivých uskupení dosáhnout na výnosné dvorské úřady a jejich
prostřednictvím kontrolovat jak výnosy z těžby stříbra v zemi, tak panovníkovo okolí a

jeho politiku.

Horní vrstva městského obyvatelstva však byla mnohem širší a také více

strukturovaná, než se doposud předpokládalo. Vedle tzv. starých patricijských rodin zde

můžeme najít tzv. patricijské rodiny druhého řádu, stejně jako jedince typu Dětřicha
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Plafuse nebo Fanci z Berouna, kteří nebyli dosavadní literaturou považováni za
příslušníky městských elit. Do horní vrstvy však můžeme ve sledovaném období řadit
také zámožné řemeslníky. Původní tzv. patricijské rody totiž chudly nebo vymíraly a na

jejich místo nastupovaly rodiny druhé tzv. patricijské garnitury, případně řemeslničtí

mistři, kteří se domohli velké zámožnosti. Jednalo se o postupnou a přirozenou obměnu

městské elity. Druhý způsob, jímž docházelo ke změně uvnitř vůdčích vrstev, souvisel

s politickými záměry panovníka, jenž se svými zásahy do složení městských rad snažil
získat pro své záměry co možná nejvýhodnější výchozí postavení.

Zatímco v Curychu docházelo v průběhu 14. století k uzavírání radní vrstvy

patriciátu, kam však byli připuštěni i zástupci významných městských cechů, na Starém
Městě pražském byla situace odlišná. Příliv nových měšťanských rodin, které se záhy

domohly zámožnosti a dařilo se jim pronikat do městské rady, zde nevedl k uzavření
horní vrstvy. Jak již bylo řečeno, hlavním kritériem pro zasedání v městské radě zde

nebyly urozenost či jiné předpoklady, ale pouze vlastnictví dostatečného majetku. Oproti

Curychu se i nově příchozím zahraničním kupcům dařilo pronikat do staroměstské rady

ještě na sklonku 14. nebo na počátku 15. století. K nejznámějším z nich patřili
Nindertheimerové, rodina z Remeše nebo z Mühlhausenu, ale i další. Vedle bohatství

však nelze pominout ani úzké obchodní vazby, které se vytvořily mezi pražskými kupci a

kupeckými rodinami v okolních středoevropských městech jako ve Vídni, Řezně,
Norimberku, Vratislavi aj.

Seznamy pečetění listin naznačují, že ročně bylo prodáno něco kolem 50

staroměstských domů. Pro léta 1332 (41 koupí domů) a 1333 (49) se však nejednalo o

výjimku, ale o dlouhodobý trend. Potvrzují to jak údaje soudní knihy s trhovými zápisy,

které mezi lety 1351 až 1366 v průměru zachycují 48 trhů (58 případů převodů

nemovitostí) na jeden rok, tak pouhý pohled do trhových knih z počátku 15. století.
Dohromady můžeme dohledat pouze několik málo domů, které zůstaly v rukou jednoho
majitele, případně v rukou alespoň členů jedné rodiny. Během čtyřiceti let došlo
k obrovské obměně jak majitelů domů, tak staroměstských obyvatel. Velice časté prodeje
nemovitostí ve druhé polovině 14. století svědčí podobně jako v některých polských městech

o nepříliš pevném vztahu staroměstských měšťanů k jejich rodnému domu. Pokud dosavadní
literatura předpokládala dlouhodobou držbu majetku tzv. patricijskými rodinami, je nutno toto
mínění odmítnout. Podle údajů soudní knihy se nemovitosti na významných staroměstských
náměstích stávaly častým předmětem trhu. Právě toto zjištění staví do jiného úhlu
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dosavadní názory o stálosti a neměnnosti majetkové držby uvnitř středověkých měst,
stálosti osazenstva farních okrsků nebo cechovních organizací. Připočteme-li k tomu

ještě doklady o přechodu domů mezi majiteli, kteří pocházejí z různých sociálních

skupin, vyvstane nám před očima středověké město ne jako neměnná konstanta, ale

naopak jako živoucí organizmus. Podobně jako v jiných středověkých městech na Starém
Městě pražském se luxusní městské čtvrti nacházely v centrálních městských polohách

na Staroměstském rynku a v přilehlých oblastech (Malé náměstí, Týn, Celetná ulice), na

Havelském trhu a logicky také v dnešních ulicích Melantrichova a Železná, které i dnes
tvoří přirozené spojnice obou náměstí. Právě zde sídlili nejzámožnější obchodníci,
staroměstští konšelé a zde se zakupovali také zbohatnuvší řemeslničtí mistři.

Dlouhodobě nemusela směřování města ovlivňovat pouze omezená skupina lidí,

která s danou městskou lokalitou spojila celý svůj život. Tak zvané populační jádro
města bylo průběžně doplňováno prostřednictvím migrace a sociální mobility novými
obyvateli. Pokud v německých oblastech říše ročně migrovalo 40 000 měšťanů, což

znamená v průměru 50 novoměšťanů na jedno město, za sto let tak statisticky ve městě
muselo zůstat pouze 13 procent původních rodin. Tento trend potvrzují také seznamy

staroměstských novoměšťanů. V případě městského přistěhovalectví sledovaný
horizont nasvědčuje tomu, že uvnitř městské společnosti nedošlo k jednorázové
proměně v polovině 14. století, která našla svůj odraz také ve složení městských rad.

Naopak je nepochybné, že městská společnost byla živoucí, neustále v ní probíhaly

různé, pro nás dnes obtížně zachytitelné změny, které ji nepřetržitě přetvářely. Mezi ně

patřila velká sociální migrace a mobilita (zejména přistěhovalectví a vystěhovalectví,
sociální vzestup), epidemie a značná dětská úmrtnost. Je tedy nutno odmítnout
dosavadní představy o stálosti a neměnnosti městské populace.

Tuto nepřetržitou proměnu městské společnosti můžeme ostatně pozorovat i

dnes. V průběhu několika roků se nám prostředí a jeho okolí, v němž žijeme, zdá být

konstantní a neměnné. Pokud se ale na svůj domov podíváme s odstupem několika
desetiletí, začneme si teprve uvědomovat, kolik domů nebo bytů v našem bývalém okolí

změnilo svého majitele a jak rychle dochází z různých důvodů k obměně majitelů
jednotlivých nemovitostí. Zrychlená doba a technologické výdobytky navíc umožňují

mnohem radikálnější přeměnu našeho okolí, než tomu bylo ve středověku. Dle mého

soudu k této přirozené obměně docházelo vždy, období středověku nevyjímaje.
Výzkumy menších královských nebo poddanských měst možná mohou ukázat jiný trend,
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nejspíše v nich lze předpokládat větší stálost. I zde však muselo docházet k přirozené

obměně společnosti. Ve staroměstském případě byl tento jev umocněn centrální
polohou města a jeho významem, jako sídelního města panovnické dynastie, stejně jako

jeho hospodářskými možnostmi, kterými lákalo nově příchozí obyvatele všech
společenských vrstev.

Velký vliv na těchto změnách měli do města nově příchozí měšťané. Někteří

z nich patřili k rodinám, které byly již delší čas usazeny ve městě a teprve systematické

vedení záznamů o přijetí městského práva jim umožnilo vystoupit z domnělé
„anonymity“. Byli však mezi nimi i ti, kteří skutečně opouštěli místa svého trvalého

bydliště a stěhovali se do jiných měst za účelem zlepšení svého ekonomického nebo

společenského postavení. Seznamy novoměšťanů však umožňují postihnout pouze
ekonomicky nejsilnější osoby, které měly ve městě vybudovány jisté osobní kontakty,
případně jim jejich jmění či obchodní konexe zajišťovaly rychlé přijetí mezi městskou –
případně i radní – elitu.

Ve vzácných případech můžeme propojit údaje soudní knihy a seznamů

novoměšťanů a prokázat přátelské vazby mezi měšťany. Ze vztahu rychtářů a jejich
písařů naopak jasně vyplývají klientské vazby mezi zámožnými měšťany a jejich
služebníky. Po nástupu nové osoby do rychtářského úřadu se totiž často stávalo, že

osobní písaři nových rychtářů se přičiněním svých pánů stali rychtářskými písaři.
V několika případech víme, že tito písaři přijali městské právo. Jako ručitelé při tom
vystupují právě jejich páni. Je zde tedy jasně vysledovatelná úzká vazba mezi tzv.

patricijem-patronem a písařem-klientem. Nelze přehlédnout ani skutečnost, že věrné

služby svému patronovi schopným jedincům včetně sluhů, osobních kaplanů nebo jiných
klientů umožňovaly jeho sociální vzestup a proniknutí mezi plnoprávné měšťany. Ve
vyjmenovaných případech se jednalo o skutečnosti, které dosavadní bádání pouze
předpokládalo, ale přesvědčivé důkazy doposud chyběly.

Pozvolnou proměnu staroměstské společnosti lze demonstrovat také v

národnostní rovině. Při nákupu nemovitostí po roce 1350 totiž začíná přibývat osob
nesoucích typicky česká jména. Seznamy novoměšťanů pouze zdánlivě neprokazují
trend počešťování staroměstské společnosti již v předhusitských válkách, protože ve

sledovaném období bylo přijímáno přibližně stejně osob nesoucích typicky česká a

německá jména. Ve skutečnosti ale prokazují neustálé pronikání Čechů mezi plnoprávné
-5-

měšťany. Přijetí městského práva představovalo základní podmínku společenského
vzestupu.

Rozbor soudní knihy zároveň potvrdil obecně známé pravidlo, že jihoněmecký

právní okruh svým důrazem na rodinu vzniklou sňatkem dával svobodným dívkám,

manželkám nebo vdovám větší míru svobody a možnosti uplatnění, než jiné právní
okruhy. Staroměstské ženy tak vystupují jako vážené majitelky řady městských i

venkovských nemovitostí a statků, mohly přijímat městské právo a samostatně

provozovaly řemesla a živnosti, včetně ujmutí se řemesla po smrti jejich manžela. Vedle

toho se s nimi setkáváme také jako se štědrými donátorkami různých církevních
institucí, zejména městských klášterů, do nichž po vzoru příslušnic panovnické dynastie
a šlechty vstupovaly také staroměstské měšťanky.

Dva roky po smrti Dětřicha Plafuse začal v kostele sv. Havla kázat jeden z prvních

velkých církevních reformátorů, kteří šířili myšlenky, jež později vedly k výbuchu

husitské revoluce. Proces „dlouhého trvání“ proměny obyvatel Starého Města pražského
však nezačal v říjnu roku 1363 ani jindy, ale fungoval v podstatě od založení města.

Teprve ze 14. století však máme dochovány prameny, které nám umožňují tento trend,
analyticky doložený také pro říšská města, zachytit. Možná že si tyto změny uvědomoval

také Dětřich Plafus. Zatímco v polovině 14. století byly jeho sousedy přední měšťanské
rody Velfloviců a Goldnerů, na počátku 15. století zde jako majitele nacházíme nové
rodiny, které se zabývaly převážně řemeslem a mnohdy se pyšnily českým tzv.

příjmením či příjmím. Přestože následné husitské bouře znamenaly velký zásah do
staroměstské společnosti, zdaleka se nejednalo o tak velkou změnu, jak se doposud

předpokládalo. K zásadní proměně staroměstské společnosti totiž došlo mnohem dříve,
než 30. července 1419.
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